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Jarmo Anttila

Pääkirjoitus

Taipalsaaren Tietoisuus -seminaari 2.-3.4. 
onnistui hienosti ja osanottajiakin oli kaikki-
nensa lähes viisikymmentä, vaikka sijainti on 
aika syrjäinen. Jorma Monto oli saanut järjes-
täjänä pitopaikaksi kunnantalon istuntosalin, 
joka antoi juhlavat puitteet, ja järjestelyt olivat 
muutenkin onnistuneet. Saatoimme nauttia 
korkealentoisesta musiikista ja varsin monel-
ta kannalta tietoisuuden problematiikasta. Se-
minaarin videotallennetta osaa 1. on katsottu 
1836 kertaa ja osaa 2. 1428 kertaa 17.5. men-
nessä. Seminaari on täten saavuttanut varsin 
suuren katsojamäärän. Tilaisuuden tuotot lah-
joitettiin Ukrainan sodan pakolaisten hyväksi.

Kun Suomi itsenäistyi 1917, niin sai se Pek-
ka Ervastin haaveilemaan meistä kansana il-
man armeijaa, että turvautuisimme aseiden 
sijaan hengen voimaan. Nuo haaveet meni-
vät murskaksi kansalaissodan julmuuksien 
ja vihan vainojen myötä. Tämän takia joutui 
kansallishaltijamme Väinämöinen peittämään 
kasvonsa hengen maailmassa häpeän tähden, 
kuten Ervast sanoi. Kun Venäjä hyökkäsi Uk-
rainaan, oli minun ensimmäinen tuntemuk-
seni, että nyt Venäjän johtajat vetivät häpeän 
kansansa ylle ja he joutuvat kantamaan sitä 
pitkään. Sanotaan, että totuus on ensimmäi-
nen asia joka katoaa, kun sota alkaa ja sen 
me olemme saaneet nähdä. Sota päästää aina 
myös demoniset voimat valloilleen ja saa esiin 
asuuroiden inspiraation: revi, tuhoa ja tapa. 

Voi heitä, jotka joutuvat näiden voimien val-
taan. Jotenkin sitä on elänyt siinä lapsellisessa 
uskossa, ettei tällaista olisi enää voinut tapah-
tua Euroopassa. Näinhän myös Suomessa 
uskottiin Talvisodan kynnyksellä, kuten vii-
me lehdessä lainasin Eino Krohnin kirjoitus-
ta tuolta ajalta. Vielä me kuitenkin olemme 
niin kehittymättömiä ihmiskuntana, että kar-
man lahjomattomat voimat purkautuvat täl-
lä tavoin. Sota taas synnyttää uutta karmaa ja 
traumoja, joiden haavat kestävät monta suku-
polvea parantua. Tässä lehdessä oleva Mikko 
Jairin artikkeli pyrkii paneutumaan arkkienke-
leiden tasolla olevien kansanhenkien visioihin 
niiden korkeista tehtävistä kansojen taustalla 
vuosituhanten saatossa. Löydän siitä yhtymä-
kohtia Pekka Ervastin ja Rudolf Steinerin nä-
kemyksiin Suomen ja Venäjän kansanhenkien 
työstä kansojemme taustalla.

Paljon on vielä valon veljillä ja rauhan lähet-
tiläillä työtä Buddhan ja Jeesuksen kera tä-
män ihmiskuntaparan kanssa. Missä määrin 
itse kykenemme rauhan ja rakkauden työhön? 
Osaammeko itse hillitä vihan, suuttumuksen 
ja valheen voimia, ettemme taistelisi pahaa 
vastaan pahalla vaan mielen tyyneydellä, on 
meidän osamme tässä työssä. Sympatiani ovat 
kyllä Ukrainan puolella, joka pienempänä ja 
heikompana yrittää puolustautua hyökkääjää 
vastaan. On aivan kuin kohtalon ivaa, että 
Zelenskyi, joka komedianäyttelijänä esitti elo-

kuvissa Ukrainan presidenttiä, joutuikin oikeas-
ti tuohon virkaan. Hän on onnistunut saamaan 
lähes koko Euroopan kansat taakseen ainutlaa-
tuisella tavalla ja voittanut täten ainakin media-
sodan.

Iloinen asia oli, että saatoimme lopultakin kah-
den vuoden tauon jälkeen pitää Ruusu-Ristin 
vuosijuhlat pääsiäisenä. Temppeli oli taas kau-
niisti koristeltu ja meillä oli juhlavat puitteet 
kohdata toisiamme. Vietimme perinteisen tavan 
mukaan päiviä tietyn prinsiipin merkeissä. Nyt 
oli vuorossa alempi manas, meidän mentaalinen 
olemuspuolemme. Tämä persoonallinen ajatte-
lumme ja looginen ymmärryksemme on vielä 
usein helposti liittynyt alempiin tunteisiin ja siten 
altis harhapoluille. H. P. Blavatsky, joka muuten 
syntyi nykyisen Ukrainan alueella, vastasi kun 
häneltä kysyttiin, mitä vaaditaan okkultistilta: 
Tervettä maalaisjärkeä. Häneltä tivattiin, mitä 
muuta? Hän vastasi: Enemmän maalaisjärkeä! 
Joskus vähän pilkallakin sanotaan, että maalai-
set käyvät jotenkin hitaalla ja ovat kuin ajastaan 
jäljessä ylpeisiin kaupunkilaisserkkuihin nähden. 
Heissä on maan syvää viisautta, jota se opettaa 
viljelijöilleen. Se ei antaudu nokkeluuteen ja ke-
peään sanailuun turhan päiten eikä anna tun-
teiden viedä niin helposti. Pandemiat, sodat ja 
muodit tulee ja menee, mutta maa, joka meidät 
ruokkii, pysyy. Siinä on stoalaista tyyneyttä, jo-
ka opettaa meitä olemaan suora, rehellinen ja 
arvostelukyvyltään terve. Siksi aloitinkin mati-

neapuheeni Buddhan Dhammapadan ylevillä ja 
jykevillä parisäkeillä.

1. Olemuksemme on ajatuksista lähtöisin, aja-
tuksista rakennettu, ajatusten kyllästämä. Ken 
pahaa ajatellen puhuu ja toimii, häntä seuraa 
kärsimys niin kuin vetojuhtaa vankkurien pyörä.

2. Olemuksemme on ajatuksista lähtöisin, aja-
tuksistamme rakennettu, ajatusten kyllästämä. 
Ken hyvää ajatellen puhuu ja toimii, häntä seu-
raa onni kuin väistymätön varjo.

3. Hän herjasi minua, hän löi minua, hän voitti 
minut, hän ryösti minut. Ketkä sellaisia ajatuksia 
hautovat, heidän vihansa ei lauhdu.

4. Hän herjasi minua, hän löi minua, hän voitti 
minut, hän ryösti minut. Ketkä sellaisia ajatuksia 
eivät haudo, heidän vihansa lakkaa.
5. Viha ei koskaan saa vihaa loppumaan. Se saa-
daan loppumaan rakkaudella. Tämä on ikuinen 
laki.

Ruusu-Risti-lehti toivottaa lukijoilleen rauhan 
ja rakkauden kyllästämiä ajatuksia kesän onnen 
iloksi.
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Entä meidän Ruusu-Ristimme, meidän pieni 
"salatieteellinen tutkimusseuramme" Suomes-
sa? Missä suhteessa se on Viisauden Mesta-
reihin ja missä suhteessa toisiin teosofisiin 
seuroihin?

Mitä nyt tulee Ruusu-Ristin suhteeseen Vii-
sauden Mestareihin, ei kannata hetkeksikään 
olla siitä epätietoinen tai epä-
varma. Mikäli pyrkimyksemme 
ovat vilpittömiä, mikäli etsimme 
totuutta, mikäli kansaamme ja 
ihmiskuntaa tahdomme palvel-
la niillä tiedoilla ja kyvyillä, mitä 
meillä on, sikäli me ikään kuin si-
veellisesti pakotamme Mestarei-
ta olemaan työssämme mukana, 
sitä siunaamaan ja kirkastamaan. 
Siitä saamme olla vakuutetut.

Ja mitä taas tulee suhteeseem-
me toisiin teosofisiin seuroihin, 
älkäämme koskaan unohtako, että olemme 
niiden kanssa yhdenveroinen sisarseura! Jos 
joku niistä ei tahtoisi meitä tunnustaa - tai 
jos he tunnustaisivat meidät hieman ylimieli-
sesti jonkinlaisiksi teosofisiksi kerettiläisiksi, 
- muistakaamme, että erehdys silloin on hei-
dän puolellaan! Se on varmasti heidän puolel-
laan, sillä jokaisen seuran historia jo näyttää, 
ettei sillä henkisesti katsoen ole oikeutta pi-
tää itseään oikeaoppisena ja ainoana. Kaikki 
he kuuluvat osina siihen suureen teosofiseen 
liikkeeseen, jonka herättäjä ja alkuunpanija oli 

madame Blavatsky ja johon Ruusu-Ristikin 
oleellisena osana kuuluu. Vaikka Ruusu-Risti 
vielä on pieni seura, voisi sekin sanoa olevan-
sa ainoa oikea teosofinen seura, ainoa, joka 
välittömästi jatkaa H. P. Blavatskyn työtä, - 
ja keksiä kylläkin päteviä syitä tähän väittee-
seensä, jos sillä semmoiseen olisi taipumusta. 
Mutta Ruusu-Risti ei sitä halua. Se ei ummista 

silmiään historiallisilta tosiasioil-
ta. Se tunnustaa kaikki edeltäjän-
sä, se pitää arvossa kaikkia toisia 
seuroja ja kaikkia teosofisen liik-
keen työntekijöitä, olivat ne suu-
ria tai pieniä, tietäen, että kaikki 
ovat parastaan yrittäneet, että 
jokainen on kortensa kantanut 
yhteiseen kekoon. Jos sillä olisi 
erikoista sympatiaa jotakuta teo-
sofista työntekijää kohtaan, olisi 
se madame Blavatskya kohtaan. 
Hän se kuitenkin oli ensimmäi-
nen, joka astui keskelle sokeata ja 

vihamielistä maailmaa. Hän se ensimmäisenä 
kajahutti vanhan ja unohdetun viisauden su-
loista sanomaa. Häntä ensimmäisenä kohta-
si maailman pilkkanauru, viha ja vaino. Hän 
oli ensimmäinen - ja senkin takia toistaisek-
si suurin, voimakkain, kyvykkäin ja ihmeelli-
sin. Mutta sokeaan auktoriteetti palvelukseen 
Ruusu-Risti ei antaudu. Sen tähden se rakas-
taa ja kunnioittaa kaikkia teosofisen liikkeen 
palvelijoita, jotka hyvää tekevät ja hyvää ai-
kaansaavat.

Ruusu-Risti, Toukokuu 1922, s.133-134

Pekka Ervast

Toimittajalta

Ruusu-Risti ja teosofiset seurat

Pääsiäismatinea 17.4.2022 esiintyjät ja juhlayleisö
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Vuosijuhlat

Vuosijuhlat 15.4.-17.4.2022
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Antti Savinainen 

Judith von Hallen henkinen elämäkerta. Kirjaesittely.

Judith von Halle (2021). Swan Wings. A Spiritual Autobiography, Part 1. Childhood and Youth. 
Clairview. 
Alkuperäinen teos ilmestyi saksaksi v. 2016. Käännös englanniksi Frank Thomas Smith.

Johdanto
Berliiniläinen Judith von Halle (s. 1972) on 
herättänyt paljon huomiota ja ristiriitojakin 
antroposofisissa piireissä. Hämmennystä lie-
nee aiheuttanut mm. se, että von Halle joutui 
ilmoituksensa mukaan luopumaan kokonaan 
ravinnosta, minkä jälkeen hänelle ilmestyi 
vuonna 2004 stigmat (Kristuksen haavat). 
Von Halle on julkaisut useita kirjoja erityisesti 
kristinuskon mysteerioihin liittyen. Kaksi kir-
jaa on saatavilla myös suomeksi.

Von Halle on ollut ymmärrettävästi hyvin va-
rovainen yksityisyytensä suhteen. Siinä mie-
lessä henkisen elämäkerran ensimmäisen osan 
julkaiseminen oli yllättävää. Henkinen elämä-
kerta on aina hyvin henkilökohtainen ja pal-
jastaa lukijalle paljon. Henkisiä elämäkertoja 
on lopulta kovin vähän: harva kertoo ponnis-
teluistaan kohti valoa ja selvyyttä. Von Halle 
kuitenkin tekee sen.

Herääminen ja yliaistillinen havaitse-
minen

Von Hallen herääminen tietoiseksi itses-
tään tapahtui poikkeuksellisen nuorena, vain 
2-vuotiaana. Hänen isoisänsä katsoi televi-
siosta uutisia, joissa sanottiin: ”He heräsivät 
vasta, kun tuli läpäisi katon.” Kuvatulla tapah-
tumalla sinänsä ei ollut mitään tekemistä von 

Hallen kanssa, mutta sanat herättivät hänessä 
uinuvan korkeamman tietoisuuden. Hän huo-
masi, että on olemassa kaksi tietoisuutta: tie-
toisuus, joka toimii kehossa ja tässä fyysisessä 
maailmassa sekä henkinen tietoisuus, joka tie-
tää, kuka minä olen ja mistä tulen. Hän koki 
henkisessä minätietoisuudessaan kaiken taka-
na vaikuttavan kuolemattoman Majesteetin, 
jossa ilmeni rajaton hyvä tahto kaikkia luotu-
ja olentoja kohtaan. Von Halle ymmärsi, et-
tä henkisen tietoisuuden pitää tulla ilmi myös 
fyysisessä kehossa. Hän nimittäin tunsi, että 
hänen todellinen itsensä puuttui unenomai-
sesta päivätajunnasta, mikä aiheutti tietyn 
alastomuuden tunteen. Hän yritti myöhem-
min puhua ajan olemuksesta, kuolemasta ja 
kuolemattomuudesta äitinsä kanssa, mutta äi-
ti ei osannut hänelle vastata. Hän päätti vaieta 
henkisestä tietoisuudestaan; tämä päätös kesti 
kaksikymmentä vuotta.

Von Halle havaitsi, että kaikessa elävässä on 
maaginen elämänvoima, joka puuttui ihmis-
ten luomista esineistä. Tämä elämänvoima oli 
osa kuolematonta kokonaisuutta, joka yhdisti 
kaikki elävät olennot. Sen lähde on luovassa 
Majesteetissa. Hän näki, kuinka sydämen seu-
dulla ja muuallakin ihmisen olemuksessa on 
kukkamaisia muodostelmia (tsakroja), joissa 
elämänvoima oli aktiivinen. Virtauksen him-
mentyminen merkitsi, että ihmisellä oli vaike-

uksia tai sairaus. Myös lääkkeillä oli vaikutusta 
elämänvoimien virtauksiin ja tsakroihin. Täl-
lainen näkeminen tapahtui lapsena spontaa-
nisti. Myöhemmin se tuli tietoiseksi kyvyksi, 
jota hän ei käytä ihmisten eetterikehon ha-
vainnointiin ilman lupaa ja auttamistarkoitus-
ta. Elämänvoimasta puhuminen aikuisille ei 
onnistunut, koska tällaiset havainnot ymmär-
rettiin vain satuiluna.

Von Hallelle paljastui lapsena, että ihmisessä 
on myös muita tavalliselle silmälle näkymättö-
miä voimia elämänvoiman lisäksi: tunne-tah-
tovoimia ilmentävä keho tai olemuspuoli, jota 
voi teosofisella kielellä kutsua astraaliruumiik-
si tai auraksi1. Hän kuvaa, kuinka oli kerran 
nähnyt raivoavan ihmisen ruman tunneole-
muksen, jossa oli tummaa ruskeanpunaista 
väriä. Vihaisesta ihmisestä sinkoutui ikään 
kuin salamia, jotka pystyivät haavoittamaan 
lähellä olevan ihmisen astraaliruumista. Toi-
seen suunnattu viha heijastui osittain takaisin 
ja vahingoitti myös vihaisen ihmisen sisäi-
syyttä. Von Halle havaitsi voimakkaan halun 
(esim. tupakanhimon) ikävät vaikutukset ih-
misen auraan ja sen väreihin. 

Von Hallen mukaan hyvää tahtovat ja rakas-
tavat ajatukset ja tunteet synnyttävät suuren-
moisia, säteileviä virtauksia sydämen alueella 
ja ympäröivät koko ihmisen. Ne vaikuttavat 
myös ihmisen ympäristöön kohottavasti. Hän 
näki silloin tällöin ihmisiä, jotka hallitsivat 
itsensä ja jotka olivat saavuttaneet sisäisen 
harmonian. Heidän pelkällä läsnäolollaan oli 
rauhoittava vaikutus, vaikka he eivät välttä-
mättä olleet itse siitä tietoisia. Tieto siitä, et-
tä tällaisia ihmisiä oli ylipäätään olemassa, oli 
von Hallelle tärkeä. Hän toivoi lapsena, että 
voisi joskus tulla heidän kaltaisekseen.

Von Halle kutsui lapsena henkistä maailmaa 
Todellisuuden Maailmaksi. Hän kertoo, kuin-
ka klassisen musiikin mestareiden kuuntelu 
– erityisesti Mozartin – paljasti hänelle, mitä 
säveltäjät olivat ajatelleet, tunteneet ja miten 
he olivat kokeneet henkistä maailmaa. Yle-
vä musiikki vaikuttaa ihmisen auraan, mutta 
myös todelliseen ydinolemukseen eli korke-
ampaan minään. Von Halle opetteli soitta-
maan pianoa, mikä tuotti hänelle suurta iloa. 

Henkisen maailman portti

Eräänä yönä hän oli uneen siirtymisvaiheessa 
intensiivisen hereinen. Tässä tietoisuuden ti-
lassa hän kohtasi Jeesus Kristuksen ja oppi sen 
myötä tietämään, mitä on rakkaus. Von Hal-
le koki, että Kristuksen hahmossa oli kaikki 
tieto ja vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Kris-
tuksesta virtasi ehdotonta, puhdasta rakkaut-
ta, joka selvästi näytti, millaista on todellinen 
rakkaus. Von Halle havaitsi, että Kristuksen 
rakkaus läpäisi hänen ja kaikkien ihmisten 
ydinolemukset. Kristus esitti von Hallen ydin-
olemukselle pyynnön oppia jotakin erityistä. 
Tähän oppimiseen liittyi muistamista, mutta 
myös uusien asioiden oppimista, joka tapah-
tui korkeamman minän tietoisuudessa. Von 
Halle koki voimakkaasti, että hänen päämää-
ränsä – ja myös kaikkien ihmisten päämäärä – 
on tietoinen yhtyminen Kristukseen ja hänen 
rakkauteensa. Kristuksen kohtaaminen avasi 
von Hallelle henkisen maailman portin, jon-
ka jälkeen hänen suhteensa henkiseen maa-
ilmaan muuttui paljon rikkaammaksi. Portin 
aukeaminen mahdollisti henkisen maailman 
tutkimisen. Von Halle oppi, että on mahdol-
lista pysyä hereillä myös unen aikana. Hän oli 
tuolloin 10-vuotias.

1 Von Halle ei itse käytä elämäkerrassaan auran (eikä tsakran) käsitettä.
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Varsinainen henkinen koulutus ei voinut al-
kaa ennen kuin von Halle oli kohdannut 
oman olemuksensa varjopuolet. Unitajuntaan 
siirtyessään hän näki silloin tällöin pelottavan 
olennon, joka herätti hänessä kauhua, mikä 
palautti hänet takaisin päivätajuntaan. Pelotta-
va hahmo vaikutti koostuvan useista rumista 
olennoista, jotka olivat kietoutuneet yhteen.2 

Von Halle päätti, että hän ei anna enää perik-
si, vaan hän päätti kestää olennon läsnäolon. 
Silloin hän näki, että olento ei ollut hänen 
ulkopuolellaan, vaan osa häntä itseään. Ky-
seessä oli hänen omien heikkouksiensa ima-
ginatiivinen kuva, jota Rudolf Steiner kutsui 
ensimmäiseksi kynnyksenvartijaksi. Tämän 
oivalluksen jälkeen von Hallen tajunta laajeni 
ja vapautui. 

Näiden kokemusten jälkeen von Halle kohta-
si henkisessä maailmassa hyvyyttä säteilevän 
olennon, jota hän kutsui ”kunnianarvoisaksi 
Valoksi”. Tämä olento välitti ilman varsinai-
sia sanoja seuraavanlaisen viestin: ”Olet astu-
nut tähän todellisuuteen, joten seuraa minua 
ja opi.” Von Hallen myönteinen vastaus oli 
ihailun, kiitollisuuden ja ilon sävyttämä. Näin 
alkoi hänen koulutuksensa unen aikana. Tä-
hän koulutukseen liittyi ”kokeita”, joissa hän 
joskus epäonnistui. Epäonnistumista seura-
si tietoisuuden varjostuminen, minkä vuoksi 
myös henkinen näkökyky heikkeni, eikä oh-
jaavan olennon havaitseminen onnistunut. 
Joskus hän onnistui epäonnistumisen jälkeen 
tavoittamaan korkeamman tietoisuuden uu-
delleen; joskus hän siirtyi tavalliseen uneen 
tai heräsi. Kokeiden tarkoituksena oli laajen-
taa ja rikastaa ymmärrystä henkisen maailman 
mysteereistä. Von Halle piti kokemuksistaan 
päiväkirjoja, joista muutama on edelleen ole-

massa. Elämäkerrassa on päiväkirjaotteita, 
joissa von Halle pohtii henkisessä maailmassa 
oppimaansa.

Kolme koettelemusta

Von Halle kuvaa nuoruutensa kolme koet-
telemusta. Ensimmäiseen koettelemukseen 
liittyi erittäin miellyttävä, jopa autuaallinen 
olotila. Kokemuksen miellyttävä osuus alkoi 
henkisestä maailmasta tulevasta impulssista, 
jota hän alkoi seurata. Palaaminen takaisin 
päivätietoisuuteen osoittautui hyvin vaikeak-
si, koska leijuvan autuasta tietoisuutta piti yllä 
ulkopuolinen impulssi, joka ei olisi halunnut 
irrottaa otettaan. Von Halle tulkitsi impulssin 
kiusaajaksi, joka oli voitettava. 

Toinen koettelemus kesti vuoden ajan. Tähän 
liittyi yksinäisyyden ja epätoivon kokemus, 
jossa oli itsetuhon kiusaus. Ei ollut ketään 
ihmistä, jolle hän olisi voinut puhua sisäisen 
kokemusmaailman ja ulkoisen maailman hen-
gettömyyden välisestä ristiriidasta. Sisäisen 
kärsimyksen lisäksi von Hallelle tuli kivuliaita 
iho-oireita. Hänen yhteytensä Todellisuuden 
Maailmaan heikkeni, eikä hän enää kyennyt 
näkemään ihmisten elämänvoimia tai auroja. 
Hän koki tulleensa sokeaksi henkisen maail-
man suhteen. Lopulta hän sai apua ja inspi-
raatiota lukiossa opiskellusta kirjallisuudesta, 
erityisesti Goethen teoksista. Yhteys henki-
seen maailmaan syntyi jälleen ja vieläpä niin, 
että se onnistui tarvittaessa muulloinkin kuin 
unen aikana. 

Kolmas koettelemus tapahtui nuorena ai-
kuisena, kun von Halle oli vielä yliopistos-
sa arkkitehtiopiskelijana. Hän alkoi vaipua 

masennukseen, jota pahensi hengettömien 
tv-ohjelmien katselu, josta pursui ”tunteita 
tappavaa saastaa”. Hän oli aina halunnut olla 
yhtä koko ihmiskunnan kanssa, mutta masen-
nuksen ja katkeroitumisen myötä hän ajautui 
yhä kauemmaksi ihmisistä. Lopulta hän on-
nistui katkaisemaan kuilun kierteen ja löysi si-
säisen tahdon ja merkityksen elämäänsä. 

Eräänä yönä von Halle heräsi sisäisen äänen 
pakottamana. Hänen tehtävänään oli tutkia 
kaksi vuotta aikaisemmin kokemaansa kol-
matta koettelemusta. Täydellisen selkeyden 
tilassa hän näki, että masennuksen taustalla 
oli jokin tietoisuus, joka erotti hänet maail-
masta ja pyrki tukahduttamaan elävän hengen 
ja estämään yhteyden Todellisuuden Maail-
maan. Von Halle havaitsi, että hänen koette-
lemustensa taustalla oli kaksi voimaa: toinen 
pyrki nostamaan ihmisen henkiseen, mutta 
”valheelliseen” taivaaseen pois maan piiristä 
ja toinen puolestaan pyrki erottamaan ihmi-
sen kaikesta henkisyydestä ja liittämään ih-
misen kuolleeseen, ”valheelliseen” maahan. 
Von Halle oivalsi, että todellinen ihminen 
on tasapainoinen, yhtä paljon maallinen kuin 
henkinenkin. Antroposofiassa näitä kiusaavia 
voimia kutsutaan Lusiferiksi ja Ahrimaniksi, 
joilla on oma välttämätön tehtävänsä ihmis-
kunnan henkisessä kehityksessä.3 

Von Halle kohtaa Rudolf  Steinerin ope-
tukset

Toivuttuaan von Halle jatkoi opintojaan 
toisessa yliopistossa, jossa hän pääsi erään 
suositun professorin kurssille. Hän näki spon-
taanisti tämän opetustyötä rakastavan ihmisen 
sielullisen olemuksen, joka oli unohtumatto-

man säteilevä ja kullanhohtoinen. Von Halle 
tuli läheiseksi professorinsa kanssa ja alkoi 
olla hänen kanssaan tekemisissä myös opin-
tojen ulkopuolella. Hän löysi sattumalta opet-
tajalta pudonneen pienen sinikantisen kirjan, 
josta hän luki muutaman lauseen. Kyseessä 
oli Rudolf Steinerin Viikkolauseet, vaikka von 
Halle ei lukiessaan tiennyt, kuka kirjailija oli 
kyseessä. Erään lyhyen mietelmän luettuaan 
hän ei voinut enää jatkaa: hänen polvensa pet-
tivät alta ja kyyneleet virtasivat silmistä. Von 
Halle painoi kirjan sydäntään vasten ja koki 
olevansa kotona. 

Löydettyään Viikkolauseet von Halle eteni 
nopeasti sisäisen henkisen toiminnan tiellä. 
Hän näki sisäisellä silmällään, kuinka hän oli 
2-vuotiaana isovanhempiensa olohuoneessa 
ja kuinka uutisten lukijan sanat tulipalosta he-
rättivät pienen lapsen henkisen tietoisuuden. 
Hän ei ollut aikaisemmin sitä tiennyt, mutta 
nyt hän näki selvästi, että ihminen on jälleen-
syntyvä yksilöllisyys. Uutisten lukijan sanat he-
rättivät muiston aikaisemmasta elämästä. Von 
Halle ei sitä suoraan sano, mutta lukijalle syn-
tyy vahva vaikutelma, että tulipalon herättämä 
muisto liittyi ensimmäisen Goetheanumin tu-
lipaloon uudenvuodenyönä 1922–1923. Hän 
pystyi myöhemmin näkemään ydinolemuk-
seensa sisältyvät henkisesti merkitykselliset ai-
kaisempien elämien kokemukset.

Von Halle palautti sinisen kirjan professoril-
leen ja kysyi, olisiko samalta kirjailijalta saa-
tavissa lisää luettavaa. Professori antoi von 
Hallelle luettavaksi kirjan Teosofia – Johdatus 
maailman ja ihmisen yliaistilliseen tiedostamiseen. 
Tästä kirjasta hän löysi selkeästi ilmaistuna ih-
misen olemuksesta ja hänen suhteestaan hen-

  2 Von Halle näki myöhemmin Hieronymus Boschin maalauksen, joka suuresti muistutti hänen havaitsemaansa olen-      
   toparvea.

 3 Näiden voimien välinen jännite tulee miltei käsinkosketeltavaksi Rudolf Steinerin ja Edith Maryonin veistämässä    
   noin 9 m korkeassa puuveistoksessa, Ihmiskunnan edustajassa, joka sijaitsee Dornachin Goetheanumissa.
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genmaailmaan kaiken, jonka hän oli oppinut 
kokemuksen kautta. Von Hallelle tuotti suurta 
iloa tieto siitä, että on olemassa henkinen liike 
ja ihmisiä, joita kiinnostivat samat kysymyk-
set, joita hän oli tutkinut jo lapsuudesta läh-
tien. Hän löysi professorinsa kautta yhteyden 
antroposofiseen opintopiiriin. Toisia selvänä-
köisiä ihmisiä hän ei kuitenkaan antroposofien 
piirissä tavannut, vaikka joukossa olikin ihmi-
siä, jotka olivat hänen arvionsa mukaan lähellä 
henkisen maailman kynnystä. Elämäkerran lu-
kijalle ei tule suurena yllätyksenä, että von Hal-
le lopulta avioitui entisen opettajansa kanssa. 

Pohdintaa

Von Hallen elämä on ollut monella taval-
la hyvin poikkeuksellinen. Hänen yhteytensä 
Todellisuuden Maailmaan syntyi jo lapsena. 
Merkittävää oli myös kohtaaminen Jeesus Kris-
tuksen kanssa ja sen jälkeinen henkinen ohjaus, 
jota hän sai näkymättömässä maailmassa. Voi-
si kuvitella, että henkisen ihmisen elämä olisi 
jossakin mielessä ”helppoa”, koska hän tietää 
ja tuntee elämän tarkoituksen ja kaiken taka-
na olevan ihmeellisen rakkauden. Vaikeuksilta, 
koettelemuksilta ja kärsimyksiltä ei kuitenkaan 
henkisellä tiellä kulkeva voi välttyä. Erityisen 
surullista von Hallen tarinassa on se, että hänen 
ja tiettyjen vaikutusvaltaisten antroposofien vä-
lillä tapahtui myöhemmin välirikko, johon elä-
mäkerran ensimmäisessä osassa vain viitataan.

Monessa kohdassa mieleeni tuli Pekka Ervas-
tin (1875–1934) elämä: hänelläkin henkinen 
tietoisuus heräsi jo lapsena, myös hän koki 
suurta ahdistusta ennen ns. uudestisyntymis-

kokemustaan ja sen jälkeen kohtasi vaikeuksia 
ja ristiriitoja teosofiveljiensä kanssa.4  Von Hal-
le etsi lapsena ja nuorena ihmisiä, jotka olisi-
vat voineet häntä ymmärtää, mutta ei löytänyt 
heitä ennen kuin aikuisena. Käänne tapahtui, 
kun hän löysi Rudolf Steinerin opetukset. Vas-
taava tapahtui myös Ervastille: hänelläkin oli 
aluksi vaikeuksia löytää vastakaikua henkiselle 
pyrkimykselleen, mutta kohdattuaan teosofian 
mestarit ensin A. P. Sinnettin kirjan sivuilla ja 
myöhemmin näkymättömässä maailmassa, hän 
pääsi selvyyteen elämäntehtävästään.

Von Hallen elämäkerran ensimmäisen osan 
nimi on Joutsenen siivet. Tämä on symboli, jon-
ka kautta hän hahmottaa ihmisen olemuksen: 
joutsenen siivet kuvaavat sielun muodostamaa 
yhteyttä, joka syntyy maallisen ja taivaallisen ih-
misen välille. Hänelle näytettiin henkisen kou-
lutuksen yhteydessä, että yhteys korkeamman 
minän ja maallisen tietoisuuden välillä on mah-
dollista muodostaa. Tähän hän pyrki voimak-
kaasti ja tässä näyttäisi olevan kaiken henkisen 
pyrkimyksen päämäärä, jota ruusuristiläisyy-
dessä ja esoteerisessa kristinuskossa kutsutaan 
Kristuksen syntymäksi ihmisen sielussa. Tämä 
ei vielä tee ihmisestä erehtymätöntä, mutta se 
on valtava askel ihmisen henkisellä tiellä.

Von Hallen kirja on intiimi, avoin ja myötätun-
toa herättävä kasvukertomus. On mahdollista, 
että kirjasta tulee yksi henkisten elämäkertojen 
klassikoista. Suosittelen kirjaa kaikille totuude-
netsijöille.

4 Gullman, Erik (2020). Totuus on korkein hyve. Pekka Ervastin elämäkerta. Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura ry. Saa-
tavilla sekä painettuna kirjana että e-kirjana osoitteesta https://ruusuristi.fi/uploads/file/julkaisut/ladattavat_kirjat/
pekka_ervast-elamakerta-e-kirja.pdf tai https://teosofia.net/e-kirjat/Totuus_on_korkein_hyve-Pekka_Ervastin_
ek.pdf.

NÄYT

Näkyjen maailma on todellisuutta myös.
Jollekin se tarjoaa levon, rauhan,
jollekin levottomuuden, kiihkon,
 mielisairauden.
Kullekin oman luonteensa mukaan.

Näyt ovat ikkuna ajan kaleidoskooppiin,
ja itsestäsi riippuu, miten palaset
 järjestäytyvät.
Mutta näkyjä nähden pysyt itse samana,
eikä luonto suosi huolettomia
 ajankuluttajia.
Sillä aika on rakennusteline, jonka
  katoavuuteen
rakentuu kuolematon.

Erik Gullman
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Mikko Jairi

Pohjolan valosta ja Suomen tehtävästä Venäjän ja 
Naton puristuksessa

 – meditatiivinen tarkastelu

Tätä kirjoittaessani on Suomen lopullinen pää-
tös Natoon liittymisestä vain virallista ilmoitusta 
vailla. Venäjän toimien takia on valtionjohtom-
me yllättävällä yksituumaisuudella pistänyt 
pisteen aikakaudelle, jonka ehkä toivoimme jat-
kuvan ikuisesti: tämä vuosikymmenten pituinen 
ja hieman illusorinen rauhan ja hyvinvoinnin 
kupla, jonka olemme pääsääntöisesti käyttäneet 
materialistisesta ja teknisestä kehityksestä naut-
timiseen. Tämän päätöksen seuraamuksia lienee 
mahdoton ennustaa tässä vaiheessa. Se, että uh-
kaako meitä vain Venäjän kaoottinen arvaamat-
tomuus ja suuruudenhulluus, vai onko myös 
Naton ja läntisen maailman kovuus haitaksi 
pohjoiselle laadullemme – varsinkin jos tähän 
yhtälöön lasketaan mukaan myös suomalaisuu-
den henkinen ulottuvuus, jota esim. Pekka Er-
vast ja Rudolf Steiner pyrkivät valaisemaan – on 
mielestäni vaikea tällä hetkellä arvioida.

Kansallishaltioista ja arkkienkeleistä

Tässä kirjoituksessa tarkoituksenani on koo-
ta meditatiivisia kokemuksia Suomen kansan 
pohjoisesta laadusta ja sen kansanhengestä. 
Pekka Ervast kuvaa Suomen kansallishaltiaa 
ikään kuin Väinämöisenä, joka on kohonnut 
enkeliolennon tasolle. Hänen mukaansa tä-
män olennon auraan kuuluvat kaikki suomalai-
set, äidinkielestä riippumatta1. Rudolf Steinerin 
mukaan jokaisen maan kansallisolento on ark-

kienkeleihin kuuluva enkeliolento, jonka vai-
kutus voidaan huomata selvästi kyseisen maan 
eetterimaantieteessä ja sieluntunnelmassa. Stei-
nerin näkemys kansallishaltiasta on kiinnostava 
sen takia, että hän katsoo kansaan vaikuttavan 
useampia olentoja, mm. kielen arkkienkelin, jo-
ka on itse asiassa vielä korkeampi olento, mutta 
joka on jättäytynyt kehityksestä jälkeen mahdol-
listaakseen ihmiskielen2. Tähän kansaa inspiroi-
vaan kuoroon kuulunee näin ollen useampia 
olentoja, joista osa ikään kuin haraa vastaan 
muodostaen tietyn ”kitkan”, niin että kehitys 
olisi ylipäätään mahdollista. Steinerin mainitse-
ma maantieteellisten eetterilaatujen ja sielullisen 
(astraalisen) tunnelman muutos on itse asiassa 
kohtalaisen helppo havaita, varsinkin jos pystyy 
liikkumaan maastossa jalan valtion rajojen yli. 
Jos asiaan kiinnittää huomiota, saattaakin yllät-
tyä, miten vahvasti keho usein resonoi tunnel-
man ja eteerisen substanssin muutokseen, kun 
ylittää rajan esim. Saksan ja Sveitsin tai Puo-
lan ja Tsekin välillä – vaikka ulkoisesti luonto 
pysyykin samanlaisena. Rudolf Steiner kuvaa 
arkkienkeliolennon olemuspuolia useilla eri ta-
voilla, mutta meditatiiviselle syventymiselle an-
taa seuraava luonnehdinta hyvän lähtökohdan: 
arkkienkelin alin kehollisuus on astraalikeho 
(kun taas enkelillä tämä on eetterikeho) ja hä-
nen minuuden tasonsa vastaa sitä, mitä Steiner 
kutsuu ihmisen kyseessä ollessa elämänhengeksi 
(buddhi)3. Myös jokaista pientäkin ihmisryhmää 

kaitseva tietoisuus on antroposofisen näkökul-
man mukaan arkkienkeliolento, joka kattaa ja 
verhoaa ihmistenvälisen sielullisen substanssin 
kaikkine sävyineen. Kansallishaltian kyseessä 
ollessa ihmisyksilön tulisi kuitenkin nousta ns. 
tietoisuussielun tasolle, siis ikään kuin herättää 
sielussaan henkinen näköalapaikka, jotta tämä 
arkkienkeliolento ”kiinnostuisi” meistä. Tämä 
hengen ja hereisyyden valo sydämessämme te-
kee meidät vasta ”näkyviksi” omalle kansan-
hengellemme.

Meditatiivinen tarkastelun metodi ja 
Suomen kansanhengen laatu 

Tämän tarkastelun pohjana on antroposo-
fiaan pohjautuva meditaation ja yliaistillisen 
havaitsemisen metodi, joka perustuu Rudolf 
Steinerin käyttämään sanastoon ja tiehen4, 
mutta jonka uskon avautuvan myös Ervastin 
teosofiaa ja ruusuristiläistä tietä tunteville. Yk-
sinkertaistaen voisi sanoa, että metodisesti kai-
ken tiedostamisen pohjana on itsetuntemus. 
Siis jos haluan oppia tuntemaan astraalista 
maailmaa tai esimerkiksi kansallishaltiamme 
sielunlaatua – vaikka kyseessä olisikin ensiksi 
vain tietynlainen ”selvätunteminen” eikä vielä 
kirkas ”selvänäkeminen” – on minun pikku-
hiljaa kartoitettava (ja tietysti myös kirkastet-
tava) omaa sieluani tai astraalista kehoani yhä 
yksityiskohtaisemmin. Tämän jälkeen voin 
tietyllä tapaa mukauttaa ja kohottaa astraalis-
ta olemuspuolta niin että se ”peilaa” korke-
amman olennon laatua. Havaitseminen on 
siten tietynlaista dynaamista tuntemista, jota 
voi myöhemmin vahvistaa ja valaista näkemi-

seksi. Se voi olla myös ikään kuin yliaistillisen 
havainnon virtaa aistihavainnon yhteydessä 
ja sen läpäisten. Jos meditoi ulkona, voi ul-
koinen näköhavainto toimia tavallaan kulissi-
na arkkienkelin kosketukselle, ja arkkienkelin 
olemus ilmenee eräänlaisena ”mytologisena 
näytelmänä” tällä luonnon näyttämöllä. 

Tervehdin Suomen kansan arkkienkeliä! 
Astraalista kehoani mukauttaen ja kohottaen 
pyydän saada havaita hänen laatuaan:

Maisemasta ja taivaanrannasta virtaa minua 
kohti puhtauden tunnelma, joka on kuin lu-
men kirkkaus keväthangella. Koko maisema 
kylpee eräänlaisessa lapsen viattomuudessa, 
jossa on samalla jotain tavattoman arkaaista ja 
kaukaista. Tunnen kohoavani niin että aistin 
horisontin laajuuden. Jos haluan, voin syven-
tää tätä sielullista maisemaa loputtomiin: esim. 
Venuksen vaikutus peilautuu ikään kuin neit-
seellisenä koivumetsikkönä ja Merkuriuksen 
alueen astraalisuus on kuin laajalle levittäytyvä 
vesistöjen yhteensointi ja kommunikaatio.

Minuuden kehoa mukauttaen pyydän saada 
havaita hänen laatuaan:

Kokemukseni maisemasta muuttuu nyt radi-
kaalisti: kaikessa on kuin kesäisen auringon 
kullan kajo ja loiste. Kaikki ihmiset, joita ul-
kona havaitsen liittyvät toisiinsa ikään kuin 
kultaisin säikein. Tämä kultasäikeinen tai-
vaankansi tai kudos on toisaalta kuin dynaa-
misesti liikkuva ja säteilevä pyörre. En oikein 
voi muuta kuin kutsua tätä nimellä: Sampo!

1 PEKKA ERVAST (1999). Tietäjä Iänikuinen. Tutkimuksia Kalevalasta ja Väinämöisestä. Mänttä: Ihmisyyyden tunnustajat
2 RUDOLF STEINER (1962). Mission einzelner Volksseelen (Kansansielujen tehtävä) (GA 121). Dornach: Rudolf Steiner Verlag. 
3 RUDOLF STEINER (2001). Das Hereinwirken geistige Wesenheiten in Menschen (GA 102). Dornach: Rudolf Steiner Verlag

4 Tässä tarkastelun pohjana on tarkemmin ottaen kaksi antroposofista metodia: Dorian Schmidtin ”muotovoimien tutkimus” 

(Bildekräfteforschung, katso: DORIAN SCHMIDT (2013), Life Forces – Formative Forces. Researching the formative energy of 

life and growth. Strout: Hawthorn Press ja www.bildekraefte.de), joka keskittyy erityisesti eteerisen maailman yksityiskohtaiseen 

havaitsemiseen, sekä Dirk Krusen ”sielullinen havainnointi” (www.spirituelleorganisationsentwicklung.com), joka pohjaa Rudolf 

Steinerin ”Henkisen tiedon tiehen”. 
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Henkiminuutta (manas) mukauttaen pyydän 
saada havaita hänen laatuaan:

Taas havainnonkenttäni muuttuu ja kääntyy ta-
vallaan sisäiseksi sielun maisemaksi, jossa on syvä 
hiljaisuus ja rauha. Vaikka onkin päivä, tunnen 
kuin tähtitaivas olisi tullut todella lähelle ja mi-
nua lähestyy metsän siimeksestä ikään kuin usei-
ta hyväntahtoisia tietoisuuksia, joita tunnustellen 
nimeän ne ”eläinsieluiksi”. Kaikessa on syvä har-
monia ja kuuntelun elementti. Tämä laatu on tut-
tu: Väinämöisen soitto!

Elämänhenkeä (buddhi) kohottaen pyy-
dän saada havaita hänen laatuaan:

Havainnon sisäinen laatu muuttuu nyt 
pohjoisen taivaan korkeudeksi. Aivan kuin 
ylläni loistaisi tähti, josta arkkienkelin tie-
toisuus säteilee maan syvyyksiin. Jos kysyn 
arkkienkelin yhteyttä Kristukseen, löydän 
sen täältä pohjoisen taivaan korkeuksista.

Suomen kansan arkkienkeli. Astraalinen, henkinen (Geist), henkiminuuden (Geistselbst), 
ja elämänhengen (Lebensgeist) alueet.

Nämä havainnot eivät ole luonteeltaan vi-
sionäärisiä näkyjä, vaan muutaman vuoden 
saatossa hitaasti työstettyjä ja aina uusilla 
sisäisillä kysymyksillä ja näkökulmilla sel-
keytettyjä kokemuksia. Nähdäkseni hen-
kisten olentojen havaitseminen ei ole vain 
yksisuuntaista katsomista, vaan kokeminen 
on parhaimmillaan tietynlaista ”ystävysty-
mistä”. Se vie aikaa, ja minulla on se tun-
tuma, että havainnoijalle näytetään vain se 
mihin hän on kullakin hetkellä valmis tai 
mihin hän ylipäätään ymmärtää tietoisuu-
tensa kohdistaa. Tämä pätee myös luon-
nossa vaikuttaviin elementaariolentoihin, 
ja enkelihierarkian olentoihin (angeloi). 
Nämä olennot näyttävät olevan kuitenkin 
valmiita siihen, että ihmiset yhä enem-
män tietoisesti lähestyvät heitä. Kalevalas-
sa mainitut korkeammat luonnonolennot 
(esim. Mielikki, Tapio, Tellervo), kuin 
myös sankarit Väinämöinen, Ilmarinen ja 
Lemminkäinen (joita mm. Ganander piti 
suomalaisten jumalina) ovat nähdäkseni 
hyvinkin reaalisia tietoisuuksia, jotka eivät 
vain symbolisoi ihmisen sisäistä kehitystä, 
vaan ovat myös löydettävissä luonnon ja 
kosmoksen yhteyksistä. 

Suomalaisten suhde Venäjään ja Ve-
näjän arkkienkeli

Arkkienkeleitä meditoidessa, vaikka yllä 
mainittua systemaattista olemisentasojen 
metodia käyttäen, saattaa ehkä yllättyä siitä, 
miten yksilöllisiä ja vahvasti erilaatuisia nä-
mä olennot ovat. Siinä missä Suomen kan-
san arkkienkeli vahvasti liittyy luontoon ja 
erityisesti luontohavaintoon, ja sen jälkeen 
kohoaa ikään kuin kosmisiin korkeuksiin, 

on Venäjän kansallishaltian suunta ja ilme-
neminen vastakkainen. Venäläistä arkki-
enkeliä meditatiivisesti havainnoidessa se 
kyllä levittäytyy ikään kuin laajalle alueelle, 
laajan tasangon yli, mutta vaikuttaa erityi-
sen intensiivisesti ihmissielun syvyyksissä. 
Tämä astraalisen tason intensiivisyys on 
sydämen alueella hyvin vahvaa ja luo aivan 
kuin sisäisen auringon, jonka kultainen 
loiste täyttää lämmöllään ja valollaan koko 
keskikehon. Havainnoinnin korkeammat 
tasot eivät johda minua kosmoksen korke-
uksiin, vaan luovat sisäisen katseeni eteen 
eräänlaisen maanpäällisen Shambhalan! 
Venäläisen arkkienkelin yhteys Kristuk-
seen on löydettävissä toisaalta sisäisestä 
sydämen tilasta, toisaalta maan päältä näil-
tä ”tarunhohtoisiksi muuntuneilta lakeuk-
silta”.

Rudolf Steiner on viitannut Venäjän kan-
sanhenkeen ”nuorena” arkkienkelinä, kos-
ka sen tehtävä ja samalla Venäjän kansan 
tehtävä on tietyllä tapaa löydettävissä vasta 
tulevaisuudesta, seuraavasta ns. kulttuuri-
kaudesta. Nähdäkseni Suomen arkkienkeli 
on ikään kuin ”kaitsijan” suhteessa Venä-
jän kansallishaltiaan. Tämä meditatiivinen 
kokemus tuntuu hieman hämmästyttävältä, 
kun sitä vertaa reaalipoliittisiin vastakkain-
asetteluihin, mutta näin se tuntuisi olevan. 
Tämän vuoksi meidän suomalaisten tulisi 
kaikin tavoin pyrkiä säilyttämään tietynlai-
nen sydämen avoimuus Venäjää kohtaan. 
Kun sotilasliiton rautainen esirippu toden-
näköisesti laskeutuu itärajallemme olisi tär-
keää, että henkisesti ja kulttuurin alueella 
yritämme vahvasti kompensoida tätä epä-
suhtaa. 
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 Venäjän kansan arkkienkeli astraalisella, minuuden voimien, henkiminuuden ja 
 elämänhengen tasolla.

Pohjolan vahvaa valoa meditoiden
Jos lukija on tähän asti pystynyt jollain 
tapaa seuraamaan ajatuskulkujani ja sisäi-
siä havaintojani, rohkenen nyt ottaa esille 
erään meditaatiokuvan, jonka uskon voi-
van vahvistaa suhdettamme pohjolan kor-
keuksiin, kuitenkin samalla avaten sydämen 
alueen sille, mikä Venäjän kansan aurinko-
voimana loistaa kaiken Kremlin hulluuden 
ja raakuuden taustalla. Kokenut meditoija 
voinee varmasti etsiä itse omat suhteensa 
näihin voimiin; tässä esitetty kuvallinen 
(imaginatiivinen) lähtökohta saattaa ehkä 
antaa idean, miten tätä voisi toteuttaa juuri 
nyt keskikesän valon lähestyessä.

Pekka Ervast on käyttänyt ilmausta ”kään-
tää katseensa Pohjolaa kohti, sillä valo tu-
lee Suomesta”5. Tämän valon voi ymmärtää 
olevan metafora (teosofisesta) viisaudesta, 
mutta ehkä se on myös sanan kirjaimelli-
sessa mielessä valoa – siis henkistä valoa, 
joka on Pohjolan ja Suomen luonnossa ja 
atmosfäärissä jo läsnä, jos vain avaudum-
me aistimaan sitä! Nähdäkseni Rudolf 
Steiner tarkoittaa samaa asiaa, kun hän 
kuvaa Suomen kansan tehtävää ”(itäisen) 
Euroopan omanatuntona”. Tähän oma-
tunto-sanaan liittyykin paljon muuta kuin 
vain se hiljainen sydämen ääni, joka joskus 
kolkuttaa tehdessämme jotain väärää. Yk-
si näkökulma on ymmärtää omantunnon 
harjoittaminen ja elävöittäminen ihmis-
kunnan suurena tehtävänä, joka luo tietyn-
laisen fyysisen kehon Kristusimpulssille6. 
Omantunnon voi näin ollen ymmärtää ole-

van eräänlainen tie kosmisen Kristuksen 
kokemiseen, joka menee tavallaan ”luihin 
ja ytimiin”. Se ei elä vain tunteena sydä-
men sisäisyydessä vaan sen tulisi myös 
läpäistä koko fyysinen olemuksemme. Ka-
levalan kertomuksista on Gallen-Kallelan 
kuvittamana painautunut suomalaiseen 
alitajuntaamme kuva Lemminkäisen äidis-
tä, joka pyytää mehiläiseltä taivaan mettä 
virvoittaakseen poikaansa Tuonelan virran 
äärellä. Uskon, että tarvitsemme tätä tai-
vaan virvoitusta kehomme alisiin syvyyk-
siin. Kokemukseni mukaan myös meidän 
suomalaisten suhde Kristukseen ja samal-
la minuutemme voimiin – arkkienkelimme 
laatua seuraten – tarvitsee taivaan korke-
uden. Suomalaisina joudumme joskus hie-
man hakemaan tätä yhteyttä kuulostellen ja 
rauhassa, mutta kun se löytyy, kykenemme 
seisomaan vankkumattomana peruskallion 
päällä. Tämän kosmisen minuuden laadun 
voikin saavuttaa ehkä parhaiten keskike-
sän aikaan silloin, kun maan sielullisuus 
on suurimman uloshengityksensä syklis-
sä. Vaikka perinteiset juhannustavat ehkä 
ennemminkin turruttavat tietoisuuttamme, 
niin ettei meidän tarvitsisi kokea kesän su-
loisuuden taustalla vaikuttavaa pohjoisen 
valon kirkkautta ja jyrkkyyttä, uskon kui-
tenkin, että voimme helpostikin vahvistaa 
suhdettamme pohjolan valoon ja minuu-
temme voimiin.

Seuraavan meditaation voin tehdä joko 
sisäisesti visualisoiden tai aivan reaalisesti 
luonnon helmassa avoimen kesätaivaan alla:

5 AIMO MELA (1956). Pekka Ervast. Kirjailija – teosofian tutkija – kristillinen mystikko. Helsinki: Ruusu-Ristin                 
kirjallisuusseura
6 RUDOLF STEINER (1989). Der irdische und der kosmische Mensch (GA 133). Dornach: Rudolf Steiner Verlag



20 21

Asetun seisomaan korkealle kalliolle, jos-
ta minulla on näkymä mahdollisen moneen 
ilmansuuntaan. Jos teen tämän sisäisenä visu-
alisaationa, voin kuvitella seisovani vaikka Kolin 
kansallismaisemassa, Ukko-Kolin päällä, Pieli-
nen koillisessa ja idässä, ja ylläni kesätaivaan 
kirkkaus ja raikkaus.

Avaan sielunverhoani sydämestäni käsin niin 
että ikään kuin kasvan ja laajenen tätä taivaan 
jylhyyttä kohti. Nyt voin pyytää tai vaikka visu-
alisoida tavalla, joka itselleni parhaiten sopii, 
minuuden voimien vahvaa virtaa korkeuksista 
kehoni lävitse. Tässä on kysymys ennemmin-
kin tietoiseksi tulemisesta jo olemassa olevasta 
tosiseikasta, kuin mistään erityisen maagises-
ta ”voimalatauksesta”. Tämä minuuden pala-
va, häikäisevä valo on kuitenkin väkevä, jopa 
hieman soturimainen, mutta siinä ei sinänsä 
ole mitään aggressiivista. Tämä substanssi on 
vain itsessään niin vahvaa, että taitaakin olla 
eduksemme, ettemme sitä päivätietoisuudes-
sa useinkaan pääse kokemaan. Jos haluan, 
voin liittää tähän virtaan pyynnön esimerkiksi 
Kristuksen muuntavasta, läpitunkevasta lau-
peudesta tai vaikka toivomuksen Suomen kan-
sallishaltian inspiraatiosta. Nyt voin sisäisesti 
seurata mitä tapahtuu…Voi olla, että minuute-

ni valo täyttää ja läpäisee pystysuoruuteni ai-
na varpaisiin ja sormiin asti ja ”juurruttaa minut 
kallioperään”. Pidän kuitenkin huolen siitä, että 
tämä korkeuksista voimansa saava vahvuuteni 
pysyy joustavana ja sydämeni pysyy auki. Suo-
raselkäisyydessäni olen pikemminkin joustava 
paju, joka vaivattomasti taipuilee tuulen tuiver-
ruksessa kuin betoniin valettu uhkaava pysty-
suoruus.

Tässä valoisassa pystysuoruuden tietoisuudes-
sa voin myötätunnon ja selkeyden voimin ter-
vehtiä esimerkiksi eri ilmansuuntia. Ukko-Kolilla 
seistessä saattaa tulla tunne, että voin tavallaan 
tästä pohjoisen korkeudesta tervehtiä koko Eu-
rooppaa! 

Jossain vaiheessa päätänkin ehkä kääntyä, jo-
ko sisäisesti tai aivan reaalisesti kukkulalla seis-
ten, kohti itää ja Venäjää, jota tahdon tervehtiä 
avoimin sydämin. Voi olla, että omat pelkoni 
projisoivat havaintooni tuntemuksia ja epäilyk-
sen varjoja, mutta yritän löytää tämän usvan 
takaa Venäjän alkukuvallisen aurinkovoiman. 
Voin käyttää omia sisäisiä kokemuksiani ja ku-
via tämän tunnelman luomiseen, tai vaikka seu-
raavaa imaginaatiota: 

”Edessäni idässä avautuvat mittaamattomat viljavainiot ja niiden takana nouseva 
aurinko. Tässä auringon kullassa voin aavistaa Kristuksen ja/tai ajanhenkemme 
Mikaelin lämmön ja säteilyn. Tämä maisema on lupaus jostain, joka on vasta kas-
vamassa. Sen laajuus on suuri, mutta voin mahduttaa sen myös sydämeeni. Oma 
pohjoinen, vahva pystysuoruuteni antaa minulle mahdollisuuden huolehtia tästä sy-
dämen aurinko-lupauksesta. Vaikka pelot ja ulkoisen maailman uhat – tulivatpa ne 
mistä ilmansuunnasta tahansa – saattavatkin järkyttää minua sisäisesti, voin silti luot-
taa sisäiseen minuuden voimaan, jos vain pidän taivaan auki.”

Suomalaisen minuuden korkea taivas ja sydämen avoimuus Venäjän itseasiallista, sodan jul-
muuden alle hautautunutta sydämen aurinkovoimaa kohtaan.
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Marko Manninen 

Regius-käsikirjoitus (1390/1425 jaa.)

Keskiajan muurarien rajapylväät

Johdanto

Regius-käsikirjoitus, jota kutsutaan myös 
Halliwellin käsikirjoitukseksi, on pitkä noin 
kahdeksansataa säettä sisältävä runo. Sen tar-
koituksena oli määrittää yksityiskohtaisesti 
kivenhakkaajien ja muurarien vanhat rajapyl-
väät eli velvollisuudet1 käsityötaitoa ja siihen 
jännällä tavalla liitettyä geometriaa kohtaan.

Säädöstä pidetään nykyään yhtenä vanhim-
mista noin sadasta myöhäiskeskiaikaises-
ta määräyksestä, jotka koskivat muurariutta 
Englannissa. Pienempiä muurariutta koske-
via tekstikokoelmia on säilynyt varhaisem-
miltakin ajoilta2, mutta mikään niistä ei yllä 
samanlaiseen kokonaisuuteen kuin Regius. 
Käsikirjoituksessa pyritään esittämään muura-
riuden historialliset perusteet, perinnäistarut, 
säännöt, eettiset normit, uskonnollinen henki 
ja yleissivistävä tarkoitusperä.

Toisesta vanhasta Matthew Cooken käsi-
kirjoituksesta3 (1450 jaa.) käy ilmi Regiusta 
yksityiskohtaisemmin, kuinka keskiajan muu-
rarien mukaan rakennustaidot keksittiin Van-
han Testamentin Lemekin poikien Jabalin 
ja Tubal Kainin toimesta. Taidot kehittyivät 
Baabelin tornin ja Salomonin temppelin ra-
kentamisen aikoina ja kulkeutuivat Egyptiin, 
jossa 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua elä-
nyt arvostettu oppinut Eukleides opetti geo-
metriaa rakennustaitojen muodossa.

Muurarien käsityötaito oli siis legendan mu-
kaan geometrian sovellus. Aleksandriasta taito 
siirtyi Ranskaan ja sieltä Englantiin 200-luvul-
la eläneen kristityn marttyyrin Pyhän Alba-
nin suojelukseen. Raastavien Anglosaksien 
sotien aikana arkkitehtuurilliset pyrkimykset 
katosivat pitkäksi aikaa Englannista, kunnes 
muurarius herätettiin uudelleen kukoistuk-
seen kuningas Athelstanen ja hänen poikansa 
hallituskaudella 900-1000 jaa. Perimätiedon 
mukaan Athelstan otti sydämensä asiakseen 
vaalia muurariutta, josta tulikin goottilaisen 
rakennusaikakauden merkittävimpiä insti-
tuutioita kirkon rinnalla. Regius painottaa 
Eukleideen ja Athelstanen merkitystä keskei-
simpinä muurariuden jalon taidon keksijöinä 
ja uudistajina.

On huomattavaa, että Regius-käsikirjoitus ku-
vaa Brittein saarilla liikkunutta perimätietoa. 
Mannermaisella muurariudella oli Ranskassa, 
Saksassa ja Italiassa varhaiskeskiajalla van-
kemmat perinteet kuin Englannissa. Tämä 
on arkeologisesti pääteltävissä jäljelle jääneis-
tä rakennusten raunioista ja arkkitehtuurista, 
vaikka kirjallista dokumentaatiota meillä ei ole 
juurikaan saatavilla.

Regius-käsikirjoitus on kirjoitettu riimite-
tyillä säkeillä. Se on varsin ainutlaatuinen te-
os moraalisista velvollisuuksista ja jo silloin 

  1 Englannin kielessä käytetään sanaa charge, joka silloin tarkoitti velvoitetta, ohjetta, määräystä tai sääntöä.

   2 http://theoldcharges.com/summary.html , 3 https://en.wikisource.org/wiki/Matthew_Cooke_Manuscript

muurariuden myyttiseksi muodostuneesta esi-
historiasta. Käsikirjoituksen on arveltu olleen 
benediktiiniläismunkki John Lydgaten runo-
muotoon kirjoittama kokonaisuus. Se sisältää 
otteita Lydgaten “Merita Missae”-kirjoituk-
sesta4, mutta myös saarnatyyliin kirjoitettuja 
otteita John Mirkin “A Parish Priest”-ohjeista 
ja “Urbanitatis”-etiketistä5. Regius on siis use-
amman kirjoittajan eri aikoina julkaistuista 
teksteistä koottu teos, joka sai nykyisen muo-
tonsa viimeistään 1400-luvun loppupuolella. 
Käsikirjoituksen löytöhistoriasta voi lukea 
esimerkiksi Brillin julkaisemasta “Handbook 
of Freemasonry”-kirjasta6.

Henkilökohtaisesti mieltäni kiinnittää se seik-
ka, että Regius-runon sisällön rakenne monin 
osin muistuttaa niin kutsuttujen Pseudo-
Sibyllan mystisiä kreikankielisiä kristillisiä 
oraakkelirunoja. Regius on kirjoitettu 64 si-
vun mittaiseksi, eli numeerisesti kahden po-
tenssiin. Oraakkelirunoissa on myös vastaavia 
lukumystiikkaan vihjailevia rakenteita. Regius 
alkaa esihistoriaa koskevalla muinaiskroni-
kalla, etenee kuluvaan aikakauteen, esittää 
kryptisiä viittauksia henkilöihin ja aikoihin, 
kuten neljään kruunuun, joita juhlistettiin 
kahdeksan päivää Halloweenista. Viittaukset 
nähtävästi olivat itsestään selviä aikalaisille. 
Tässä tapauksessa kruunut (kreik. stefanos oli 
Apostolien Tekojen ensimmäinen marttyyri 
ja tarkoittaa kruunua) olivat neljä kristillistä 
rakentaja- ja kuvanveistäjämarttyyriä 300-lu-
vulta. Oraakkeleissa samantyyliset salaperäiset 
viittaukset sekä ennustukset olivat selvästi si-
säpiirille suunnattua tietoa.

Regiuksessa esiintyviä moraalisia säädöksiä 
esiintyy myös Pseudo-Sibyllan oraakkeleissa, 

jotka ovat kirjoitettu runomittaan heksamet-
rimuodossa. Regius koostuu kaksisäkeisistä 
nelitahtisista loppusointuisista riimeistä. Pi-
dän hyvin mahdollisena, että Regiuksen runo-
muoto on palvellut tekstin ulkoa muistamista 
ja sen siirtämistä sukupolvien välillä. Regiuk-
sessa viitataan sekä alussa että lopussa vielä 
harvojen hallitsemaan lukutaitoon mainiten 
“ne, jotka osaavat lukea.” Pääasiallinen tapa 
siirtää tietoa oli siihen aikaan suusanallinen.

Loppuosa Regius-runosta on vindikaatiota, 
uskonnollista todistusta ja ylistystä, joka on 
hyvin tyypillinen tapa lopettaa myös oraak-
kelit. Oraakkeleita täydennettiin aikakausien 
kuluessa, samoin Regiuksesta on erotettavis-
sa useamman kirjoittajan täydentämiä osia. 
Täytyy myös muistaa, että antiikin filosofia 
löydettiin uudelleen jälkimmäisellä puoliskol-
la keskiaikaa, joten erilaisten antiikinaikaisten 
kirjoittamistekniikoiden soveltaminen ei olisi 
niin kaukaa haettua, vaikka selvästikään Re-
gius ei ole oraakkeliruno.

Regiuksessa loositilaisuuksiin viitataan ylei-
sinä kokoontumisina. Paikkoina mainitaan 
salakäytävien kautta löytyvät huonetilat ja 
isommat hallit sekä vajat. Loosi oli siinä mie-
lessä monikäyttöinen sana ja se saattoi viitata 
myös rakennustyömaahan yleisesti. Käsikir-
joituksesta ei kuitenkaan käy ilmi kokousten 
rituaalinomainen luonne. Seremoniamuotoon 
viitataan toisissa parisataa vuotta nuoremmis-
sa katekismusteksteissä, kuten “Edinburghin 
rekisteritalon” käsikirjoituksessa vuodelta 
1696 ja “Airlie” käsikirjoituksessa vuodelta 
17057.

*****

  4 https://books.google.fi/books?id=Rk6XA5s7X2cC&hl=fi&pg=PA148#v=onepage&q&f=false

  5 http://mpoets.org/Regius2.htm,  6 Henrik Bogdan, J.A.M. Snoek: Handbook of Freemasonry (2014)

  7https://fi.qiq.wiki/wiki/Regius_Poem#Rituals
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Toimeksianto luoda muurarius tapahtuu Re-
giuksen mukaan egyptiläisten korkea-arvois-
ten Herrojen ja Rouvien toimesta. Lisäksi 
teksti sisältää kolme kertaa ilmaisun rakastaa 
tovereita kuin veljiään ja siskojaan8. 

Rampoja ei hyväksytty rakennustyömaalle 
muurareiksi osaksi sen takia, että he olisivat 
voineet olla työturvallisuusriski. Orjan otta-
misesta oppipojaksi varoitettiin, koska orjan 
isäntä edelleen omisti hänet ja saattoi tulla ai-
heuttamaan harmia kokouksissa ja pahimmas-
sa tapauksessa varastaa taidot palauttamalla 
orjan laillisesti hallintaansa. Samoin varkaat, 
murhaajat ja vähämieliset olisivat asettaneet 
käsityötaidon häpeään. Ohjeistukset heijasta-
vat samalla sen aikaisen kulttuurin ihmisarvo-
asetelmia.

Hämmästyttävän monet muut osat tekstissä 
täsmäävät lähes sanasta sanaan nykyaikaan 
2000-luvulle periytyneiden vapaamuurareiden 
eettisten ohjeiden ja instruktioiden kanssa. 
Regius-käsikirjoituksen uskonnollinen lataus 
tulee enemmän ilmi sääntöjen luetteloinnin 
jälkeen alkaen sivulta neljäkymmentä saarna-
maisessa pitkässä osuudessa, joka on selvästi 
päälle liimattu suhteessa muuhun tekstiin.

Referoin seuraavassa muutamia kohtia ru-
nosta vapaasti käännettynä proosallisessa 
muodossa. Tekstin kaikki ansiot eivät tässä 
käsittelyssä pääse oikeuksiinsa, mutta toivot-
tavasti sisältö käy mielenkiintoisilta osin ilmi. 
Alkuperäinen Keski-Englannin kieli Gootti-
laisella kirjasimella ei tosin olisi edes nykyajan 
natiiville englantilaiselle helposti luettavissa. 
Vasta myöhemmin, kun Gutenbergin kir-
japaino keksittiin ja kirjasimet vakiintuivat, 
Regius saavutti nykyisen englanninkielisen 
muotonsa. 1700-luvulla käsikirjoitus luovutet-

tiin British Museumille9. Teksti on saatavilla 
alkuperäiskielellä ja nykyenglanniksi vertailta-
vina versioina verkkosivulta: http://mpoets.
org/Regius.htm

Teksti

Tästä alkavat geometrian taiteen muodot 
Eukleideen mukaan. Kuka tahansa, joka etsii 
ja lukee hyvin, voi löytää vanhoista kirjoista 
kirjoitettuna tämän tarinan Egyptin Herroista 
ja Rouvista. Heillä oli paljon lapsia, mutta ei 
tuloja elättääkseen jälkeläisiään.

He kutsuivat kokoon neuvoston suunnittele-
maan lapsilleen, kuinka he voisivat parhaiten 
elää elämänsä ilman suruja, huolia ja riitoja. 
He lähettivät lapsensa suurelle Oppineelle, 
joka opettaisi heille hyviä tekoja. He kysyivät 
Oppineelta lapsilleen työtä, Herran tähden, 
jotta he voisivat ansaita elantonsa hyvin, re-
hellisesti ja turvallisin mielin. Herrojen pyyn-
nöstä Oppinut loi geometrian ja antoi sille 
nimen muurarius.

Näin Herrojen ja Rouvien lapset tulivat kaik-
kein arvostetuimmalle käsityöläiselle, oppiak-
seen geometrian taidon Oppineelta, minkä 
hän tekikin erittäin taitavasti saaden lapset 
harjaantumaan tässä rehellisessä käsityötai-
dossa. Kyseisen suuren Oppineen nimi oli 
Eukleides, jonka maine oli levinnyt kauas. Sii-
tä kului monta vuotta, ennen kuin käsityötaito 
tuli Englantiin kuningas Athelstanen hallitus-
kaudelle. Kuningas rakennutti korkeita, suu-
resti arvostettuja kirkkoja ja asuntoja, joissa 
ihmiset viettivät aikaansa. Hurskas kuningas 
palvoi päivin ja öin Jumalaansa kaikella voi-
mallaan.

8 Asiayhteydessä tämä vaikuttaa kuitenkin enemmän vertauskuvalliselta ilmaisulta kuin että ohjeet olisi suunnattu tilaisuuksiin, 

jossa oli molempia sukupuolia. 9 http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=8720

Hyvä Herra Athelstan rakasti suuresti muura-
rin käsityötaitoa ja hänen tarkoituksenansa oli 
vahvistaa sitä Englannin jokaisessa kolkassa, 
mutta hän löysi käsityötaidosta paljon paran-
nettavaa. Kuningas lähetti kautta maan kai-
kille käsityöläisille ja muurareille käskyn tulla 
heti hänen luokseen korjaamaan löydetyt vi-
at. Yhdessä neuvoston kanssa kuningas sääti 
viisitoista artiklaa mestareille ja viisitoista pe-
rustuslaillista kohtaa oppipojille korjaamaan 
epäkohdat muurariudessa.

Ensimmäisessä artiklassa lukee, että muura-
rimestarin täytyy olla vakaa, luotettava, tosi 
ja maksaa työläisille sen, minkä he ovat oi-
keudenmukaisesti ansainneet. Toinen artikla 
velvoittaa muuraria ottamaan osaa yleisiin ko-
kouksiin, ellei hänellä ole painavaa syytä ol-
la pois. Kolmannen artiklan mukaan Mestari 
ei voi ottaa oppipoikaa, ellei hän lupaa ottaa 
häntä seitsemäksi vuodeksi siipiensä suojaan 
opettaakseen perusteellisesti käsityötaidon 
mitattavat pisteet.

Yhdeksännen artiklan mukaan Mestarin täy-
tyy olla viisas ja urhoollinen ja valita tehtäväk-
si vain sellaiset työt, jotka hän tietää voivansa 
tehdä loppuun ja ovat hyödyksi niin hänen 
herrallensa, ammattikunnallensa kuin maal-
lensa. Kymmenes artikla tekee tiettäväksi 
ammattikunnassa ylimpään ja alimpaan as-
teeseen, että Mestari ei saa syrjiä ketään eikä 
anastaa toisten töitä itselleen, vaan kaikkien 
tulee olla kuin veljet ja sisaret. Sama koski 
myös Mestariksi pyrkiviä, jotta he kaikki voi-
sivat luottavaisin mielin suorittaa työnsä lop-
puun. Yhdennentoista artiklan mukaan töitä 
ei saa tehdä yöllä, ellei se ole tiedon keräämis-
tä ja suunnittelua, jonka tarkoitus on edistää 
päivätyötä.

Perustuslain ensimmäinen kohta kertoo, että 
jokainen, joka haluaa tuntea tämän käsityötai-
don, pitää rakastaa Jumalaa ja pyhää kirkkoa, 
myös Mestariaan, minne tahansa hän menee, 
pellolle tai metsään, sekä rakastaa tovereitaan, 
koska sitä työn tekeminen vaatii.

Kolmas kohta on, että oppipojan täytyy pitää 
Mestarinsa ja hänen neuvonantajansa sanat 
luottamuksellisina, kuten myös hänen tove-
reidensa sanat: "Älä kerro kenellekään, mitä 
sanotaan yksityisesti, äläkä sitä, mitä loosissa 
tapahtuu. Mitä ikinä kuulet tai näet heidän 
tekevän, älä kerro missään kenellekään." Ko-
koontumistiloja, halleja ja salakäytäviä heidän 
ei ollut lupa paljastaa.

Kuudes kohta pitäisi olla tiedossa sekä kor-
keimmalla että alimmalla asteella. Jos tapahtuu 
niin, että muurarien keskuudessa kateuden tai 
vihan takia tulee konflikti, niin silloin muura-
rin tulisi pyytää heitä jättämään asia sivuun ei-
kä yrittää ratkaista riitaa heti vaan sitten, kun 
työpäivä on ohi. Heidän pitäisi odottaa vapaa-
aikaan ja sopia vasta silloin riitansa, jotta työ-
päivä ei heidän väittelynsä takia keskeytyisi.

Kahdeksannen kohdan mukaan muurarin pi-
tää olla välittäjä ja rauhanrakentaja Mestarinsa 
ja vapaiden toveriensa välillä. Yhdeksännessä 
kohdassa muurarin täytyy taloudenhoitajan 
(engl. steward) virassa suorittaa palvelutehtä-
vänsä ilolla ja ilman epäilyä viikosta viikkoon 
kohdellen kaikkia, kuin he olisivat veljiä ja si-
saria.

Yhdestoista kohta velvoittaa pitämään huolta 
kollegoistaan siten, että jos oppipoika näkee 
toisen hiovan huolimattomasti kiveä, täytyy 
hänen toimintaansa puuttua ja ohjata helläs-
ti parantamaan työtään. Kahdestoista kohta 



26 27

on kuninkaallisen hierarkian täytäntöönpano, 
jolloin oppipojat, mestarit, maaherrat, lää-
ninherrat, ritarit, aseenkantajat ja vanhimmat 
kokoontuvat tarkastamaan, ettei muurari ole 
vapaana ja oikeudenmukaisena haastanut rii-
taa kenenkään kanssa vaan on pysynyt työs-
sään rauhallisena ja rauhaa rakastavana.

Loput perustuslailliset kohdat koskevat lu-
pauksia, valoja ja parannuksen tekoja, jos 
muurari oli poikennut kunnialliselta tieltään. 
Muurareiden täytyi kokoontua kerran vuo-
dessa (tai kolmessa) yhteiseen kokoukseen 
tarkastamaan, että näissä säädöksissä oli py-
sytty ja että uusia vikoja ei ollut ilmaantunut 
muurarin työhön. Kokouksen ajasta ja paikas-
ta annettiin erikseen tieto. Regiuksessa pyy-
detään rukouksin Jumalalta apua, että nämä 
säädökset pysyisivät miesten mielissä. Samal-
la muistetaan hartaudella neljää 300-luvulla 
Roomassa elänyttä marttyyriä, quatuor coro-
nati, jotka suurista käsityön taidoistaan huoli-
matta eivät suostuneet hallitsijan määräykseen 
rakentaa idolin kuvia. Tämän seurauksena nä-
mä neljä kuvanveistäjää ja muuraria (Casto-
rius, Claudius, Nicostratus ja Symphorianus) 
surmattiin. Halloweenin kahdeksatta päivää 
pidettiin sen takia keskiajalla tärkeänä neljän 
marttyyrin muistopäivänä erityisesti muurari-
en keskuudessa.

Regius-runon 535. rivi aloittaa tarinan Raa-
matun vedenpaisumusta edeltäneistä ajoista ja 
Baabelin tornin rakentamiseen liittyvistä suu-
rista kivenhakkaajien ponnistuksista. Tämän 
jälkeen kerrotaan, kuinka Suuri Aleksandri-
alainen Oppinut Eukleides opetti seitsemää 
tiedettä, jotka antiikin ajoista - perimätiedon 
mukaan peräti Vanhan Testamentin patriark-
ka Lemekin poikien ajoilta - aina keskiajalle 
oli tunnettu vapaina tieteinä (engl. Liberal 

Arts). Niitä kuvataan seuraavasti:

Kielioppi on ensimmäinen tiede, tiedän,
Logiikka toinen, koska minulla on autuus,

Retoriikka kolmas, ei kysymystäkään.
Musiikki on neljäs, sanon sinulle,

Tähtitiede on viides, vannon,
Aritmetiikka kuudes, epäilemättä,

Geometria, seitsemäs, on viimeinen,
sillä se on sekä nöyrä että kohtelias.

Kielioppi todellakin on jokaiselle,
joka haluaa oppia kirjoista, 

mutta Logiikka ylittää sen laajuudessaan,
kuten hedelmä ylittää puun juuret.

Retoriikka mittaa koristeellista puhetta
ja Musiikki on suloinen laulu.

Tähtitiede laskee, rakas veljeni.
Aritmetiikka osoittaa,

kuinka yksi asia vastaa toista.
Geometria on seitsemäs tiede,
se erottaa valheen totuudesta.

Kirjoitus jatkuu edelleen vapaasti käännetty-
nä:

Nämä ovat seitsemän tiedettä. Joka niitä käyt-
tää, sillä voi hyvinkin olla taivas sisällään. Nyt, 
rakkaat lapset, teidän viisautenne tähden, jät-
täkää ylpeys ja ahneus, käyttäkää harkintaky-
kyä ja vaalikaa kaikkea hyvää Korkeimman 
Kristuksen armosta.

Loppu Regius-käsikirjoituksesta on pitkähkö 
kirkollinen saarna kuuliaisesta elämästä, nor-
meista ja jokapäiväisistä sääty-yhteiskunnan 
tavoista liittyen aina seurusteluun, syömiseen 
ja veitsen terässä pitämiseen. Jotta englannin 
kielen riimitys kävisi ilmi, olen valinnut Re-
gius-runosta kolme lauseparia esimerkeiksi:

First look that thine hands be clean,
And that thy knife be sharp and keen.

Katso ensin et kätesi on puhdas,
kärki on veitses terävä ja ahnas.

Look in thy mouth there be no meat,
When thou beginnest to drink or speak.

Tarkista, että ei ruokaa suussas,
kun alat juoda tai kertoa asias.

In chamber, among the ladies bright,
Hold thy tongue and spend thy sight.

Huoneessa kera hienojen naisten,
hillitse kieli ja katso harkiten.

Teksti loppuu sanoihin, joissa kehotetaan 
lukemaan ja sisäistämään hyvin runossa kir-
joitetut sanat. Uskollinen palkitaan taivaissa. 
“Amen! Amen! so mote it be!” - Niin olkoon 
tämä kaikki sanottu vapaasta tahdosta ja ilolla 
(engl. charity).

Pohdintaa

Ammattikuntaansa huolellisesti suojelleet, 
henkisiä periaatteita noudattaneet ja ammatti-
taitoaan sekä yleissivistävää ajatteluaan kehit-
täneet käsityön ammattilaiset mahdollistivat 
joskus jopa ihmiseliniän kestäneitä katedraa-
lien rakennushankkeita. Kiltojen kokouksia 
pidettiin kotioloissa, majataloissa ja väliaikai-
sissa työmiesten parakeissa, tabernaakkelia ja 
temppeliä symboloivissa loositiloissa. Niihin 
otettiin vähitellen mukaan ei-operatiivisia spe-
kulatiivisia rakennustaiteen kannattajia, erik-
seen hyväksyttyjä muurareita.

Varhaisimmiksi ei-operatiiviseksi nimeltä tun-
netuiksi muurareiksi mainitaan historiankir-
joissa 1) John Boswel, joka oli maanomistaja 
1600-luvun Skotlannissa10, 2) vuonna 1641 
Edinburghin loosiin vihitty tiedemies Sir 
Robert Moray, sekä 3) 1646 vihitty kemisti 
ja antikvaari Elias Ashmole Englannin Lan-
cashirestä. Ylemmät luokat kiinnostuivat he-
delmällisestä keskustelun mahdollisuudesta 
suojatussa ja luottamuksellisessa ympäristös-
sä. Muurariuden työkalut saivat entistä vah-
vempia eettisiä merkityksiä ja ne kuvasivat 
universaaleja ihmisyyden ihanteita ja hyveitä, 
ei vain ammattiylpeyden aiheiksi muodostu-
neita konkreettisia esineitä, rakennustaitoja ja 
suunnitteluperiaatteita.

Tieteellisen vallankumouksen ja valistusajan 
ihanteet löivät läpi. Muun muassa Lontoon 
Royal Society of Science oli perustettu pääasi-
assa vihittyjen tai tulevien vapaamuurareiden 
toimesta vuosien 1660 ja 1663 välillä. Tie-
deyhteisö toimi jo ennen sitä näkymättömänä 
opistona, kuten luonnonfilosofi Robert Boyle 
sitä nimitti kirjeissään11, ehkä rosenkreutsilai-
siin alkemistisiin yhteyksiin viitaten. Alkemi-
ahan oli sen ajan käytännöllistä tiedettä, joka 
alkoi ottaa yhä rohkeampia askeleita pois nui-
vasta akateemisesta kirjanoppineisuudesta.

Varsinaisen aloitteen Royal Societyn perusta-
miselle teki kaksitoista Francis Baconin ko-
keellisen tieteen menetelmää kannattanutta 
yhteiskuntavaikuttajaa, jotka ottivat yhteyttä 
neljäänkymmeneen muuhun luonnonfilosofi-
sen tieteen tekijään. Vaikutus oli sen jälkeen 
molemmin suuntaista. Sekä Royal Society että 
vapaamuurarit halusivat olla itsenäisiä yhtei-
söjä erotuksena teoreettiseen akatemiaan, val-
tioon ja uskontoon. Käytännössä kuitenkaan 

10 Sami Lauri: Valistuksen sanansaattajat - Suomalaisen vapaan ja oikeutetun muurariuden historiakuva 

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/83589/gradu05925.pdf?sequence=1
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Invisible_College
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mikään yhteisö ei voinut toimia täysin erillään 
yhteiskunnasta, jos sillä oli vähääkään kun-
nianhimoisempia päämääriä.

Taantumista tapahtuu sykäyksittäin, joten uu-
distamistakin tarvitaan sykäyksittäin. Seuraava 
suuri yhdistymishanke muurariudessa kunin-
gas Athelstanen jälkeen tapahtui vuonna 1717 
Lontoossa. Tällöin spekulatiiviset loosit ko-
koontuivat luodakseen yhtenäisemmän pe-
rustan itsekasvatukseen, hyväntekeväisyyteen 
ja sen ajan intellektuellia, vapaata keskustelua 
kaipaaville ihmisille. Toinen, ammattilaisvel-
jien aste selkeytettiin omakseen käsittämään 
tiettyjen työkalujen ja merkkien symboliikan, 
perinnäistarujen sekä vapaiden tieteiden muo-
dostamaa kokonaisuutta. Siihen asti toisen as-
teen muurareita kutsuttiin englanniksi nimellä 
fellows eli kaverit, toverit tai veljet erotuksena 
vastahyväksytyistä oppipojista ja mestarimuu-
rareista. Regius-käsikirjoituksessa palataan 
toistuvasti eri asteissa opintotiellä olevien vel-
jien henkiseen tasa-arvoisuuteen.

Vapaa-sana sisälsi myös erilaisia merkityksiä 
eri aikoina. Perinteisesti vapaan ajatellaan ol-
leen käsityöammattiaan harjoittava henkilö, 
joka kykeni hyväksytysti ja laillisesti liikku-
maan eri työmaiden välillä, jopa eri maihin. 
Oppipoika oli sidottu mestarinsa alaisuuteen 
ja mestari taas oman rakennustyömaansa edis-
tämiseen. Väliin jäävät vapaat toverimuurarit 
saattoivat liikkua loosista toiseen. Käsityöam-
mateissa puhuttiin jopa omasta vaiheestaan 
nimeltä kisällin vaellus, jolloin hän tutustui 
erilaisiin työkulttuureihin ja muiden mesta-
reiden opetuksiin. Toinen, mutta ei edellis-
tä poissulkeva tulkinta vapaa-sanalle on, että 
muurarit työstivät vapaasta eli huokoisem-
masta muovailtavasta kivestä rakennusainesta 
kivirakennuksiin erotuksena koviin kiviin, ku-

ten esimerkiksi graniittiin. Vertauskuvallinen 
nykyaikainen tulkinta vapaa-sanalle on vapaa-
seen itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan liitty-
vää henkistä kompetenssia.

Mitä uudistus sai aikaan ja kuinka kauan uu-
distuksen elähdyttävä voima kantoi liikettä? 
Vapaamuurareiden käsitys Jumalasta muuttui 
vähemmän sidotuksi kristilliseen traditioon, 
vaikka toisaalta perinnäistarut, Pyhän Kirjan 
keskeisyys, suitsutusseremoniat ja ikonogra-
fia edelleen pysyivät keskeisinä osina rituaalia. 
Tällaiset muutokset eivät olleet, eivätkä kos-
kaan ole kivuttomia ja suoraviivaisia.

Pekka Ervast esittää “Kadonnut sana - Va-
paamuurariudesta” (1925) kirjassaan12, että 
ei aikaakaan, kun valtiopolitiikan ja valtion-
kirkon sisältä tulleet voimat sysäsivät vapaa-
muurariuden pelkäksi kuoreksi siitä, mitä se 
oli alun perin ollut. Aiemmin itsenäisinä ja ir-
rallisina toimineet loosit altistuivat enemmän 
keskushallinnon, Englannin Grand Lodgen 
eli suurloosin vaikutukselle niin hyvässä kuin 
pahassa.

Ervastin mukaan englantilaiseen suurloo-
siin pääsi sisälle jesuiittapappien juonia, jotka 
sotkivat järjestelmän monimutkaiseksi pro-
faaniksi elitististen miesten klubiksi. Jo ensim-
mäisinä vuosikymmeninä Yorkin muinaiseksi 
tituleerattu riitti ja suurloosin moderniksi kut-
suttu riitti erkanivat omiksi haaroikseen. Kor-
keampia ruusuristi- ja temppeliritariasteita 
lisättiin riittiin, mutta siinä vaiheessa niistä oli 
vain muodot jäljellä – Sana oli kadonnut, kir-
joittaa Ervast, joka itsekin oli 33 asteen yhteis-
vapaamuurari.

Jokainen totuudenetsijä varmaan jossain vai-
heessa pysähtyy miettimään, kuinka paljon 

lopulta tarvitaan muotomenoja. Emmekö 
mieluummin kaipaa todellista henkeä, symbo-
lien merkitysten avautumista, sisäisen paljas-
tumista ja ilmestymistä?

Pekka Ervast perusti sata vuotta sitten vuon-
na 1920 Ruusu-Ristin, Suomen ensimmäi-
sen salatieteellisen seuran. Järjestön sisäinen 
koulu rakennettiin vuonna 1893 perustetulle 
Le Droit Humain yhteisvapaamuuraripoh-
jalle, tarkemmin ottaen toisen sukupolven 
teosofien Annie Besantin ja C. W. Leadbea-
terin muokkaamalle Dharma-riitille. Uudis-
tushenkisenä Ervast kaipasi sinänsä toimivan 
ulkoisen seremonian lisäksi Ruusu-Ristissä 
vahvaksi virikkeeksi nousseen kalevalaisen 
perinteen näkymistä rituaalissa. Antamastaan 
kritiikistä huolimatta Ervast katsoi, että va-
paamuuraririitin ydinkohdat olivat kuitenkin 
ikiaikaista perua ja kykenivät kohottamaan 
osanottajat yli maallisen.

Teosofinen näkökulma viisausperinteisiin ei 
perustu niinkään historiallisesti katkeamatto-
maan riittien ja opetusten säilymisen ketjuun. 
Olisi muutenkin haastavaa osoittaa esoteeris-
ten liikkeiden perimyslinja monimutkaisen ja 
hämärän menneisyyden takia. Teosofian mu-
kaan aika-ajoin henkinen näkymätön veljes-
kunta ja ihmiskunnan kehitykseen osallistuvat 
voimat aktivoivat erilaisissa muodoissaan eri 
aikakausina ryhmiä tarkoituksenaan edistää 
oppia ykseydestä sekä tietoa asteittain ihmis-
kuntaa kultivoivasta vihkimystiestä.

Ruusu-Ristin vapaamuurarius rakentuu sa-
malle jo yhteisvapaamuurariudessa uudistu-
neelle muodolle, jossa miehet ja naiset, nuoret 
ja vanhat eri kansakunnista ja uskonnoista 
ovat ihmisoikeuksiltaan tasa-arvoisia totuu-

den ja hengen etsijöitä, hyveellisen elämän 
rakastajia ja yhteiseen uskontojen alkuperään 
uskovia. Spekulatiivisessa henkisessä muura-
riudessa miehisyydessä ja naisellisuudessa ei 
ole samoja rajoitteita, kuin niitä saattoi ajatella 
olevan fyysisessä operatiivisessa vapaamuura-
riudessa keskiajalla.

Liika järkiperäistäminen henkisessä opetuk-
sessa näivettää. Tasapainon kannalta on hyvä 
saada mukaan intuitiivista holistista ajattelua. 
Se, mistä ei voida puhua, siitä voidaan ehkä 
kuitenkin kertoa vertauskuvin ja kuvata tai-
teen avulla. Taide ja kauniit seremoniat voivat 
siivittää uuteen oivaltamisen tilaan sekä kan-
nustaa pyrkimään hyvään, parempaan itse-
tuntemukseen, taitavammaksi juuri siinä, mitä 
omassa elämässään kunakin hetkenä tekee.

Filosofian lisensiaatti Markku Graae käsittelee 
2019 julkaistussa kirjassaan “allegoria-intelli-
genssi” kuudenkymmenen vuoden kokemuk-
sella vapaamuurariudesta, että oleellista on 
tajuta työnsä ohella jotain osaamisesta, taita-
vuudesta ja mestaruudesta. Graae kirjoittaa:
 

Alkuperäisestä toimintamuodosta nyky-
aikainen looshi poikkeaa siinä, ettei siellä 
käsitellä rakennusteknisiä ongelmia vaan 
keskitytään työnteon yhteydessä tapah-
tuviin ihmisyyttä koskeviin kokemuksiin.

Ruusu-Ristissä ei ole kiellettyä puhua us-
konnoista, kuten tietyissä ranskalaisissa va-
paamuurarilooseissa katsottiin 1800-luvulla 
tarpeelliseksi rajoittaa aiheita. Ranskassa tämä 
painotus heijasteli valtion poliittisia linjauksia, 
mutta muutenkin vakaumuksellisen uskonto-
jen harjoittamisen katsottiin aiheuttavan tur-
hia jäsenten välejä hiertäviä väittelyitä.

12 http://media.pekkaervast.net/books_files/Kadonnut_sana.pdf
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Ruusu-Ristissä ajatellaan, että uskonnot yh-
denvertaisina ovat mitä mainioin mietiskelyn 
ja ajattelun kohde, joka auttaa opiskelijoi-
ta kehittämään ymmärrystään ja levittämään 
suvaitsevaisuutta kaikkien ihmisten ja aika-
kausien välille. Lopulta mitkään sanat eivät 
kykene tyhjentämään jumaluuskäsitettä, joten 
yksilöt määrittelevät ja valitsevat itse henkilö-
kohtaisen jumalmerkityksensä. Jos yritämme 
heivata uskonnollisen perinnön pois väkisin, 
tulee se pian takaisin poliittisina pinttyminä, 
tiedeuskovaisuutena, terveyskultteina, rahan-
palvontana, hedoismina, militisminä, salaliit-
toteorioina ja ties minkälaisina radikalismeina.

Ihmisyyden kokemus on ytimeltään uskomus-
kokemus ja siksi haasteellinen. Ihmisyyden 

ymmärtämisessä niin uskontojen, tieteen kuin 
filosofioidenkin opiskelu on oivallinen väline. 
Niiden opiskelussa kysytään rohkeutta, suo-
raa selkää, pitkäjänteisyyttä, kiihkottomuut-
ta ja tasapainoa, kaikkia niitä hyveitä, joista 
vanhan arvokkaan rakennustaiteen symbolit 
muistuttavat edelleen nykyajan spekulatiivis-
ten kiltojen jäseniä. Loppujen lopuksi symbo-
lit ovat mitä käytännöllisimpiä ja korkeimpia 
henkisiä hyveitä toteutettuina. Yhteistoiminta 
ja säännöllinen opiskelu hioo tekijäänsä mitä 
todellisimmalla tavalla. Erityisesti silloin, kun 
Regiuksen sanoin “Palvelemme toisiamme ys-
tävällisesti, kuin olisimme siskoja ja veljiä.”
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Jouni Marjanen

Teosofia ja rasismi osa l

Suomen valtion vuonna 1970 ratifioiman YK:n 
kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen mukaan rotu-
syrjinnällä tarkoitetaan:
kaikkea rotuun, ihonväriin, syntyperään tahi kansal-
liseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, 
poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena 
on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen 
tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitä-
töiminen tai rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, 
sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julki-
sen elämän alalla.

Syksyllä 1875 Helena Blavatsky perusti Teosofi-
sen seuran H. S. Olcottin ja muutamien muiden 
kanssa. Sen alkuperäisissä säännöissä 30.10.1875 
sanottiin mm. ”Mitä tulee jäseneksi pyrkijöiden 
ominaisuuksiin, se ei tunne rotua, sukupuolta, 
ihonväriä, maata eikä uskotunnustusta.” 1

Vuonna 1885 Seuran tehtävä tiivistettiin kol-
meen päämäärään, joista ensimmäinen oli 
”Muodostaa yleisen veljeyden ydin katsomatta 
rotuun, uskontunnustukseen tai ihonväriin.”
Tietääkseni siltä, joka haluaa liittyä Teosofiseen 
Seuraan, ei edelleenkään vaadita muuta kuin tä-
män ”pykälän” hyväksymistä. Tästä huolimatta 
silloin tällöin nousee esiin väite, että teosofia oli-
si jotenkin rasistinen aate tai että siihen sisältyy 
rasistisia elementtejä. Tämän näkökulman on 
nostanut esiin Minna-Maria Fyrqvist kirjassaan 
Teosofien Suur-Suomi. Teos, 2016, 229 sivua. Ra-
sismi-sanaa kirjassa ei käytetä, vaan ilmaisua 
”hierarkkinen rotukäsitys”. Teosofisen Seuran 
ensimmäisestä päämäärästä Fyrqvist sanoo seu-
raavaa:
Ohjelman ensimmäinen kohta voi näyttää nykylu-
kijasta tutulta ja kauniilta, ja monet teosofit ovatkin 

vakuuttuneita, että YK:n ihmisoikeuksien julistus on 
heidän edustamiensa hyvien henkivoimien työn tu-
los.

Kun perehtyy varsinaiseen Teosofisen Seuran op-
piin, artikla asettuu kuitenkin toiseen valoon. Paitsi 
että kaikkein salaisin esoteerinen oppi on varattu vain 
liikkeen valikoidulle ydinjoukolle, Blavatskyn ajatte-
lussa myöskään kansat eivät olleet keskenään saman-
arvoisia.  
’Idän länteen tuloon’ liittyi kiinteästi Euroopan ulko-
puolisia kulttuureja ja kansoja eksotisoiva orientalis-
mi, jossa muuta maailmaa tarkasteltiin hierarkkisen 
kulttuuri- ja rotukäsityksen kautta, edistyksen ja jäl-
keenjääneisyyden akseleilla. Eurooppalaisista arvok-
kainta, viimeisintä ja korkeinta ihmiskunnan henkistä 
ja fyysistä kehitystasoa edustivat valkoinen, euroop-
palainen rotu ja kulttuuri.

Ajan kristillinen siirtomaavalta oli väistämättä myös 
eurooppalaista kulttuuri-imperialismia, uskonnoltaan 
ylempien suhdetta alempiin. Sama eurosentrismi 
piilee myös Blavatskyn opin taustalla: vaikka kaikki 
maalliset uskonnot eri muotoineen olivat teosofisen 
”totuuden” eri ilmentymiä, ylintä kehitystasoa edus-
tivat eurooppalainen, erityisesti pohjoiseurooppalai-
nen arjalainen ihminen ja hänen kulttuurinsa.
Madame Blavatskyn teosofian opillinen ’intialaisuus’ 
oli perimmiltään vanhaa arjalaista viisausoppia – –. 
Blavatskyn salaiset ”buddhalaiset” opetukset olivat 
perimmiltään ”kristillisiä” ja ”arjalaisia”2 

Tästä otteesta huomaa, että Fyrqvistin käsitys 
Blavatskyn teosofiasta perustuu toisen käden 
tietoihin, sillä jokainen Blavatskyn kirjoihin lä-
hemmin tutustunut tietää, että Blavatskyn sanas-
tossa sana arjalainen ensisijassa tarkoittaa samaa 

1 Josephine, Ransom, A Short History of The Theosophical Society, 1875–1937, s. 81. 
2 Fyrqvist: Teosofien Suur-Suomi 20–21.

kuin intialainen. Lisäksi tunnusomainen piirre 
Bla-vatskyn julistuksessa on sen kritiikki oman 
aikansa länsimaista kulttuuria ja kirkkoa vastaan, 
niin että on vaikea ymmärtää sen olevan perim-
miltään kristillistä.

Fyrqvistin kirjan varsinainen fokus on teosofi-
an suhde kansallisuusaatteeseen, mutta sen seit-
semäs luku on omistettu teosofiaan sisältyvälle 
”juurirotuopille”. Seuraavaksi luon katsauksen 
siihen, miten tämä teema on esiintynyt varhai-
sessa teosofisessa kirjallisuudessa, mistä se on 
saanut alkunsa ja miten se on kehittynyt.

Tieteen rotuoppi

1700-luvulla ruotsalainen tiedemies Carl von 
Linné ryhtyi luokittelemaan kiviä, kasveja ja eläi-
miä. Hän jakoi ne luokkiin, lahkoihin, sukuihin 
ja lajeihin. Tarkoitus oli helpottaa niiden tunnis-
tamista. Myöhemmin syntyi ajatus, että samaan 
ryhmään kuuluvat lajit ovat oikeasti sukua toi-
silleen eli ovat polveutuneet yhteisestä kanta-
muodosta, ja näin sai alkunsa kehitysoppi. Aikaa 
myöten ryhdyttiin luokittelemaan ihmisiäkin. 
Kriteerinä oli joko ihonväri, kallonmuoto, ham-
paiden asento tai tukan laatu. Johann Friedrich 
Blumenbach jakoi 1779 ihmiskunnan viiteen 
ryhmään ihonvärin mukaan: 1. kaukasialaiseen, 
2. mongolilaiseen, 3. etiopialaiseen, 4. amerikka-
laiseen ja 5. malaijilaiseen rotuun. Lopulta pää-
dyttiin kolmeen roturyhmään.3

Tämä jako on elänyt vielä 1970-luvulla, jolloin 
niitä nimitettiin nimillä europidinen eli kauka-
sidinen suurrotu eli valkoinen rotu, mongoli-

dinen suurrotu eli keltainen rotu ja negridinen 
suurrotu eli musta rotu. Lisäksi suurrodut jaet-
tiin lukuisiin alarotuihin.4  Nykyisin iso osa tut-
kijoista, etenkin antropologeista, ei pidä puhetta 
ihmisroduista biologisesti perusteltuna, ja Unes-
co suositteli jo vuonna 1950 rotukäsitteestä luo-
pumista ihmisistä puhuttaessa.5  

H. P. Blavatsky: Hunnuton Isis

Ensimmäisessä suurteoksessaan Hunnuton Isis 
(Isis Unveiled, 1877) H. P. B. esitti kymmenen pe-
rusväittämää, joista 8. on:

Ihmisrotujen hengenlahjat vaihtelevat, kuten vaihte-
levat väri, ruumiinrakenne ja ulkoiset ominaisuudet. 
Joidenkin kansojen keskuudessa ovat näkijän kyvyt 
luonnostaan yleisiä, toisten keskuudessa mediumi-
suus.6  

Samassa teoksessa H.P.B. sanoo:
yksi kaikkien muinaisten kansojen hyväksymistä 
yleismaailmallisista traditioista on se, että meidän 
nykyisiä rotujamme on edeltänyt monia aikaisempia 
ihmisrotuja. Jokainen näistä roduista erottui selvästi 
sitä edeltäneestä rodusta; ja jokainen katosi kuin seu-
raava ilmestyi. Manussa kuusi tällaista rotua on täysin 
selvästi mainittu seuranneen toinen toistaan.7 

H.P.B. siteeraa ”Manua” eli Mānavadharmaśastraa:
”Tästä Manu Svāyambhuvasta – – polveutui kuu-
si muuta Manua (ihmiset, jotka edustivat kantaisiä), 
joista jokainen antoi elämän jollekin ihmisrodulle…”8

Myös quiche-kansan pyhästä kirjasta Popol 

 3 K. M. Levander, ”Inhiminen”, Tietosanakirja, III, 1911.

 4”Ihmisrodut”, Matti Hakala (päätoimittaja), Kodin suuri tietosanakirja. 4 osa H–Insi, 2. painos, Weilin+Göös, Espoo 1978, 404–406.

 5  https://fi.wikipedia.org/wiki/Ihmisrotu
 6  Hunnuton Isis, II, 2. nide, 199;  Isis Unveiled, II, Theology, 12. luvun alussa, s. 588.
 7  Hunnuton Isis, I, 2. nide, 363.
 8  Mānavadharmaśastra, I, 61. Vrt. Klaus Karttunen, Leif Färding, Kai Nieminen (toim.) Idän viisautta, s. 101.
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Vuhista ja Hesiodoksen Työt ja päivät -ru-
noelmasta H. P. B. löysi käsityksen, että ih-
miskunnan esihistoria koostuu peräkkäisistä 
roduista.  Hesiodoksen (n. 700 eKr) mukaan 
nykyinen ihmiskunta on viides sukupolvi.  Tä-
tä H. P. B. ei kuitenkaan mainitse Isiksessä.

Mestarien kirjeet

Sanan juurirotu keksi luultavasti englanti-
lainen lehtimies A. P. Sinnett vuonna 1882. 
Tähän aikaan hän oli kirjeenvaihdossa kah-
den intialaisen mestarin kanssa (Blavatskyn 
välityksellä). Mestarien kirjeet on julkaistu 
myöhemmin nimellä Mahatma Letters (suom. 
Mestarien kirjeet). Sinnettin saamista kirjeistä 
käy ilmi, että ihmiskunta kulkee tai kehittyy 
seitsemän peräkkäisen vaiheen kautta, joita 
alettiin nimittää juuriroduiksi eli kantaroduik-
si (Root Race). Kolmas kantarotu eli Tyynen 
valtameren kohdalla sijainneella Lemurian 
mantereella ja neljäs Atlantin valtamereen 
uponneessa Atlantiksessa.11  Nykyisin elämme 
viidennen kantarodun aikaa. Tästä huolimatta 
kolmas ja neljäs rotu eivät ole kokonaan ka-
donneet, ja jotkut kansat edustavat niitä jol-
lain tavalla nykyaikana.

(I) Jokaisella henkisellä yksilöllä on tavattoman 
pitkä kehitysmatka suoritettavana – – monadin 
on kuljettava seitsemän peräkkäisen ihmisrodun 
kautta.12 

(III) useimmat Intian kansat – – kuuluvat nykyi-
sen viidennen ihmisrodun vanhimpaan haarau-
tumaan, joka kehittyi Keski-Aasiassa enemmän 
kuin miljoona vuotta sitten. – – Aasiassa, samoin 
kuin Australiassa, Afrikassa, Amerikassa ja poh-
joisimmilla alueilla on – jäännöksiä – neljännes-
tä – vieläpä kolmannesta rodusta (luolaihmiset ja 
iberialaiset).13  

Mitä te sitten sanotte meidän vakuutuksistamme, 
että kiinalaiset – puhun nyt sisämaan väestöstä, oi-
keista kiinalaisista enkä siitä kirjavasta neljännen ja 
viidennen rodun sekoituksesta, joka on nyt vallas-
sa – että nuo alkuasukkaat, jotka kuuluvat heidän 
puhtaaseen kansallisuuteensa, neljännen rodun 
ylimpään ja viimeiseen haaraan, saavuttivat kor-
keimman sivistyksensä jo kun viides rotu tuskin 
vielä oli ilmestynyt Aasiassa ja sen ensimmäinen 
haarautuma kuului vasta tulevaisuuteen.14 

Olen sanonut teille jo ennen, että nykyisen maail-
man korkein rotu (henkisesti15) kuuluu viidennen 
juurirodun ensimmäiseen alarotuun ja sen muo-
dostavat Aasian arjalaiset; aineellisen älykkyyden 
kannalta korkein rotu on viidennen rodun viimei-
nen alarotu eli te, valkoiset valtaajat. Ihmiskun-
nan enemmistö – yllämainitut kiinalaiset ja rodun 
muut haarautumat (malaijit, mongolit, tiibetiläiset, 
jaavalaiset jne. jne.) – kuuluu neljännen juurirodun 
seitsemänteen alarotuun ja neljännen juurirodun 
muiden alarotujen jäännöksiin – ja kolmannen 
juurirodun seitsemänteen alarotuun.16

Hauska yksityiskohta on, että mestarit huo-
mauttivat Sinnettille silloin tällöin tämän ro-
tuennakkoluuloista. 

Mutta jos teille on vastenmielistä ajatella eversti 
Olcottia – joka muuten on amerikkalainen, teidän 
omaa rotuanne – puhtaasti nimellisenä toimeen-
panevana valvojana, te vastustaisitte varmasti 
määräyksiä hindulta, jonka tavat ja tottumukset 
tulevat hänen omalta kansaltaan ja jonka rotua et-
te hyväntahtoisuudestanne huolimatta ole oppinut 
edes suvaitsemaan, sen rakastamisesta tai kunni-
oittamisesta puhumattakaan. Ajatelkaa tarkoin en-
nen kuin pyydätte opastustamme. Meidän parhaat, 
oppineimmat ja pyhimmät adeptimme ovat ”ras-
vaisten tiibetiläisten” ja Punjabin singhien rotua 
– tiedättehän, että leijona17 on sananlaskunkin mu-
kaan likainen ja vastenmielinen peto voimastaan ja 
rohkeudestaan huolimatta. Onkohan varmaa, että 
teidän kelpo maanmiehenne antaisivat helpommin 
anteeksi meidän hindujen etikettivirheet tapojenne 
suhteen kuin omien amerikkalaisten sukulaistenne 
kömmähdykset? Elleivät havaintoni ole johtaneet 
harhaan, sanoisin tämän olevan kyseenalaista. 
Kansalliset ennakkoluulot sumentavat helposti sil-
mälasit. Te sanotte: "Kuinka iloisia olisimmekaan, 
jos tuo (teidän opastajanne) olisitte te itse", tar-
koittaen arvotonta kirjeenvaihtajaanne. Hyvä vel-
jeni, oletteko varma, ettei tuo mieluisa vaikutelma, 
joka teillä nyt ehkä on kirjeenvaihdostamme, hävi-
äisi heti minut nähtyänne?18 

Mestarien johtaja Maha-chohan kirjoitti seu-
raavaa:
Valkoisen rodun tulee ensimmäisenä ojentaa tove-
ruuden käsi mustille kansoille, sanoa halveksittuja 

’neekereitä’ veljiksi. Tämä ajatus ei ehkä hymyilytä 
kaikkia, mutta se ei ole teosofi, joka ei hyväksy tätä 
periaatetta.19 

Kasvatus

Kirjeissä on kuitenkin pari kohtaa, joiden ajatuk-
sia voi pitää ennakkoluuloisina. Sinnett kysyy:
4) Olen käsittänyt, että maan päällä nykyisin 
elävien sivistyneiden maiden ylimpien luok-
kien enemmistö on neljännen kierroksen 
seitsemännen "renkaan" ihmisiä (s.o. elävät 
seitsemännessä maallisessa ruumistukses-
saan). Otaksun australialaisten alkuasukkai-
den olevan alempaa "rengasta"? mitkä? ja 
ovatko sivistyneiden maiden alemmat ja huo-
nommat kansanainekset eri renkaista tai seit-
semättä lähinnä alempana olevasta renkaasta. 
Ovatko kaikki seitsemännen renkaan ihmiset 
syntyneet ylemmissä luokissa tai tavataanko 
joitakin köyhien joukossa?

Mahatma K.H. vastaa:
4) Ei välttämättä. Hienostumisella, pintakiillolla 
ja loistavalla kasvatuksella teidän käyttämässänne 
merkityksessä on hyvin vähän tekemistä korkeam-
man luonnonlain kanssa. Kasvattakaa kätkyestä 
otettu seitsemännen renkaan afrikkalainen tai vii-
dennen renkaan mongoli, niin voitte, lukuun ot-
tamatta hänen ulkomuotoaan, tehdä hänestä mitä 
loistavimman ja täydellisimmän englantilaisen lor-
din. Kuitenkin hän jää vain ulkonaisesti älykkääksi 
papukaijaksi. (Ks. liite, kohta II.)20 

(II) Siihen ei vaikuta rikkaus eikä köyhyys, korke-
aan tai alhaiseen luokkaan syntyminen, sillä kaikki 

   9  Hunnuton Isis, I, 2. nide, 328, 365, 345 av 124.

  10  Hesiodos, Työt ja päivät (suom. Paavo Castrén), säkeet 106–201.
 11 Mestarien kirjeet, 332.
 12 Mestarien kirjeet, 173.

 13 Mestarien kirjeet, 175.

 14  Mestarien kirjeet, 335.

 15  Spiritually. The Mahatma Letters, 154,

 16  Mestarien kirjeet, 335–336.

  17  [Singh tarkoittaa leijonaa.]

  18  Mestarien kirjeet, 30–31.
   19   C. Jinarajadasa (toim.), Letters from the Masters of the Wisdom, First series, 1. kirje.

20  Mestarien kirjeet, 171–172.
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tämä johtuu heidän karmastaan. Ei myöskään se, mi-
tä sanotte sivistykseksi, vaikuta paljon edistymiseen. 
Sisäinen ihminen, henkisyys, fyysisten aivojen va-
laiseminen henkisen tai jumalaisen älyn valolla, siinä 
on mittapuu.21

Tässä tulee mieleen Sibelius-viulukilpailussa 
menestyneet kiinalaiset muusikot. Tuskin he 
olisivat tehneet vaikutusta kansainväliseen tuo-
maristoon pelkällä tekniikalla ja pinnallisella mu-
siikin ymmärtämisellä. Jokin aika sitten eräässä 
tv-dokumentissa afroamerikkalainen toimit-
taja halusi ottaa selvää johtuuko mustien ame-
rikkalaisten huono koulumenestys alemmasta 
älykkyysosamäärästä, kuten eräät hänen haastat-
telemansa henkilöt väittivät. Lopuksi hän päät-
ti ottaa selvää, mitkä etniset ryhmät nykyajan 
Amerikassa pärjäävät parhaiten. Vastaus oli: 
japanilaiset, kiinalaiset ja korealaiset. Mikä heitä 
yhdistää? Kungfutselainen kulttuuri, jossa yhtei-
sö kannustaa ja palkitsee nuoria opiskelijoita. 

Salainen oppi
Blavatskyn pääteoksen, 1888 ilmestyneen Sa-
laisen opin noin 800-sivuinen II osa on omistet-
tu ihmiskunnan kehityshistorian kuvaamiselle. 
Kirjassa keskitytään lähinnä neljän ensimmäisen 
juurirodun vaiheisiin. Ensimmäinen ja toinen 
rotu olivat aineettomia haamumaisia olento-
ja. Kunkin rodun aikana kehittyi aina uusi aisti, 
ensimmäisen aikana kuulo, toisen aikana tunto; 
kolmas kehitti näköaistin ja neljäs makuaistin ja 
viides hajuaistin.22 
 
Salaisessa opissa Blavatsky nimittää viidettä rotua 
arjalaiseksi (aryan). Sana arya on peräisin sans-

kritista, jossa se tarkoittaa jaloa ja jalosukuista. 
Sana esiintyy myös buddhan opetuksen nimessä 
jalo kahdeksankertainen tie (ârya-astângika-mâr-
ga). Tämän arya-sanan oli Max Müller ottanut 
tieteen käyttöön. Hän ei tarkoittanut sillä rotua, 
vaan niitä kieliä, joita nykyään nimitetään indo-
eurooppalaisiksi. Turaanilaisiksi Müller nimitti 
niitä Euroopan ja Aasian kieliä, jotka eivät olleet 
arjalaisia tai seemiläisiä. H. P. B. kirjoittaa:

Okkulttinen oppi ei tunnusta mitään sellaista jaotus-
ta kuin arjalaiset ja seemiläiset ja hyväksyy turaanilai-
setkin vain suurin varauksin. Seemiläiset, varsinkin 
arabit, ovat myöhempiä arjalaisia, jotka ovat rappeu-
tuneita hengellisyydessä ja täydellistyneitä aineelli-
suudessa. Näihin kuuluvat kaikki juutalaiset ja arabit. 
Juutalaiset polveutuvat Intian chandāloista, kastitto-
mista, monet heistä entisiä bramiineja, jotka etsivät 
turvapaikkaa Kaldeasta, Sindistä ja Ariasta (Iranista), 
ja monet heistä ovat todella syntyneet isästään A-bra-
mista (ei bramiinista) noin 8 000 vuotta eaa.23

Blavatskyn käsitystä seemiläisten kansojen hei-
kosta hengellisyydestä on vaikea allekirjoittaa, 
kun ajattelee seemiläisten uskontojen pitkää kir-
jallista historiaa. 

Salaisessa opissa mainitaan myös suomalaiset:
...Ihmiskunnan enemmistö kuuluu neljännen 
kantarodun seitsemänteen alarotuun – edellä 
mainitut kiinalaiset ja heidän sivuhaaransa (ma-
laijit, mongolit, tiibetiläiset, unkarilaiset, suoma-
laiset ja vieläpä eskimot ovat tämän viimeisen 
haaran jäännöksiä.24) 

Käsitys suomalaisten ja unkarilaisten sukulai-
suudesta mongolikansojen kanssa sai alkunsa, 

kun M. A. Castrén löysi paljon yhteisiä piirtei-
tä uralilaisista ja turkkilaisista kielistä (monet 
Siperian uralilaisia ja turkkilaisia kieliä puhu-
vista kansoista olivat mongolirotuisia). Nyky-
ään nämä yhtäläisyydet selitetään keskinäisistä 
kanssakäymisistä johtuviksi.

Sukupuutto

Australialaiset, eskimot, bushmannit, veddat jne. 
ovat kaikki sivuversoja siitä haarasta, jota te sanot-
te "luolaihmiseksi" ja joka oli kolmas tällä pallolla 
kehittynyt rotu (teidän tieteenne mukaan toinen). 
He ovat seitsemännen renkaan luolaihmisten jään-
nöksiä, "jotka ovat lakanneet kehittymästä ja ovat 
keskeytyneitä elämänmuotoja, tuomittuja lopulta 
tapahtuvaan riutumiseen olemassaolon taistelus-
sa", kirjeenvaihtajanne sanoja käyttääkseni?25  

Kuten Lefèvre huomauttaa, ”se aika ei ole kauka-
na, jolloin on oleva jäljellä ainoastaan kolme suur-
ta ihmistyyppiä” (ennen kuudennen kantarodun 
aamunkoittoa), valkoinen (arjalainen, viides kan-
tarotu), keltainen ja afrikkalainen mustaihoinen 
tyyppi – risteytyksineen (atlantoeurooppalaiset 
osastot). Punanahat, eskimot, papu-alaiset, aust-
ralialaiset, polynesialaiset jne. – kaikki ovat kuole-
massa sukupuuttoon. Ne, jotka ymmärtävät, että 
jokainen kantarotu läpikäy seitsemän alarodun as-
teikon seitsemine haaroineen jne., käsittävät ”mik-
si”. Ruumiillistuvien EGOJEN aalto on vyörynyt 
heidän ohitseen saavuttaakseen kokemusta kehit-
tyneemmissä ja vähemmän vanhuudenheikoissa 
heimoissa. Niiden sammuminen on tästä syystä 
karmallinen välttämättömyys.26 

Blavatskyn aikana monen alkuperäiskansan tu-
levaisuus näytti hyvin huonolta. Eurooppalais-
ten tuomat kulkutaudit ja kansanmurhat olivat 
kohtalokkaita varsinkin vähäväkisille kansoille. 
Sri Lankan veddat, Tasmanian ja Tulimaan alku-
asukkaat ovat kokonaan tai osittain kadonneet. 
Bush-maneilla eli saneilla menee vähän parem-
min. Sen sijaan monilla Amerikan, Australian ja 
Oseanian alkuperäiskansoilla väestönkasvu on 
kääntynyt nousuun.

Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen väkiluku oli 
pienimmillään yli tuhanteen vuoteen 1800-luvun päät-
tyessä. Yhdysvalloissa ja Kanadassa oli tuolloin ehkä 
vain runsaat puolimiljoonaa alkuasukasta. Väkiluvun 
lasku kui-tenkin pysähtyi, ja vaikka elinolosuhteet oli-
vat monin paikoin kurjat, intiaanit eivät kuolleet suku-
puuttoon.27 

1800-luvun lopussa ”antropologien käsityksenä oli, 
että täysiveriset aboriginaalit kuolisivat todennäköi-
sesti ’sukupuuttoon’. 1920-luvulla havaittiin, että sekä 
täysi- että puoliveristen aboriginaalien määrä itse asias-
sa kasvoi, mikä onkin jatkunut nykypäivään saakka.28

Mustaksi synnistä

Salaisessa opissa on viisi kertaa esiintyvä fraasi, 
joka on saanut monen pitämään teosofiaa mus-
taihoisia halventavana.29  Ensi kerran se esiintyy 
teoksen alkupuolella olevissa Dzyanin kirjan sä-
keistöissä:
SITTEN KAKSITTAIN SEITSEMÄLLÄ VYÖHYK-
KEELLÄ KOLMAS ROTU SYNNYTTI NELJÄNNEN 
RODUN IHMISEN; JUMALISTA TULI EI-JUMALIA; 
SURASTA TULI A-SURA. 

21  Mestarien kirjeet, 174.
22 Salainen oppi, II, 124, e107–108.
23  Salainen oppi, II, 224, e200.

  24  Salainen oppi, II, 200, e178.

  25   Mestarien kirjeet, kirje 62 (18), 174.

  26  Salainen oppi, II, 798, e780.

 27 Rani-Henrik Andersson, Markku Henriksson, Intiaanit. Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen historia, Gaudeamus, 

      Helsinki, 2010, 327.

 28   John H. Chambers, Matkaopas Historiaan. Australia, UNIpress, 2006, 158.

 29   https://blavatskytheosophy.com/is-theosophy-racist-about-africans/
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ENSIMMÄINEN KULLAKIN VYÖHYKKEELLÄ 
OLI KUUNVÄRINEN, TOINEN KULLANKELTAI-
NEN, KOLMAS PUNAINEN, NELJÄS RUSKEA, JO-
KA TULI MUSTAKSI SYNNISTÄ. ENSIMMÄISET 
SEITSEMÄN IHMISTAINTA OLIVAT KAIKKI SA-
MAA IHONVÄRIÄ. SEU-RAAVAT SEITSEMÄN AL-
KOIVAT SEKAANTUA. 30

Muut esiintymät ovat seuraavat:
Asuramayan sanotaan olleen suurin astronomi, 
mutta huhutaan myös hänen olleen mahtavin 
”noita VALKOISELLA SAARELLA, joka oli 
tullut MUSTAKSI synnistä”, ts. Atlantiksen saa-
rilla.31

Vaalean keltainen on ensimmäisen KIINTEÄN 
ihmisrodun väri, rodun joka esiintyi kolmannen 
kantarodun keskikohdan jälkeen (sen langettua syn-
nyttämiseen – kuten juuri selitettiin) ja sai aikaan 
lopulliset muutokset. Sillä vasta tuolloin tapahtui 
viimeinen muodonmuutos, joka aiheutti sellaisen 
ihmisen kuin hän nyt on, mutta suuremman kool-
taan. Tämä Rotu synnytti neljännen Rodun. ”Śiva” 
muodosti asteittain sen osan ihmiskuntaa, joka tuli 
”mustaksi synnistä”, punakeltaiseksi (punaiset inti-
aanit ja mongolit ovat näiden jälkeläisiä) ja lopulta 
ruskean-valkoisiksi roduiksi – jotka nyt keltaisten 
rotujen kanssa muodostavat suuren osan ihmis-
kunnasta.32 

Salaiset opetukset osoittavat, että ”vedenpaisu-
mus” yllätti neljännen, jättiläisten Rodun, ei sen 
turmeltuneisuuden vuoksi eli koska se oli tullut 
”mustaksi synnistä”, vaan yksinkertaisesti, koska 
sellainen on kohtalo jokaisella mantereella, joka 
– kuten kaikki muukin aurinkomme alla – syntyy, 
elää, surkastuu ja kuolee.33 

Seuraavassa H. P. B. sanoo, että mustaksi syn-
nistä on vain kielikuva:
Kun perimätieto sanoo, että ”Valkoinen Saari 
tuli mustaksi kansan syntien tähden”, se tarkoit-
taa vain ”Valkoisen Saaren” eli Siddhapuran eli 
Shvetadvīpan asukkaita, jotka laskeutuivat kol-
mannen ja neljännen rodun Atlantikselle ”opas-
tamaan näitä ja jotka ruumiillistuttuaan tulivat 
mustiksi synnistä” – kielikuva. 34

Varmemman vakuudeksi, ettei lukijalle jää 
epäselväksi, mikä on Salaisen opin kanta, H. 
P. B. on katsonut tarpeelliseksi lisätä teok-
seensa seuraavat sanat:
Jos Euroopan manner häviäisi huomenna ja tilalle 
muodostuisi muita maita ja jos afrikkalaisten hei-
mojen olisi määrä muuttaa erilleen ja hajaantua 
maapallolla, niin he muodostaisivat siitä lähtien 
noin sadassatuhannessa vuodessa sivistyneiden 
kansojen rungon. Ja niiden korkeasti sivistyneiden 
kansojemme jälkeläiset, jotka olisivat voineet säi-
lyä elossa jollakin saarella ilman keinoja ylittää uu-
det meret, taantuisivat takaisin suhteellisen villiin 
tilaan. Tästä syystä ihmiskunnan jakaminen ylem-
piin ja alempiin rotuihin kaatuu kumoon ja on har-
haanjohtava.35 
Se, että näin todella voisi tapahtua Euroopal-
le, on esitetty mestarien kirjeessä.36  Sama aja-
tus esitetään myös Salaisessa opissa.37 

Yhteenvetona voi sanoa, että monet Salaisen 
opin sivuilla esiintyvät käsitykset ovat sen ajan 
yleistietoa, jota kirjoittaja on käyttänyt tuke-
maan omia teesejään. Nykyaikaiselta lukijalta 
vaaditaan tarkkaavaisuutta, että hän erottaisi 

sen, mitä H. P. B. todella halusi sanoa siitä, mi-
kä on sen ajan tiedettä. Samat teemat esiinty-
vät nykyisin uudessa muodossa: rotujen tilalle 
on tullut geenit ja uponneiden maanosien tilalle 
mannerlaatat.

Lontoon loosin tutkimukset

Mestarien kirjeiden ja Salaisen opin antama ku-
va juuriroduista oli kuitenkin varsin fragmen-
taarinen ja paikoin jopa ristiriitainen. Sinnettin 
johtamassa Lontoon loosissa heräsi pyrkimys 
luoda järjestystä tähän aiheeseen. Blavatsky oli 
kuollut 1891. Uudeksi auktoriteetiksi oli nou-
semassa C. W. Leadbeater, jonka avulla Sinnett 
toivoi saavansa yhteyden mestareihin. C. Jina-
rajadasa kertoo:
Useissa kokouksissa käytettiin paljon aikaa pohti-
malla kysymystä juuriroduista ja alaroduista. Salai-
nen oppi ei ollut riittävä. Sen tärkein puute oli, ettei 
se selitä, mikä erottaa toisen juurirodun toisesta ja 
kuinka uusi juurirotu syntyy vanhasta. Eräs jäsen 
määrättiin lukemaan niin monta etnologista kirjaa 
kuin mahdollista ja selostamaan, mitä niissä kerro-
taan eri roduista. Tämän työn teki Hra Varley 38, joka 
kolmen kuukauden lukemisen jälkeen luki tutkiel-
man. Tämän tutkielman arvo oli siinä, että se osoit-
ti etnologien teorioiden ristiriitaisuudet ja puutteet. 
Ryhmä laati rotuja koskevat kysymykset sanamuo-
toon, jotta ne esitettäisiin Mestareille. Veli Lead-
beater esitti kysymykset Mestari K.H:lle. Mestari 
ei kuitenkaan vastannut niihin, vaan vei ne Mestari 
M:lle sanoen, että ne kuuluvat hänen Veljensä osas-
tolle. Veli Leadbeater kirjoitti vastaukset niin tarkasti 
kuin pystyi muistamaan ja kuten edellä sanoin, minä 
kopioin ne muistikirjaani.39

Nämä muistiinpanot kirjoitettiin vuosina 1892–
1895. Koska niillä on ollut suuri vaikutus myö-
hempään teosofiseen kirjallisuuteen, suomennan 
niistä tähän muutaman otteen.

I Mitä todella tapahtuu juurirodun alussa?
Juurirodun alku sisältää jotakin enemmän kuin pel-
kän fyysisen muutoksen, mutta koska me pääasiassa 
olemme kiinnostuneet jälkimmäisestä, on parempi 
käsitellä sitä ensin. Kun uuden rodun alun muo-
dostamisen aika on tullut, mikä tavallisesti tapahtuu 
pian edellisen rodun aikakauden puolivälin jälkeen, 
juuri-manu, jolla on huolenaan tämä tärkeä tehtävä, 
valitsee ensin aineksensa sen ajan parhaiten kehitty-
neestä alarodusta. Alarodun parhaimmistosta hän 
valitsee suhteellisen pienen joukon – ehkä muuta-
man perheen – joita hän pitää tarkoituksiinsa sopi-
vimpina; sitten hän tavalla tai toisella saa aikaan, että 
nämä eristyvät muista maanmiehistään. Tämä voi il-
meisesti tapahtua monella tavalla; toisinaan saattaa 
nousta joku suuri profeetta, jota muutama aikansa 
jaloimmista hengistä tahtoo seurata autiomaahan; 
uskonnolliset tai poliittiset vainot saattavat pakottaa 
valittujen harvojen etsimään turvapaikkaa ulkomail-
ta; vallankumous tai valloitus voi ajaa heidät pois esi-
isiltä peritystä maasta.
Tätä uutta siirtokuntaa hän pitää silmällä mustasuk-
kaisella huolenpidolla, varjellen sitä mahdolliselta 
sekoittumiselta alempiin rotuihin ja ympäröiden sen 
olosuhteilla, joita hän pitää parhaiten sopivina toi-
vottujen ominai-suuksien kehittymiselle. Sitten sen 
jälkeen kun muutama sulkupolvi kuluu tässä eristyk-
sessä, mikäli kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, Ma-
nu itse inkarnoituu uuden juurirodun perustajaksi.

VI Ovatko dravidat viidettä vai neljättä rotua?
Dravidarodun enemmistö sisältää itse asiassa enem-

30 X, 38 – 39. Salainen oppi, II,31, e20.
31  Salainen oppi, II, 81, e67.
32  Salainen oppi, II,277, e250.

33  Salainen oppi, II,381, e350.
34  Salainen oppi, II,437 av, e408 av.
35  Salainen oppi, II, 454, e425.

36  Mestarien kirjeet, 337. 37  Salainen oppi, II, 472, e444–445.
38  John Varley jr. oli taidemaalari, jonka taulut kuvaavat Marokon, Intian ja Kiinan elämää. Hänen maalaamiaan ovat monet ok-

kulttiset kuvat Annie Besantin ja C. W. Leadbeaterin kirjassa Ajatusmuodot.
39  Some Fundamental Teachings by C. W. Leadbeater, O. H., 1937. Jinarajadasa, Esipuhe.
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män kolmannen rodun verta kuin neljännen tai 
viidennen. Edustaen alunperin korkeinta lemu-
rialaista alarotua, sitä sävyttää voimakas neljännen 
rodun elementti, joka joh-tuu sekoittumisesta var-
haiseen atlantislaiseen alarotuun, kun taas nykyään 
sen korkeammat kastit kuuluvat pääasiassa viiden-
teen rotuun arjalaisen alarodun veren vaikutukses-
ta. Tässä meillä on esimerkki, miten äärimmäisen 
vaikeaa on ratkaista rotua koskevaa kysymystä pel-
kästään fyysisten tietojen mukaan, sillä sen rajois-
sa, mitä tiede pitää rotuna, olisi aivan mahdollista, 
että viidennen rodun egot ovat inkarnoituneet bra-
miineihin, neljännen rodun egot alempiin kastei-
hin ja eräät jäljellä olevat kolmannen rodun egot 
vuoristokansoihin.40 

Muistiinpanoissa on ensikertaa lueteltu nel-
jännen ja viidennen juurirodun alarodut nimi-
neen:
IV
1. rmoahal
2. tlavatli
3. tolteekki (maya, quichuat)
4. ensimmäinen turaanilainen (muinaiskiinalaiset)
5. alkuperäinen seemiläinen (kabylit)
6. akkadilainen41

7. mongolilainen (japanilaiset ja malaijit myöhem-
pinä versoina)
V
1. hindulainen
2. arjalainen seemiläinen
3. iranilainen

4. kelttiläinen* (*sisältäen muinaiset kreikkalaiset 
ja roomalaiset)
5. teutonilainen.42 

Lontoon loosi julkaisi joukon ihmiskunnan 
esihistoriaa käsitteleviä pikkukirjasia. Näistä 
vaiku-tushistorialtaan merkittävin on W. Scott-
Elliotin The Story of Atlantis (1896, suom. At-
lantismaa, 1911). Kirjassa on suoria lainauksia 
Leadbeaterin yllä mainituista muistiinpanoista, 
mm. yllä oleva luettelo IV rodun alaroduista. 
Kirjassa kerrotaan kunkin alarodun syntypaik-
ka, siirtolaisuus ja nykyiset edustajat.

Scott-Elliotin kirjassa ei mainita lainkaan 
suomalaisia.43 Ainoa kirjassa mainittu suo-
malais-ugrilainen kansa on ”lappalaiset” eli 
saamelaiset. Yllättäen Scott-Elliot sanoo, saa-
melaisten olevan Atlantiksen ensimmäisen 
alarodun suoria jälkeläisiä. Koska kirjailija ker-
too tämän alarodun perustaneen siirtokunnan 
myös maahan, joka sijaitsi nykyisen Etelä-
Siperian eteläosissa, siitä voi päätellä hänen 
lukevan samaan alarotuun myös muitakin suo-
mensukuisia kansoja.44 

Vuonna 1913 ilmestyi samaa aihepiiriä käsit-
televä Besantin ja C. W. Leadbeaterin isompi 
teos Man: whence, how and whither? (suom. 
Ihminen: mistä ja miten? 1913.45 )

ll osa jatkuu seuraavassa numerossa.

Syysmatinea: Rauhanrakentajat
Sunnuntaina 25.9.2022 klo 10–14

Siilinjärven temppeli, Asematie 12, Siilinjärvi

10.00   Musiikkiesitys  Antti Raekallio
   Musiikkia rauhan maailmasta

   Avaussanat  Jouko Ikonen

10.15  Esitelmä  Timo Virtala
   Rauhanrakentajat Gandhi, Kallinen ja Parks
   Keskustelua  

11.15  Tauko   Suolaista ja makeaa

12.15  Musiikkiesitys  Antti Raekallio
   Musiikkia rauhan maailmasta

12.30  Lausuntaa  Heljä Laakso
   Rauhan runoja

12.45  Esitelmä  Timo Virtala 
   Rauhanrakentajat von Suttner, Einstein ja Pekurinen 
   Keskustelua  

13.45  Musiikkiesitys  Antti Raekallio
   Musiikkia rauhan maailmasta

13.55  Päätössanat  Antti Savinainen

  40 Some Fundamental Teachings by C. W. Leadbeater, O. H., 1937. 24–28. 

  41 Akkadilaisilla tarkoitettiin 1800-luvulla aluksi sumereita. Nykyään nimityksellä viitataan Mesopotamian seemiläisiin asukkaisiin.

  42 Some Fundamental Teachings by C. W. Leadbeater, O. H., 1937. 28.

  43   Huom! Kirjan suomentaja Matti Kurikka on omavaltaisesti lisännyt suomalaiset tekstiin.

   44  W. Scott-Elliot, Legends of Atlantis and Lost Lemuria. 1990, 46.

  45  Suomennoksesta on jätetty pois loppuosan tulevaisuutta käsittelevät luvut, koska ne oli julkaistu Tietäjä-aikauskirjan vuosi- 

       kerroissa 1910–1911 nimellä Kuudennen juurirodun alkuvaiheet.
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Jukka Sarno 

Jälleensyntymisen logiikkaa 

Onko jälleensyntymässä logiikkaa? Esitän 
tässä itselleni ja kuulijakunnalle kysymyksiä 
aiheesta, sekä lainailen tunnettujen kirjoitta-
jien ja kirjoitusten näkemyksiä. Pyrin käsit-
telemään aihetta monitahoisesti ja -tasoisesti 
oman kokemusmaailmani ja ymmärrykseni 
puitteissa. (Kun olen enemmän loogikko kuin 
mystikko, tarvitsen kaikessa loogisen selityk-
sen itselleni siinä mittakaavassa, kuin pystyn 
asiaa ymmärtämään.) 
 
Miksi ihminen jälleen syntyisi? Mikä jälleen-
syntyy? Onko jälleensyntyminen vain persoo-
nallisen minän toivetta ikuisesta pysyvyydestä, 
takertumisesta siihen minkä kokee olemassa-
olokseen, takertumista siihen, minkä kautta 
voi hahmottaa ja ymmärtää oman olemassa-
olonsa? Enhän ”minä” voi kadota.

Minä olen. Mikä minä olen? Suuri mystinen 
kysymys johon ihmiskunta on etsinyt vasta-
uksia koko olemassaolonsa aikana. Miten mi-
nä voisin olla kuolematon olento? Kysymys 
kiehtoo ihmisiä jatkuvasti ja siksi nuoruutta, 
elinvoimaa, ikuista maanpäällistä olemassa-
oloa markkinoidaan länsimaisessa kulttuuris-
sa kaiken aikaa. 

Kuoleminen sivuutetaan ikään kuin sitä ei oli-
sikaan. Se ei kuulu ikuisen nuoruuden visioon. 
Kuitenkin se on väistämätöntä ja kohtaa mei-
dät joko nuoruuden elinvoimassa, arjessa tai 
juhlassa, vanhuuden levossa tai sairasvuotees-
sa. Kuoleman olemassaolo varjostaa jokais-

ta hetkeämme. Varjostaa siksi, että koemme 
kuoleman varjona, koska emme osaa käsitellä 
sitä elämänvisioomme kuuluvana luonnollise-
na tapahtumana.

Jälleensyntymään viittaavat monet uskonnot, 
kuten buddhalaisuus, hindulaisuus, jainalai-
suus ja juutalaisuus (kabbala). Egyptiläiset 
ja kreikkalaiset mysteeriot ja kreikkalaisten 
filosofien näkemykset perustuivat jälleen-
syntymisopille. Skandinaavisissa muinaisissa 
Edda-runoissa on myös siihen viitteitä Wiki-
pedian mukaan.

Uskontotieteilijöiden mukaan jälleensynty-
misoppi oli osa myös kristillistä perinnettä; 
kuten alkukristillisyydessä ja gnostilaisuudes-
sa. Viitteitä siihen löytyy myös nykyisestä 
Raamatusta, jossa Jeesusta pidettiin mm. uu-
destisyntyneenä profeetta Eliana. 

Jälleensyntymiseen liittyvät viitteet, sekä an-
tiikin Kreikassa syntynyt, ikivanhaan viisaus-
tietoon pohjaava synteesi, uusplatonismi, 
pyrittiin poistamaan Rooman keisari Justinia-
nuksen määräyksestä kokonaan Raamatusta. 
Mutta on silti sieltä vielä luettavissa.

Teosofian – joka pitkälti on sama asia kuin 
uusplatonismi – mukaan ihminen on sisäisen 
voimansa ulkoinen ilmennys. Sen tietoisuus 
on energian, kapasiteetin ilmennys, joka halu-
aa ilmentää itsensä materiassa, kehittyäkseen 
edelleen ja korjatakseen sekä tasapainottaak-
seen edellisessä inkarnaatiossa luomaansa 

epätasapainoa. Tuon vanhan egyptiläisissä ja 
myöhemmin kreikkalaisissa vihkimyslaitok-
sissa ylläpidetyn viisaustiedon mukaan ihmi-
nen psykologisena olentona on psykologisen 
kehityksen alainen, jonka kehitykseen vaikut-
tavat ulkoiset olosuhteet. 

Pythagoraan opetusten mukaan yksilön on it-
se korjattava tulevissa inkarnaatioissaan aihe-
uttamansa vääryydet kyetäkseen edistymään 
tietoisuuden kehityksen portailla.

Egyptin mysteeriot tunteneen Pythagoraan 
mukaan maailmankaikkeus on elävä koko-
naisuus, jossa kaikki on elävää; kaikki elämä 
kehittyy. Kaikkiallinen tajunta ilmenee maail-
massa tarkoituksenmukaisessa muodossaan, 
omalla kehitystasollaan ja taajuudellaan. Tuon 
opetuksen mukaan ilmenneen olemassaolon 
tarkoitus on tajunnan kehittyminen.

Pythagoraan hylozoiikan mukaan, silloin kun 
emme ymmärrä perustavia elämänlakeja, ja 
kun loukkaamme toisten olentojen vapaut-
ta, ykseyttä ja oikeutta itsensä kehittämiseen, 
meidät asetetaan itse vastaaviin tilanteisiin 
kasvaaksemme ihmisinä ja laajentaaksemme 
ymmärrystämme.

Ihmisen kannalta tajunnan kehitys on oman 
työn tulosta. Meidän on itse työllämme han-
kittava ne ominaisuudet ja kyvyt, jotka mei-
dän täytyy kehittää ja joita tulevaisuudessa 
tulemme tarvitsemaan.  

Qumranin kääröistä löytynyt Tuomaan evan-
keliumi toteaa arvoituksellisesti: "Opetus-
lapset sanoivat Jeesukselle, ”Kerro meille, 
millainen loppu meille tulee.” Jeesus sanoi, 
”Olette löytäneet alun, ja sitten etsitte lop-
pua? Ymmärtäkää, loppu tulee olemaan siel-

lä missä on alku. Onnittelut sille, joka seisoo 
alussa: hän tulee tuntemaan lopun eikä maista 
kuolemaa.”
Tällöin elämme kaikki jo nyt kuoleman jäl-
keistä elämää. Tähän Jeesus viittaa opetuslas-
ten toisen kysymyksen yhteydessä: "Hänen 
opetuslapsensa sanoivat hänelle, ”Milloin tu-
lee loppujen kuolleiden hetki, ja milloin tulee 
uusi maailma?” Hän sanoi heille, ”Mitä odo-
tatte tulevaksi, on jo tullut, mutta ette tiedä 
sitä.”

Vapaa lainaus teologian tohtori Rudolf Fri-
elingin kirjasta ”Kristinusko ja uudelleen 
ruumiillistuminen”: ”Kirkkoisä Origeneen 
mukaan sielu ei syntynyt ruumiin muodos-
tuessa, vaan sillä oli ruumiillistumiseen vai-
kuttavat esihistorialliset syyt mukanaan 
ruumiillistumisessaan. Toisin sanoen hän näki 
ihmisen sielussa henkisen ytimen, joka sisälsi 
ihmisen varsinaisen yksilöllisyyden. Origenes 
oli gnostilaisuuden ja uusplatonismin sanan-
saattaja kunnes tämä ns. pre-eksistenssioppi 
julistettiin kielletyksi kaikissa muodoissaan 
kristillisessä kirkossa Konstantinopolin kir-
kolliskokouksessa v. 553, Rooman keisari Jus-
tinianuksen toimesta.
Jälleensyntymisoppi oli keskeisenä ajatukse-
na kaikissa maailman alkuperäisuskonnoissa, 
ennen tieteellisen materialismin läpitunkeutu-
mista yleiseen ajatteluun.”

Mm. hindujen vedantafilosofian mukaan ih-
minen jälleensyntyy niin kauan kuin hän pon-
nistelee ja tekee valintoja ollakseen jotain tässä 
maailmassa. Siten hän sitoo itseään aina vain 
tiukemmin Mayan, harhojen valtakuntaan.

Kuolema käsitteenä, niin kuin teosofia siihen 
suhtautuu, on siirtymätapahtuma: siirtymi-
nen toiseen olomuotoon, tajunnan siirtymis-
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tä toisenlaisiin olosuhteisiin. Sanotaan, että 
kuolemme ja synnymme jatkuvasti jo yhden 
fyysisen olemassaolon aikana; tajuntamme 
kuolee vanhasta ja syntyy uuteen monta ker-
taa elämämme aikana. Paavali jo toi esiin aja-
tuksen ”Minä kuolen päivittäin” seuraavassa 
lainauksessa kirjeessään Korinttolaisille (2 
Kor. 4:16): ”Vaikka ulkoinen ihmisemme tu-
houtuu, niin sisäinen uudistuu päivä päivältä.”

Mikä tekee ihmisestä ihmisen? Onko ihminen 
vain ihmisen muotoinen biomassa? Vai on-
ko ihminen ”tietoisuus”, joka elävöittää tuon 
massan kokonaisvaltaiseksi, ajattelevaksi, ta-
juiseksi materiassa toimimaan kykeneväksi 
olennoksi, jossa alkuaineet ovat muodostu-
neet elämän kehittymisen kannalta tarkoituk-
senmukaiseen muotoon, sen tajunnan, joka 
tarvitsee ihmisenkaltaista olemisen muotoa 
kehittyäkseen edelleen? Aikain viisaus toteaa, 
että on syytä mieltää itsensä tajunnantilakseen 
enemmän kuin pelkästään kehokseen. Mitä 
ihminen olisi ilman tietoisuutta? Onko ihmi-
nen enemmän tietoisuus kuin kehon mekanis-
mit? Vai molempia yhdessä?
Teosofia painottaa, että ihminen ajatteleva-
na ja tuntevana psykologisena olentona on 
aineelliseen kehoon ja kehityksensä kannalta 
tarkoituksenmukaiseen ympäristöön itsensä 
rajannut tietoisuus.

Kaikkeen muutokseen liittyy psykologinen 
”kuolema”. Me siirrymme olosuhteista toi-
seen, lapsuudesta aikuisuuteen, kuolemme 
kotiolosuhteista luodaksemme oman maa-
ilmamme, jossa voimme toteuttaa elämän-
tehtäväämme, mitä se sitten onkin. Kaikki 
siirtyminen tuottaa tuskaa, mutta niihin liittyy 
myös odotuksen suuri jännitys. Ensimmäinen 
kesälomamatka ilman vanhempia on jännittä-
vä kokemus, ensimmäinen irtaantuminen ko-

din turvallisesta piiristä. Uusi opiskelupaikka, 
työpaikka, työtehtävät ulkomailla, avioliitto, 
lasten syntymä, läheisen kuolema, ero. Kaik-
kiin näihin liittyy tajunnantilan pakottamista 
uusiin olosuhteisiin. Vanhat vaatteet ovat jää-
neet pieniksi. Olemme kasvaneet uusiin mit-
toihin. Kuosimme on uudistunut. 

Tajuntamme ei voi jäädä vanhaan muotoon. 
Sen on otettava uusi asuinsija uusissa olo-
suhteissa, asuinsija, joka paremmin vastaa 
sitä kehitysvaihetta, joka meidän on läpikäy-
tävä tietoisuutemme kehityksen kaaressa, 
kehollisen elämän palvellessa välineenä itse-
näiseksi kehittyvän tietoisuuden nousua koh-
ti korkeampia näköaloja. Tietoisuuden, joka 
kehityksensä korkeimmissa vaiheissa voi yhä 
enenevässä määrin itse vaikuttaa kehitysolo-
suhteisiinsa, yhä tietoisempana omasta ties-
tään ja tehtävästään ihmiskunnan kehityksen 
eri vaiheissa.

Vanha muoto kuolee, oli se sitten materi-
aa tai ajankuvaan sidottuja aatteita ja ideoi-
ta, mutta se on aina uuden rakennusainetta, 
se palvelee uutta kokemusperäisen viisauden 
muodossa. Jokainen tekomme, joka palvelee 
elämää, tulee kokemusperäiseksi viisaudeksi 
kuolemattomaan kokemuspankkiimme. Näin 
ihmiskunnan ikuinen viisaus maailman henki-
sen tradition kirjallisuudesta kertoo.
Vanha muoto kuolee, koska se on tehtävänsä 
kehityksen kannalta suorittanut omassa ajan-
kuvassaan. Sen ei ole hyvä estää kehityksen 
ja luomisen virtaa takertumalla omaan itse-
keskeiseen, persoonalliseen minäkuvaansa tai 
omaan kivettyneeseen dogmiinsa, joka pyrkii 
estämään luomisen virtausta.

Elämä ei tuhlaa, eikä heitä pois rakennusainei-
ta, joita se voi käyttää Suuren suunnitelman 

toteuttamiseen. Tämä olisi hyvä ymmärtää ja 
ottaa vastaan elämän lahjana ja uudistaa it-
sensä siihen aikaan, paikkaan ja olosuhteisiin 
mihin elämän kehitystä ylläpitävät voimat tu-
levat nuo kuolemattomat rakennusaineet oh-
jaamaan.

Palvelisiko sitten häviämisemme elämää? Kyl-
lä maallisen tomumajamme hajoaminen pal-
velee elämää. Se on Äiti maalta vain lainassa 
ja maa tarvitsee meitä kierrätykseensä. Entä 
tajuntamme, tietoisuutemme häviäminen? Se 
tietoisuus jota olemme kehittäneet koko fyy-
sisen elämämme ajan, jos olemme sitä elämän 
kannalta oleellisilta osilta osanneet kehittää. 
Jokainen yleensä aina jonkin verran.

Olisiko ikuinen kadotus rangaistus pahoista 
teoista? Jos ihmisen tietoisuus katoaa ikuisiksi 
ajoiksi, mistä se olisi rangaistus?
Lakata vain olemasta. Ei sen jälkeen voi mu-
rehtia olemassaoloaan koska ei ole tajuntaa, 
tietoisuutta, jolla voisi jotain murehtia. Minä 
vain lakkaisi, niin kuin musiikkikappale kesken 
soiton, kun soittimesta katkaistaan virta. Sävel 
voidaan kuitenkin soittaa aina uudelleen. Niin 
meidänkin sävelemme, sanoo ihmiskunnan 
muinainen viisaus. Kerran sävelletty on aina 
olemassa. Me sävellämme omaa elämäämme, 
elämämme sinfoniaa. Voimme muokata sitä 
halumme mukaan. 

Aika syö kaiken mitä maa päällään kantaa, ih-
misiä myöten. Kronos syö lapsensa, olemme 
ajan lapsia fyysisesti. Mutta meidän suunnitel-
mamme on talletettu ikuisten ideoitten maa-
ilmaan. Sinne minne itsekin luomme ikuisia 
ideoita. Voimme koska tahansa luoda suun-
nitelmamme mukaisesti materiaan luomuksia, 
jotka olemme kerran hengen voimillamme 
luoneet eli suunnitelleet. Jos pöytä hajoaa tai 

auto hajoaa romuksi, niin puuseppä kykenee 
rakentamaan piirustusten mukaan samanlai-
sen pöydän, antamaan pöydälle saman muo-
don kuin sillä oli ennen tuhoutumista. Auto 
voidaan suunnitelman mukaisesti rakentaa sa-
manlaiseksi kuin se oli ennen tuhoutumista. 
Mutta koska kaikki on kehityksen lain alaista 
aineellisessa maailmassa – johon me ihmiset-
kin kuulumme luomamme kulttuuri mukaan 
lukien – me silloin yleensä ymmärryskykym-
me kasvaessa emme tee samanlaista autoa, 
joka edellisen kerran tuhoutui tietyissä olo-
suhteissa, vaan me teemme sellaisen auton 
jossa on edellisen version hyvät puolet ja sen 
lisäksi sellaiset ominaisuudet, että ne sietävät 
paremmin olosuhteita, joista vanha malli ei 
selviytynyt. 
Näin me toimimme materian kanssa. Näin 
myös elämä, Suuri suunnitelma toimii analo-
gisesti meidän kanssamme ikuisen viisauden 
käsityksen mukaan.

 

Tähän viittaa mm. kansallisrunoilijamme Ei-
no Leino runokokoelmassaan Hymyilevä 
Apollo seuraavasti…

”Näin lauloin ma kuolleelle äidillein 
ja äiti mun ymmärsi heti
Hän painoi suukkosen otsallein 
ja sylihinsä mun veti:
”Ken uskovi toteen, ken unelmaan -
sama se, kun täysin sä uskot vaan!
Sun uskos se juuri on totuutes.
Usko poikani unehes!

Miten mielelläin, niin mielelläin
hänen luoksensa jäänyt oisin
luo Tuonen virtojen viileäin,
mut kohtalot päätti toisin.
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Vielä viimeisen kerran viittasi hän
kuin hän vain viitata tiesi.
Taas seisoin ma rannalla elämän
mut nyt olin toinen miesi.

Nyt tulkaa te murheet ja vastukset,
niin saatte te vasten suuta!
Nyt raudasta mulla on jänteret,
ja luuni on yhtä luuta.
Kas Apolloa joka hymyilee,
sitä voita ei Olympo jumalineen,
ei Tartarus, Pluto, ei Poseidon.
Hymyn voima on voittamaton.”

Näin Eino Leino, joka oli mm. Teosofisen 
Seuran jäsen, Pekka Ervastin ollessa Suomen 
pääsihteeri.

Miten tietoisuuden kehittyminen voisi tapah-
tua ilman jälleensyntyvää tietoisuutta? Mikä 
oikeudenmukaisuus on maailman lasten eriar-
voisessa asemassa, jos kaikki ihmiset syntyvät 
tasavertaisina ja vapaina, kuten YK:n ihmisoi-
keuden julistuksessa kerrotaan? Miksi toinen 
kuolee lapsena aliravitsemukseen ja toinen 
yltäkylläisen rikkaan elämän jälkeen tyyty-
väisenä elämäntyönsä onnistumisesta? Mikä 
oikeudenmukaisuus antaa toisen syntyä vajaa-
lahjaisena ja toisen nerona? Miksi maailma on 
täynnä eriarvoisuutta, ihmisten pyrkimyksestä 
demokratiaan ja tasa-arvoon huolimatta?

Ihmiskunnan ikuinen viisaus painottaa, että 
ihminen on jälleensyntyvä olento, ja mitään, 
mitä olemme tehneet, ajatelleet ja oivaltaneet, 
tunteneet siten, että se palvelee kokonaiskehi-
tystä, ei heitetä hukkaan. Kaikki säästetään ja 
koostetaan uudelleen käytettäväksi niissä olo-
suhteissa, jotka parhaiten vastaavat elämän 
kehittymisen kokonaissuunnitelmaa. Kale-
valassa tästä kerrotaan Lemminkäisen tarus-

sa, jossa Lemminkäisen äiti haravoi poikansa 
ruumiinkappaleet Tuonelan virrasta.

Pekka Ervast kuvaa yllä olevaa tapahtumaa 
Kalevalan avaimessa seuraavasti: ”Eikä hän 
nousisi kuolleista ilman Äitinsä, suuren luon-
non ja elämän apua. Elämän koulu se ihmisiä 
kasvattaa. Elämä on kuin kärsivällinen rakas-
tava äiti. Mihin ihmissielu joutuisi tunteittensa 
heittelemänä, ellei luonto, ellei elämä itse sitoi-
si hänen haavojaan, lohduttaisi häntä, valaisi 
häneen uutta eloa? Kun hänen persoonallinen 
tunne-elämänsä kärsii haaksirikkonsa, ei ju-
malallisen rakkauden siemen hänen sielussaan 
yksin kykenisi häntä uudesti luomaan. Pätöi-
sen pojan avuksi rientää silloin luontoäiti, ja 
vasta äidin hellävarainen käsi herättää pojan 
kuolleista.”

Kalevala kuvaa Lemminkäisen persoonallista 
keskeneräisyyttä aiemmissa inkarnaatioissaan, 
Lemminkäisen eläessä Ahti Saarelaisena. Ka-
levala kuvaa hänen luonteenpiirteitään seuraa-
vasti:

”Tuli mies mitä parahin,
puhkesi punaverinen,
joka päästänsä pätevi,
kohaltansa kelpoavi.”

Vain oli hänellä vain vikana:
”Ain’ oli naisissa eläjä,
yli öitä öitsilöissä,
Noien impien iloissa,
kassapäien karkeloissa.”

Pekka Ervastin Kalevalan avainta vapaasti lai-
naten:
Lemminkäisen kehitys eri inkarnaatiois-
sa kuvaa ihmisen tunnepuolen evoluutiota. 
Lemminkäisen tunnepuolen kehittyessä, voi-

makkaan sukupuolisen tunne-elämän tasaan-
nuttua kohdistuu rakkaus pitempiaikaisesti 
määrättyyn kohteeseen ja Kyllikki-episodi al-
kaa Lemminkäisen elämässä. Tunne ei ole vielä 
puhdistunut, ei Lemminkäisessä eikä Kyllikis-
sä. Suhde vaatii valoja ja vannoo valoja, siksi 
sen on määrä hukkua. Vasta Pohjolan tytärtä 
(omaa korkeinta minäänsä) kosiessaan, Lem-
minkäinen saa Kalevalassa kuvattuja moninaisia 
ansiotöitä suorittaakseen, joiden ohella hän pik-
kuhiljaa vapautuu itsekkyydestään ja ylpeydes-
tään ja rakkaus puhdistuu oikeaksi rakkaudeksi, 
elämän ymmärrykseksi. Vaikka Lemminkäinen 
oli jo varsin pitkälle henkisesti kehittynyt, ei hän 
Pohjan neitoa kosiessaan ollut vielä kuitenkaan 
puhdistanut kaikkia olemuspuoliaan. Laulaes-
saan kosioretkellään Pohjan tuvan tyhjäksi kai-
kista kilpakosijoista, ei vaivautunut laulamaan 
märkähattua karjapaimenta, jota aliarvioi. 

Märkähattu karjapaimen symboloi sokeas-
ti viettielämäänsä noudattavaa ihmistä. Tämä 
piirre oli vielä uinuvana Lemminkäisessä, eikä 
hän ollut paneutunut sen puolen perusteelli-
seen puhdistamiseen, vaan antoi Märkähatun 
karjapaimenen yllättää itsensä. Tämä ’perkaa-
maton’ sarka palautti Lemminkäisen takaisin 
kehityksen kiertoon, Märkähattu karjapaime-
nen tappaessa Lemminkäisen ja Tuonen pojan 
paloitellessa hänen ruumiinsa Tuonelan jokeen.

Lemminkäinen ei siis saavuttanut korkein-
ta vihkimystä inhimillisen kehityksen saralla, 
vaan hänen oli aloitettava vielä kerran pakol-
linen kouluvelvollisuutensa, persoonallinen 
maallinen vaellus, hankkiakseen, edelliseltä ker-
ralta perimiensä taitojensa puitteissa, tarvitta-
vat lisäominaisuudet joilla sitten korkeimman 
vihkimyksen saavuttaminen olisi mahdollista. 
(Lainaus loppu)

Analogisesti voidaan asiaa ajatella urheiluter-
mein. Valmennuksessa puhutaan superkom-
pensaatiosta, ylikorvautumisen tilasta, jossa 
harjoituksen avulla saavutetaan tietyt kehol-
liset valmiudet saavuttaa suorituksen huip-
putaso kilpailukauden pääkilpailua varten. 
Tämän superkompensaation varaan rakenne-
taan koko valmennussuunnitelma, jolla taa-
taan jatkuvasti nousujohteinen kehittyminen. 
Kilpailukauden jälkeen seuraa lepokausi, ts. 
lepojakso, jolloin ei harjoitella intensiivisesti. 
Uusi harjoittelukausi aloitetaan sitten tehol-
lisesti ja määrällisesti korkeammalta tasolta 
kuin edellisellä kerralla aloitettaessa, jolloin, 
fysiikan suorituskyvyn kehittymisen myötä, 
huipputaso saadaan taas nostettua vastaavasti 
korkeammalle tasolle seuraavaa pääkilpailua 
varten. 

Voimme itse valita kehittymisemme vauhdin. 
Jos haluamme kilvoitella, on meidän sopeu-
duttava valmennussuunnitelmaan sekä sen 
mukanaan tuomiin rasituksiin, mutta onnistu-
essamme myös voittoihin.

Vastaava analoginen lainalaisuus toimii elä-
mässä joka paikassa, niin alhaalla kuin yl-
häällä, niin fyysisessä kuin henkisessä, mistä 
fyysinen on korkeamman idean materiaalinen 
ilmennys. Meidän kehittymisemme kannalta 
oleelliset ominaisuudet eivät valu hukkaan. 
Mikään ponnistus ei ole turha, vaikka sen vä-
litön hyöty ei olisikaan vajavaisessa näköpii-
rissämme. Elämä ei heitä mitään hukkaan, ei 
mitään sellaista, jota voidaan käyttää Suuren 
suunnitelman toteuttamisessa.

Jos emme tahdo kilvoitella, voimme toimia 
myös ’harrastelija’ tasolla, jolloin etenemisem-
me on verkkaisempaa. Tai voimme vain olla 
ja jättää talenttimme latenttiin tilaan, jolloin, 
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Raamattua lainaten, hautaamme leiviskämme 
huonon palvelijan tavoin maahan ja joudum-
me takaisin ulos maailmaan hakemaan korkoa 
leiviskällemme; samoja polkuja kulkien, van-
hoja läksyjä lukien.

Me saamme mitä olemme ansainneet, sano-
taan, lapset ovat vanhempansa ansainneet ja 
vanhemmat lapsensa, olemme ansainneet ys-
tävämme ja vihamiehemme, puolisomme ja 
elämämme ihmiset sekä olosuhteet. Syyn ja 
seurauksen laki tarvitsee toimiakseen jälleen-
syntymää. Tietoisuutemme ei voisi kehittyä, 
ellei muuttuvissa olosuhteissa kehittyvää tie-
toisuutta koeteltaisi. Tällä kehittyvällä tietoi-
suudellamme joudumme sitten eteen tulevien 
elämäntilanteiden kautta kehittämään erotte-
lukykyämme, sitä kuinka elämän kannalta ero-
tamme oikean väärästä.

Väärällä tarkoitan tässä persoonallista ka-
pinaa, silloin kun olemme tielle astuneet ja 
elämä meiltä vaatii kehityslupauksemme lu-
nastamista. Koska tietoisesti kehittyvän ihmi-
sen toiminta tulisi aina olla kokonaisuudelle ja 
yhteiselle hyvälle itsensä uhraamista. Sen ko-
konaisuuden muodostaman syy-seuraussuh-
teiden ja vuorovaikutusverkoston näkeminen 
on vaikeata ja sitä me elämä elämältä olemme 
täällä oppimassa, kulloistakin persoonallisuut-
tamme oppimisen välineenä käyttäen.

Toisaalta ei meidän tule olla huolissamme ns. 
”väärästäkään” valinnasta, sillä emme me sii-
nä tilanteessa pysty paremmin valitsemaan. 
Jos pystyisimme, emme väärin valitsisi. Vaik-
ka tietäisimme, että valinta on väärä ja silti va-
litsisimme väärin, ei kehityksemme ole vielä 
sillä tasolla, että luonnollisesti voisimme sii-
tä ”väärästä” luopua. Meidän on vain silloin 
vielä koettava väärää, että oppisimme tuon 

väärän valinnan seuraukset tuntemaan. Vain 
sellaisen ’vihollisen’ voi voittaa, jonka tavat 
tuntee, toteaa vanha budoviisaus.

Jos pakotamme itsemme muottiin, johon em-
me luonnollisesti ole vielä valmiita, on lanke-
aminen varmasti edessä. Kypsä omena irtoaa 
oksasta vähällä vaivalla syötäväksi ja maistuu 
hyvältä, raakaa omenaa pitää repiä voimalla, 
koska se ei epäkypsänä halua tulla vielä irti re-
vityksi. Jos sen sitten syö, maistuu se kitkeräl-
tä ja siitä saa vain mahansa kipeäksi. ”Hiljaa 
hyvä tulee” toteaa vanha sanonta; hyvä kyp-
syy aina hitaasti. Antaa siis sadon kypsyä rau-
hassa. 

Bhagavad Gitan mukaan ihmisen on paljon 
parempi täyttää hänelle määrätyt velvollisuu-
det, jopa virheellisesti, kuin tehdä muille mää-
rättyjä töitä täydellisellä tavalla. On parempi 
tuhoutua omaa velvollisuutta suorittaessaan 
kuin omistautua muiden ihmisten töille, sillä 
jonkun toisen henkilön tien kulkeminen on 
vaarallista. Siis jokaisen on syytä etsiä ja to-
teuttaa omaa dharmaansa (elämäntehtävään-
sä).

Tietyssä kehityksen kaaressa ihminen tulee 
väistämättä kehityksessään siihen tilaan, että 
kehityksen vauhti luonnostaan kiihtyy. Val-
miudet ovat kasvaneet ja tietoisuus kehit-
tynyt siihen pisteeseen, että tietoinen halu 
kehittyä luontaisesti nousee pintaan. Näinhän 
tapahtuu ihmiskunnan kulttuurien ja yhteis-
kuntiemmekin kehittymisessä. Tietoisuuden 
kehittyessä kehittyminen nopeutuu ja opitaan 
ymmärtämään järjestelmällisen kehittämisen 
ja kehittymisen lainalaisuudet.

Mitä enemmän kehitymme sen suuremmat 
ovat myös haasteemme.

Ihmisen tie on kehittymistä, kehittymisen rie-
musaattoa, tietoisuudentasomme nostamista 
kehitystasolta seuraavalle. Koska tehtävä on 
vaikea ja sidoksissa kulloisiinkin karmallisiin 
ympäristötekijöihin, jotka toisinaan saattavat 
pyrkiä kahlitsemaan kehittyvän sielun, eh-
dollistamalla olemassaolon välillä tiukastikin 
rajattuun psykologiseen maailmankuvaan. 
Tällöin voi vaatia suunnattomia ponnistuk-
sia katkoa ehdollistumien ketjut ympäriltään 
päästäkseen nousemaan tietoisuuden kehit-
tymisen portaita ylöspäin. Pahimmassa ta-
pauksessa se voi vaatia jopa oman elämänsä 
uhraamisen yhteisen hyvän puolesta, voidak-
seen kurottaa seuraavalla kierroksella ylim-
mältä tasolta kohti korkeampia tajunnantiloja.

Katselin takavuosina oman aikansa H. G. 
Wellsin kirjaan pohjautuvaa kulttielokuvaa 
”Tri Moreun saari”, jossa yksinäisellä saarel-
la elävä tiedemies yhdisteli ihmisen ja eläinten 
geenejä toisiinsa luodakseen oman maail-
mansa. Nämä ihmiseläimet olivat riippuvaisia 
säännöllisestä seerumiannoksesta, joka sai ne 
nousemaan lähemmäs ihmisen tasoa sekä tie-
toisesti että fyysisesti. Pisimmälle kehittyneet 
olennot kaipasivat seerumia, koska eivät enää 
halunneet menettää korkeampaa tietoisuut-
taan ja karttoivat taantumista takaisin eläimen 
tasolle. Kun taas eläimellisemmät hahmot, 
joita eläimellinen puoli voittopuolisesti vielä 
hallitsi, halusi päästää eläimen irti itsessään. 
Ne halusivat eläimellistyä takaisin perusviet-
teihinsä. 

Analogisesti ajatellen tavallaan elämme tällai-
sella Tri Moreaun saarella täällä maapallolla. 
Meidän olemuksessamme taistelevat nämä 
vastakkaiset voimat. Eläin meissä pyrkii taan-
nuttamaan meitä perusvietteihimme ja meissä 
heräävä korkeampi (jumalallinen) tietoisuus 

pyrkii nostamaan tajuntaamme ylöspäin. 

Heräävän tietoisuutemme valossa eläimelli-
nen puolemme tulee vähä vähältä menettä-
mään otettaan, koska sen mahdollisuudet elää 
ja toimia muuttumattomana eivät ihmisen 
tietoisuuden kehitysprosessissa enää vastaa 
tarkoitustaan. Eläimen on siksi väistyttävä, ja-
lostuttava korkeampia päämääriä palvelevaksi 
voimaksi ihmisessä. Villieläimen hallitsemat-
tomasta voimasta on kesytettävä hyödyllinen 
kotieläin. Tämän tulkitaan liittyvän myös jou-
lun symboliikkaan, jossa Kristuslapsi syntyy 
seimeen kotieläinten eikä villieläinten keskel-
le.

Ihmisen sitoessa itseään elämästä toiseen in-
tohimojensa laadun mukaisesti asioihin, ih-
misiin ja olosuhteisiin, näiden kautta syntynyt 
syyn ja seurauksen lain täyttämä velvoite, Kar-
ma, ihmisen oma tahdon voima ja siihen si-
dottu korkeampi viisaus ajavat kehittymisen 
vaatimuksen tuntevan ihmissielun uudelleen 
maan päälle sellaisiin olosuhteisiin, joissa hän 
voi korjata omaa suhtautumistaan edellisellä 
kerralla epäonnistuneissa kohtaamisissaan. 
Karmalliset kahleet vaativat uutta inkarnaa-
tiota saattaakseen toimintansa loppuun ja so-
vittaakseen välttämättömän.

Paul Brunton toteaa kirjassaan ’Yliminän Vii-
saus’ seuraavasti:
”Hengen yksilöllinen virta juoksee jatkuvaa 
kiertoaan inkarnaatioiden kautta eikä tule tyh-
jiin ammennetuksi minkään niistä aikana. Me 
olimme ja tulemme olemaan. Mikään elämä 
ei ole lopullinen, meidän täytyy jatkaa jossain 
ja jolloinkin. Siksi minkään lapsen syntymä ei 
ole biologinen sattuma, vaan psykologinen 
välttämättömyys. Elämä luo uudet olosuh-
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teet, joissa vanha elämä voi ilmentää itseään. 
Mikään kokemus ei koskaan häviä. Kaikki 
lukemattomien elämäin lukemattomat muis-
tot omaksutaan ja muutetaan viisaudeksi, 
omaksitunnoksi, taipumuksiksi ja intuitioksi. 
Prosessi on pitkä ja hidas emmekä voi hypä-
tä kaikkien aitojen yli yhdellä harppauksella. 
Kaikki tapahtuu joko luonnon ohjauksessa, 
tai sitten kun henkinen herääminen on tapah-
tunut, itseohjautuvasti ja tietoisesti nopeute-
tusti. 
Ihmiskunta voi saavuttaa täydellisimmän hen-
kisen Itsen-toteuttamisen vain fyysisen maail-

man valvetilassa ja koska kuoleman jälkeisen 
elämän alueet ovat vielä unen näkemisen ja 
syvän unen kaltaisia tiloja vielä epätäydelliselle 
’hengelle’, jolloin sille tulee tarpeelliseksi palata 
jälleen maan päälle, missä yksin se voi löytää 
sopivat tilat edistyäkseen pitemmälle. Tämä on 
jälleensyntymisen lopullinen oikeutus.

Filosofian tehtävä ei ole torjua kuolemaa, mi-
tä se ei kykene ehkäisemään, vaan antaa meille 
selkeämpi ymmärrys kuoleman merkityksestä. 
Syvällisempi rohkeus, jonka avulla voi käydä 
avoimin silmin kohti viimeistä seikkailua jossa 
ilmenee, että kuolema on vain puvun vaihto, 
jonka olemme kokeneet monta kertaa aiemmin 
ja luultavasti koemme monta kertaa tämän jäl-
keenkin. Se vapauttaa meidät tavanomaisesta, 

tietämättömyyteen pohjautuvasta asenteesta ja 
opettaa meitä ymmärtämään, että syntymä ja 
kuolema ovat osa ihmiskunnan kasvatuspro-
sessia”.

Bruntonin mainitsemiin olosuhteisiin liittyy 
myös mm. Hindujen ”skandha” käsite, jotka 
kuvaavat niitä taipumuksia, jotka integroituvat 
inkarnoituvan sielun jälleensyntymään, joita 
edellisissä inkarnaatioissamme olemme itses-
sämme kehittäneet niin hyvässä, kuin pahassa.
Mikä siis jälleensyntyy? Tähän pyrkii teosofia 
vastaamaan näin: Fyysinen ruumis, astraali-

ruumis ja alempi älyruumis (persoonallinen 
järki) eivät jälleensynny, ainoastaan se osa ih-
misestä, jonne ihminen on kerännyt elämän 
kehittymisen ja siten siis oman kehittymisensä 
kannalta oleellisia ”aarteita”. Niitä joita elämä 
voi käyttää kokonaissuunnitelman toteuttami-
seen. Näistä ”aarteista” mainitsee myös Jeesus 
Nasaretilainen vuorisaarnassa: ”Älkää kerätkö 
aarteita maan päälle, vaan taivaaseen, missä 
niitä ei koi syö, ruoste raiskaa, eikä varas niitä 
varasta”.

Pekka Ervast toteaa kirjassaan ”Mitä on Kuo-
lema”, että sanonta ”hengen heittäminen” on 
hengen heittämistä vain ruumiin näkökulmas-
ta, hengen kannalta taas sielutietoisuus heittää 
ruumiin, koska ei sitä edelleen kehittyäkseen 

enää voi käyttää. Kuolema, joka riistää sielulta 
ruumiin, tuon haireitten ja harhojen synnyttä-
jän, asettaa sielun oman olemuksen näkyviin ja 
tekee ihmiselle yhdellä kertaa selväksi mikä hä-
nen tehtävänsä oikein on.

Kulttuurissamme on aina kuolemaan liitetty 
kadottamisen tunne, menettäminen ja siihen 
liittyvä sureminen. Kuolema ajatellaan lopulli-
sena, koska jälleensyntymää ja ihmisen oikea-
ta olemusta henkenä joka asuu vain tilapäisesti 
ruumiissa, ei kulttuurissamme tunnuta helposti 
hyväksyttävän.
Ihmisen tekee ihmiseksi tietoisuus, ei vain ih-
misenmuotoinen biomassa. Molemmat kuiten-
kin, toisiinsa integroituina, ovat ehdottoman 
tärkeitä persoonallisen minä-olennon kehitty-
miseksi, tähän aikaan ja materiaan sidotuksi tie-
toiseksi ja oppivaksi havaintovälineeksi. 

Sanotaan Taolaisen mystikon Chuang Tzun 
sanoneen vaimonsa kuollessa eräälle oppilaal-
leen: ”Jos joku on väsynyt, emme aja häntä 
takaa huutaen ja ulvoen. Hän, jonka olen me-
nettänyt, on mennyt makuulle nukkuakseen 
hetken. Jos katkaisen hänen leponsa valitusää-
nin, osoittaisin, etten ole tiennyt mitään luon-
non ylhäisestä laista.”

Tietoisuus on kehitysevoluution alainen niin kuin 
kaikki muukin maailmassa. Se tarkoittaa ihmisen 
kohdalla psykologista evoluutiota, joista kaikki ns. 
pyhät kirjat ovat ihmiskunnalle koettaneet kertoa, 
kukin kulttuuriympäristönsä muokkaamalla taval-
la. Psykologinen evoluutio vain ja ainoastaan voi 
taata ihmisen kehittymisen vähemmän järjellises-
tä olennosta enemmän järjelliseksi.

Yksilöiden koostama kollektiivinen psykologinen 
maailmankuva luo aina oman aikakautensa sel-
laisena kuin se ilmenee. Materialistinen ympä-

ristömme ja yhteiskuntajärjestelmämme voivat 
vain kehittyä kollektiivisen tietoisuuden laaje-
nemisen kautta. Olemme ulkoisesti sidottuja 
aina siihen psykologiseen kehitystasoon, minkä 
olemme kyenneet omaksumaan, mukaan luki-
en kulttuurimme ja yhteiskuntiemme kehitys-
tasot, jotka aina heijastavat sisäistä tasoamme 
ihmisinä laadullisesti.

Tietoisuus voi kehittyä ainoastaan kokemuspe-
räisestä viisaudesta, kokemusperäinen viisaus 
ainoastaan kokemisesta ja ennen kaikkea ko-
kemansa ymmärtämisestä. Kaikkea emme koe 
yhden elämän aikana; me tarvitsemme monta, 
pystyäksemme hoitamaan yksilöllisen tietoi-
suutemme kehitysevoluution.

Pythagoras

Kuole et kuolemassa, jos elämän lakia seuraat, 
kahlees vaan kirpoavat ja jumaluus osasi on.

Epikuros

Kuka tietää, ettei se mitä kutsumme kuolemak-
si olekin elämää ja ettei elämä olekin kuolemaa.

Lähteitä:

Rudolf Frieling: Kristinusko ja uudelleen syn-
tyminen
Paul Brunton: Yliminän viisaus
Pekka Ervast: Mitä on kuolema / Kalevalan 
avain.
H.G. Wells: Tri Moreaun saari
Bhagavad Gita
Raamattu
http://baasman0.blogspot.com/2014/08/uu-
delleensyntymisoppi-kristinuskossa-ja.html
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Eila Laxén

Meditaatio avaa väylän korkeampaan tietoisuuteen

Kun henkisyyteen herättyäni aloin ahmia 
alan kirjoja ja juosta kursseilla ja luennoilla, 
tuli vuosien mittaan henkinen ähky, jota oli 
pakko jäsennellä ja purkaa kirjoittamalla.

Avaan teille oman pääkoppani pohdintoja 
lukemastani ja kokemastani. Ne ovat henki-
sellä polullani kertyneitä oivalluksia, löytöjä 
ja yhteenvetoja, jotka hioutuvat, karsiutuvat 
ja elävät omaa elämäänsä ajatuksissani.

Meditaatio avaa väylän
korkeampaan tietoisuuteen
Aikaisemmin pääni täyttänyt ajatusten ja 
tunteiden välinen lakkaamaton pulina ja dia-
logi menetti valtaansa, kun sain mielen joo-
gan avulla hiljentymään. Hiljaisuudessa sain 
kuulla sisäistä tietäjää, omaatuntoa, yliminää, 
korkeampaa minää, tai -itseä ja joogassa Pu-
rusaa, sitä joka tarkkailee.

Korkeampi, koska se on henkisyydeksi ko-
ettua. Sen ominaisuuksia ovat Kristusrakka-
us, intuitio ja omatunto. Sitä kutsutaan myös 
sieluksi, aurinkoenkeliksi, pyhäksi hengeksi 
ja monadiksi. Tässä törmää useisiin nimi-
tyksiin, rakenteisiin ja selityksiin, joista eri 
suuntaukset ja kulttuurit kiistelevät kiih-
keästi. Mukaan liittyy pyhä kolminaisuus eri 
muodoissaan. Ruusu-Ristissä se on Atma, 
Buddhi ja Manas. Nimetköön kukin näitä 
ymmärryksensä ja oppimansa mukaan. Sanat 
ovat symboleja.

Aluksi kuuntelin hathajoogaharjoituksissa 
kehoni tuntemuksia ja hengitystä. Hiljalleen 
harjoitus siirsi huomion mielen puolelle. 
Aloin tarkkailla mielenliikkeitä ja ymmärrys 
sisäisestä itsestä alkoi avautua.

Ymmärrykseni rakensi suhdettani sisäiseen 
ja sain kokea vaiheen, jossa henki alkoi pu-
hua minulle.

Pian siirryin vihkoon tekemistäni lyhyistä 
muistiinpanoista kirjoittamaan laajemmin ja 
nyt purkamaan siitä taas lyhyitä artikkeleita.

Mieli on aivojen työkalu

Meditaatiossa kokemus hengestä voimistuu 
ja kehotietoisuus siirtyy taustalle. Meditaa-
tion alussa näen suljetuin silmin liki mustaa 
pimeyttä, josta alkaa erottua tummia pilviä, 
kuin edessä olevia varjoja. Istun mukavasti 
selkä suorana ja keskitän mieltäni siunauk-
siin ja kiitollisuuteen, johon keskityttyäni 
jään vain seuraamaan kehon tuntemuksia ja 
hengitystä. Silmäluomien alla tummuus alkaa 
harsuuntua pois valon tieltä ja näkökenttä 
avautuu hiljalleen siniseksi avaruudeksi.

Meditaation syvetessä kuin nytkähdyksittäin, 
mieli tyhjenee kaikista ajatuksista ja siirtyy 
vastaanottamaan valkoista valoa. On kuin 
siirtyisin aivojani ympäröivään aineettomaan 
tilaan, jossa omien ajatusten tuottaminen 
lakkaa.

Aavistelen, että muisti tallentaa asioitani tuossa 
tilassa olevaan pilveen, aivan kuin tietokone lä-
hettää dataa pilvimuistiin.

Meditaation hiljaisuudessa aloin saada vastauk-
sia, ajatuksia ja ohjeita, joita kirjoitin vihkoihini.

Samoihin aikoihin, kuin vastauksena koke-
mukseeni, sain käsiini neurokirurgian tohtori 
ja kirurgi Eben Alexanderin kirjan Kaikkeuden 
sylissä, jossa Alexander kertoo kuinka mag-
neettikuvauksella on tutkittu psykedeelisten 
huumeiden vaikutusta aivoissa.

Kokeessa nähtiin, että ”aivojen tärkeimpien 
yhdistävien alueiden toiminta oli suuresti hei-
kentynyt niillä, joiden psykedeeliset kokemuk-
set olivat voimakkaampia”. Tutkitut kokivat 
tiloissaan autuutta, ykseyttä ja aineettomuutta. 
”Näyttää todellakin siltä, että koemme voi-
makkaamman tietoisuuden tunnun, mitä vä-
hemmän aivojemme tietyt osat toimivat”, 
Alexander kirjoittaa. Tulos korreloi oman me-
ditaatiossa kokemani kanssa.

”Nykyisen materialistisen neurotieteen kyky 
selittää mekanismi, jolla tietoisuus syntyy fyy-
sisissä aivoissa, paljastuu vähänkin syvällisessä 
tarkastelussa pyöreäksi nollaksi”, päättelee Ale-
xander kirjassaan ja jatkaa, ettei ole olemassa 
minkäänlaista teoreettista viitekehystä, joka yh-
distäisi aivot ja tietoisuuden.

Tätähän juuri äsken ajattelin! Aivot ovat ke-
hon osa, mutta tietoisuus ei. Se on laajempi ja 
käyttää aivoja henkisyyteen. Aivojen toimintaa 
hiljentämällä joogi pyrkii meditaation avulla 
saamaan tietoisen yhteyden tuohon ympäröi-
vään tietoisuuteen. Kohtaamisessa syttyy valo 
ja oivallus jostakin, jonka huomaa jo tietävänsä.

Alexander kyseenalaistaa käsityksen, että 
mieli on yhtä kuin aivot ja että kaikki, mitä 
ajattelemme, tunnemme ja uskomme tapah-
tuu aivojen sisällä.

Kirjassa kerrotaan, kuinka tri Wilfred Pen-
field antoi elektrodeilla epilepsiahoidoissa 
ärsykkeitä potilaiden isoaivokuorelle ja tuli 
kokemuksissaan siihen tulokseen, että ihmi-
sellä on sekä fyysiset aivot että selvästi erilli-
nen mieli ja etteivät aivot yksin selitä mieltä. 
Hän päätteli, että mieli on aivojen tuote.

Fysiikan tutkijat ovat paljastaneet, kuinka 
ratkaisevan tärkeä osa kvanttifysiikalla on 
mielen ja aivojen suhteen. Olen saanut muu-
altakin lukea siitä, kun yritetään ymmärtää 
subatomista todellisuutta. Tarkkaileva mieli 
itse asiassa vaikuttaa tapahtumiin havainnoi-
tavassa kohteessa. Se osoittaa, että kaikessa 
havaittavassa todellisuudessa on keskeisessä 
asemassa havaitsijan tietoiset odotukset. Tä-
mä todentaa usein toisteltua sanontaa, että 
'ajatus on teko'.

Innostun pohtimaan vastakkainasettelua, 
jossa materialistit olettavat deterministises-
ti, että kaikki on peräisin luonnossa havait-
tavista ominaisuuksista ja vaikutuksista. He 
sulkevat pois yliluonnolliset ja hengelliset 
selitykset. Materialistisesta lähestymistavasta 
on tullut valtavirtaa tavanomaisen ajattelun 
rakenteena. Ennakkokäsitykset ja stereotypi-
at rajaavat uuden ymmärtämistä.

Törmään usein materialistiseen tapaan aja-
tella. Kävin lounaalla uuden tuttuni kanssa. 
Varovasti yritin viritellä keskustelua minua 
kiinnostavista henkisiin asioihin liittyvistä ai-
heista ja sain vastauksen, että hän on taval-
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linen ihminen, jolla on lapsen usko ja ettei 
tavallisia ihmisiä nuo asiat kiinnosta ja ettei 
niitä kukaan voi ymmärtää. Hän jopa ilmaisi 
pelkäävänsä mystisiä asioita. Asioille piti olla 
rationaalinen, mitattavissa oleva selitys. Muu 
oli hänestä huuhaata. Keskustelu siirtyi koi-
rien kasvatukseen.

Monet perinteistä tiedettä edustavat tutkijat 
myöntävät jo kuitenkin, ettei mieltä pysty se-
littämään aivoilla. Tutkijat eivät osaa selittää, 
kuinka tietoiset kokemukset voisivat olla pe-
räisin pelkästään fyysisistä aivoista.

Kvanttikokeet ovat saaneet jotkut avarakat-
seiset tutkijat päättelemään, että tietoisuus 
saa aikaan todellisuuden.

He arvelevat, että ehkä aivot ovatkin jonkun 
laajemman tietoisuuden vastaanotin tai suo-
datin, mutta eivät sen tuottaja eivätkä muis-
tivaraston sijoituspaikka. Tämä antaa sijaa 
joogafilosofiselle ajattelulle, jossa olemme 
useamman värähtelytaajuuden muodostamia 
kokonaisuuksia, joista vain fyysinen on meil-
le näkyvä. Samaa kuva Leadbeater aurisella 
munalla.

Aivot ei luo tietoisuutta, vaan estää sen

Kaikkeuden sylissä kirjassaan Alexander 
kertoo, kuinka tri Penfield jatkoi aivojen 
tutkimista sähköisillä ärsykkeillä ja päätyi tu-
lokseen, että aivot ovat jonkinlainen käyttö-
liittymä, joka sallii muistojen palauttamisen.
Kvanttifysiikka käsittelee mieli-ruumis-on-
gelmaa keskittymällä tiedostavan mielemme 
ja tarkasteltavan aineen leikkauspisteeseen. 
Tutkijoille on paljastunut, että fyysisen maa-
ilmamme muodostava energiakudelma on 
eriskummallinen, niin outo, että se kyseen-

alaistaa kaikki käsityksemme todellisuuden 
luonteesta.

Tuo kaikkihan näyttää siltä, että aivot ei luo 
tietoisuutta, vaan estää sen! Se selittää, mik-
si meditaatiossa mielen tyhjentyminen avaa 
autuaan ja avaran tietoisuuden tilan, jossa 
tuntuu että hengitys lakkaa eikä kehoa ole, 
on vain aineeton henki. Ilmeisesti meditaatio 
vie joogin aineellisen kehon ylittäville tietoi-
suuden tasoille. Vaikka olen tämän kokenut, 
en ole saanut tietoista ruumiistapoistumisko-
kemusta, josta Alexander kertoo kuoleman-
kokemuskirjassaan.

Reima-ystäväni on kertonut ruumiistapoistu-
miskokemuksistaan. Hän kertoi katselleensa 
itseään katonrajasta. Ensimmäisen kerran se 
tapahtui, kun hän luki tentteihin nälkäisenä 
ja väsyneenä. Kokemus on toistunut kerran 
tai pari samankaltaisessa olotilassa, mutta 
hän sanoo, ettei hän voi toistaa sitä tahdon-
alaisesti.

Enni Mustosen kirjassa palvelustyttö Ida 
katselee itseään katonrajasta pelon ja väsy-
myksen tiloissa. Sitä lukiessa kokemus vai-
kutti kirjailijan omalta. Haluaisin itsekin sen 
kokea, mutta kokemus on kuin rakkaus, sitä-
kään ei voi pakottaa.

Henkisen kehityksen eteneminen on tahdos-
ta riippumatonta. Kehitystä tapahtuu, kun 
mieli puhdistuu sitä täyttäneestä ajatussälästä 
ja pelkoja tuottava tunne häviää pois Valon 
tieltä.

– Viisaus, voima ja rakkaus, tietoa totuudesta 
etsin.

Tapio Rätt-Seule

Sampo-sanan merkitystä etsimässä

Kahlasin kaikkea mahdollista kirjallista läpi. 
E. N. Setälän ’Sammon arvoitus’, yli 600-si-
vuinen teos 1930-luvulta oli suomalaisista 
lähdeteoksista paras. Siellä arveltiin aiheen 
pohjalta, todella laajalta kantilta, ympäri maa-
ilmaa ”soittorasian tai jumalan kuvan väliltä”. 
Inkerin runosto mainitsee mielenkiintoisen si-
vujuonteen sammon tarinaan

Sittäpä vanha Väinämöinen 
päivät tammia takovi

yöt leittä lepyttävi.

Tammi ja lei? Tammihan viittaa elämänpuu-
hun ja lei kukkaköynnökseen, joka vieraalle 
tarjotaan niskaan ja rinnalle. Edelleen:

taoit kokon tammen päälle.
Kotka on pyhän hengen ja veljeskunnan siteen 
merkki.

Yleisluontoisena huomiona löytyi maininta, 
että Sampo voisi tarkoittaa ”sanan vääntämis-
tä”, tiettyyn muotoon:

Kuule ku mä sanelen,
kielin toisin kertoelen.

Erittäin mielenkiintoinen maininta löytyi Ak-
seli Gallen-Kallelan muistiinpanoista, kun hän 
kysyi vuonna 1921 vienankarjalaiselta laulajalta, 
Risto Tapiokaskelta kuvausta Sammosta. Lau-
laja piirsi hyvin alkeellisen kuva, jossa oli taval-
laan ”sammon juuret”, jotka ihmisruumiissa 
voisivat vastata hampaita, sitten oli iso ”tyhjä” 
alue, jonka voisi ajatella olevan ihmisen suu ja 
tämän yläpuolella oli aurinko ja tähtijärjestel-
mä. Puhe on ajatuksen logos, näinhän se on.

Puheeseen saattaisi vielä liittyä sana ’saamas’. 
Se viittaisi siihen, mitä olet saanut, siitä ja siitä 
asiasta:

Tuost’ on siemenen sikiö,
alku onnen ainiaisen.

Sitten intialaisperäisistä lähteistä löysin Rama-
na Maharshin ’Ribhu Gita’ -nimisessä teokses-
sa ihmisen parhaalle saamapuolelle mainitaan 
onni tai autuus. Siellä sanottiin, että Sambhu 
tarkoittaa ”onnen lahjoittamista”. Se on Shi-
van nimitys ja onni viittaa jooga-autuuteen.
Me etsimme onnea tai onnellisuutta tässä elä-
mässä. Itselleni tuottaa tavatonta mielihyvää 
ja onnellisuutta Kalevalan tutkiminen. Onnel-
lisuus on rikkauksia ja kuuluisuutta paljon kal-
lisarvoisempaa.

Sanan mahti – valokieli

Kalevala on loitsueepos. Lönnrot lääkärinä oli 
kovasti kiinnostunut kansanparannuksesta ja 
sitä kautta loitsuista. Loitsut ovat mantroja, 
pyhiä runollisia käskyjä tai pyyntöjä. Niiden 
taustalta löytyy valon voimat. Sanan mahtiin 
liittyy oleellisena tekijänä elämys, visio. Sana 
muutetaan eläväksi todellisuudeksi. Jumalia 
puhutellaan, niin kuin Blavatsky sanoo, niiden 
omalla kielellä. Kieli koostuu värähtelyistä, 
painotuksista, äänenkorkeuksista ja väreistä:

Sanat suussani sulavat,
Puheet putoelevat,
Kielelleni kerkiävät,

Hampahilleni hajoovat.
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Kalevalan tietäjät – indomiehet
Karjalassa oli tietäjälaitos ja heillä oli mystee-
riotietoa. Tietäjät kohottivat tietoisuutensa 
tilaa innostamalla. Kalevalan ehkä parhaim-
piin vihjeisiin tietomiesten ja -naisten suh-
teen kuuluu katkelma alkumetreillä. Tietäjä 
kerää luonnosta ja olosuhteista vihjeitä syn-
tyihin ja muuntaa ne alkemialliseksi voima-
varaksi:

Ne minä kerälle käärin,
Sovittelin sommelolle,

Kerän pistin kelkkahani,
Sommelon rekoseheni;
Vein kelkalla kotihin,

Rekosella riihen luoksi,
Panin aitan parven päähän,

Vaskisehen vakkasehen.

Vaskinen vakkanen

Tietäjät tiesivät ja tietävät, että ihmisen 
päässä on kaksi henkistä rauhasta. Toinen 
vaikuttaa terveyteen ja mielenterveyteen, 
sukukypsyyteen jne. ja toinen mahdollistaa 
kaikkiallisen muistamisen, myös jälleensyn-
tymiensä muistamisen. Tietäjän kohdalla se 
tarkoittaa esim. taudin syiden näkemisen.

Jumaliston juomingit

Intiassa mysteeriojuomana pidettiin soma-
juomaa. Oikeasti se on alkemiallinen ta-
pahtuma, joka muuttaa ihmisen elimistöä 
vastaanottavaiseksi jumalallisten energioiden 
saapumiselle. Kalevalan alkuteksteissä laula-
ja innostaa itseään eli nostaa luontoaan. Jos 
parantajan ja potilaan karmat eivät kohtaa eli 
tulos jää heikoksi, hän toteaa:

Kun ei tuotane olutta,
Tarittane taarivettä,

Laulan suulta laihemmalta.

Taarivesi, nestemäinen fluidumi, joka on eri-
tyisesti buddhin toiminnan kanssa tekemi-
sissä. Eräs Blavatskyn aikainen teosofi käytti 
buddhi-sanasta nimitystä ”pelastautumisen 
äiti”. Niin paljon sitä arvostettiin. Sana viit-
taa myös Taaraan, naisellisiin jumalenergioi-
hin. Meillä voi olla tietoa, mutta Taara antaa 
meille viisauden, tiedon käytäntöön laittami-
sen.

Soiva sampo?

Oululainen, Kallio -sukunimen omaava mies 
on runoillut, todennäköisesti 1900-luvun al-
kuvuosikymmeninä tuntureista ja maisemal-
lisesta elämänlaulusta:

Ei mun mielestä, ei,
mee Pohjolan tunturit,

joilla lassa ma kuuntelin,
kuin sampo ja kantele soi.

Muodostuuko Sampo sävelkorkeuksista? Tä-
mä on hyvin mahdollista, sillä Kalevalan anti 
voidaan yhdistää helpostikin joogaan. Sano-
taanhan siellä alussa:

Harvoin yhtehen yhymme, 
Saamme toinen toisihimme ja

Yhtehen yhyttyämme,
Kahtaalta käytyämme.

Olemme myös kankaankutojia. Kalevalaa 
kuvataan ”summana, sariolana”. Sari on 
esim. Intiassa käytetty todella pitkä kangas, 
jonka naiset kietovat ympärilleen. Väri tähän 
kankaaseen saadaan tietysti elämänlangoista, 
jumalista ja voimista.

Päivän ja yön sykli

Jos on kysymys joogasta, meille nousee ky-
symyksiä praanasta, elollisvoimasta. Kalevala 

kertoo Ilmarisesta, että saatuaan pajan kun-
toon hän antoi luonnon työtovereille, ele-
mentaaleille ja luonnonhengille hommia:

Orjat lietsoi löyhytteli,
Väkipuolet väännätteli
Kolme päiveä kesäistä
Ja kolme kesäistä yötä.

Kun päivällä kulutamme praanaa, niin yöllä 
lataamme akkujamme seuraavaa päivää var-
ten. Kesäinen yö on valoisa. Meillä on jo-
pa yötön yö, juhannuksen tienoilla. Joogan 
kannalta se tarkoittaa sisäisiä tuulia ja kun-
dalinivoimia, joiden yleispiirteenä syntyy ns. 
kirkasta valoa.

Kuusi joogaa

Seurojemme merkeissä on kuusinurkkainen 
kummajainen. Jos ajattelemme ns. kuutta 
joogaa, sen ensimmäiset edellytykset ovat si-
säinen kuumuus ja autuuden ruumiin muo-
dostaminen. Sampo-kehon eli autuuden 
ruumiin jälkeen tulevat kirkkaan valon ja vä-
litilan hallinta, sitten tietoisuuden siirto eli 
projisoiminen ja ns. voimallinen sisään astu-
minen.

”kamanat kohottukohot, 
kynnykset alentukohot

 vieraan tullessa tupahan, as-
tuessa aimo miehen”.

Kuusihaaraista joogaa on siis kuvattu Kale-
valassa. Kun Väinämöinen ajautuu Pohjolan 
rantaan, hän lupaa lähettää Ilmarisen Sam-
poa takomaan. Väinämöinen houkuttelee 

Ilmarisen ”kuuseen kukkalatvaan” ja loihtii 
hänet näkymättömälle matkalle Pohjolaan.

Ylhäällä valo, alhaalla elämä
Väinölä on valoisa seutu ja Pohjola on 
omanlaisensa. Pohjolaa sanotaan joskus Päi-
völäksi. Se on tekemisissä meidän päiväta-
juntamme kanssa. Normaali päivätajunta on 
aika samea, jos ajatellaan tietoisuutta. Ei tar-
vitse katsoa kuin uutisia TV:stä.

Väinämöinen on liian jumalallinen itse tako-
maan Sampoa. Hän vuodattaa itsestään ns. 
toisen järjen eli työntekijän, tulen ja hengen 
jumalan. Tästä muodostuvat muut hallitsijat, 
ilmiömaailma ja kohtalo. Sammon prototyy-
pit kuvaavat hyvin tätä vaihetta.

Kilpalaulanta ja laulannan jälkeinen 
kosto

Kilpalaulannassa mietiskelijä eli kuka tahansa 
meistä joutuu kamppailemaan kahden seikan 
kanssa. Meidän älymme ja järkeileminen ovat 
hyviä työkaluja, mutta jatkuvasti olemme jol-
lain lailla ahneen jännittyneitä, valppaita, ja 
ikään kuin jälkijunassa, mielen tuotoksien 
varassa. Mieli sanana kuvaa tilannetta hyvin: 
Mieli – mi eli. Se, mikä eli. Jälkijunassa ollaan. 
Niinpä Joukahainen tyytyväisenä toteaa:
 Tiiänpä linnuksi tiaisen

Väinämöinen on hyvin toisenlainen. Hän on 
läsnä mitä suurimmassa määrin, mutta on 
myös hyvin rento. Kokemuksen suoma ren-
tous on mietiskelyssä tärkeää. Rentous mah-
dollistaa syventymisen:

Omat on kolkot kuokkimani,
Kalahauat kaivamani.

Väinämöisen syntykin on hyvin kokonaisval-
tainen:

Yksin meillä yöt tulevat,
Yksin päivät valkeavat,

Yksin syntyi Väinämöinen.
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Ykseyspiste, yksipisteisyys, valopiste on ensi 
edellytys sydänalassa. Aamun ensi hetket, juu-
ri herättyämme ja illan viimeiset hetket, ennen 
nukahtamista, niihin sisältyy suuri harjoitus. 
Myöskin Pythagoras opetti näin koulussaan, 
aikanaan.

Toinen, monimutkaisempi edellytys liittyy Il-
mariseen ja Sampoon. Silmäkulmakeskuksen 
tasolle synnytetään ”kirjokansi”, sateenkaari-
väreistä syntynyt ikään kuin riikinkukon sulan 
päässä näkyvä viuhkamainen värikeskiö:

Sammosta sanomat miesten,
Kirjokannesta urosten.

Ihmisen päässä sijaitsee salaisia keskuksia, 
joista Blavatsky käyttää yleisnimitystä ”mes-
tarichakrat”. Paavali oli myös varsin tietoinen 
valopisteestä, siemenestä ja elämänpuusta, jo-
ka pisteestä kasvaa. Hänhän totesi:

Minun täytyy vähetä ja Hänen kasvaa.

Se on myös pienen miehen ja Kalevalan 
tammen tarina. Elämänpuu kuvataan myös 
Hiljaisuuden ääni -kirjassa. Linnut laulavat 
lehvistössä ja valo pääsee pilkahtamaan, sil-
loin tällöin tiheän oksiston läpi.

Lemminkäisen äiti ja Pohjolan emäntä

Lukiessani Iivari Kemppisen suomalaisten 
ylösnousemususkosta kertovia tarinoita, syn-
tyi merkillinen ahaa-elämys. Yht’äkkiä oli täy-
sin selvää, että Lemminkäisen äiti ja toisaalta 
Pohjolan emäntä ovat sama voima, mutta eri 
aspekteissa. Lemminkäisen äiti on teosofisten 
tekstien buddhi toiminnassa, aktiivisena, ruu-
sunpunaisena.

Pohjolan emäntä, keltahattu, kuten Kemppi-

nen teksteissään sanoo, viittaa buddhiin, mut-
ta toimettomana, latenttina. Kyseinen kohta 
selvitti myös Sammon piilottamisen ja ryös-
tön ideaa. 
Sampo on myös ihmisen keräämä karma. Ka-
usaaliruumis eli buddhi sysää ihmisen taas jäl-
leensyntymän kiertoon eli piilossa oleva tulee 
palautetuksi elämään ja ihmisten ilmoille, op-
pimaan ja opettamaan.
Ihminen voi saada välähdyksen buddhin maa-
ilmasta, mutta ehkä hän haluaa itsekkäästi 
viedä aarteensa piiloon, ja silloin se pysyy kel-
tahattuna aistien lukkojen takana. Jos meillä 
on henkisiä välähdyksiä, niitä tulisi käyttää 
kaikkien hyväksi.  Mutta näin on todettava, 
jäsenistömme vähäinen määrä kertoo aivan 
toista. Sampo on niin piilossa, että hirvittää.

Buddhalaisilla on sanonta:
Tehdä elämänsä merkitykselliseksi

Miksi juuri Ilmarista onnistaa asioiden suh-
teen? Sanotaanhan Kalevalassa, että Väi-
nämöisellä on 5 villapaitaa, 8 kauhtanaa. 
Väinämöinen hallitsee viittä aistia, Mestari-
olento. Kahdeksan kuvaa sitä, että hänellä 
on mahdollisuus kahdeksaan vihkimykseen, 
buddhuuteen.

Kuten aikaisemmin sanoin, Väinämöinen on 
liian jumalallinen Sampoa takomaan. Ilmari-
nen takoi Sampoa kolme kesäistä päivää, sa-
man verran öitäkin: 3+3 on kuusi. Ilmarisella 
on varmaankin ns. kuudes aisti. Parantajilla 
on usein ns. toinen näkö. Heille kun soittaa 
esim. puhelimella, niin he tietävät jo muuta-
masta sanasta, mikä soittajaa vaivaa ja anta-
vat neuvojaan. Kuudes aisti on mieli, mutta 
se on laitettu toisia palvelemaan. Se ei ole jäl-
kijunassa.

Arhippa Perttunen

Arhippaini antoi ns. Alku-Kalevalaan eli 
vuoden 1835 laitokseen merkittävän vih-
jeen Sammon rakennusaineista eli juma-
luus-joogaan. Arhipan laulamana Pohjolan 
emäntä kysyy Ilmariselta, että

    Saatatko takoa Sammon,
Yhen joukkosen sulasta,
Yhen värkkinän murusta,
Yhen villan kylkyvöstä,

Maiosta mahovan lehmän,
Yhen otrasen jyvästä.

Salatieteen tutkijalle edellä mainittu antaa 
heti monia avaimia joogan polulla. Arhippa 
antoi myös selvän vihjeen siitä, miten todel-
linen Sampo meitä hyödyttää. Hän runoili:
Hyvän Sammun saatuasi,
Hyvän tien käveltyäsi.

Umpiputki

Sampo on myös Salainen tie. Sammas tar-
koittaa pylvästä, ja meillähän on selkäranka, 
ja selkärangan edessä on ns. keskuskanava, 
hermokanava, joka tavallista elämää viet-
täen on ummessa, kiinni, mutta joogahar-
joituksilla ja elämäntapamuutoksilla se 
saadaan avattua, jotta jumalten tuulet voivat 
siellä virrata.
Lemminkäinen ylösnousemusjaksossa pa-
hoitteli äidilleen sitä, ettei muistanut kysellä

umpiputken ailuhia

Kalevalankin mukaan ihminen, jonka kes-
kuskanavassa ei virtaa tietoisuutta eläväksi 
saattavia elämäntuulia, hän on ikään kuin 
kuollut. Samaan viitannee myös Vipusessa 
käynti. Vipunen on unessa maannut pitkiä 
aikoja, mutta nyt tulee herätetyksi Väinä-

möisen toimesta. Ja hiljainen pieni ääni, hil-
jaisuuden ääni alkaa ihmistä neuvoa.

Sampoa kuvataan joskus myös ”tuhatsarvi-
seksi”. Tiibetiläiset, jos ketkä, tuntevat tämän 
”tuhatsarvisen”, mutta siellä päin siitä käyte-
tään nimitystä ”tuhatkätinen”. Se on Chenre-
zi, Avalokiteshvara, myötätunnon jumaluus. 
Dalai-lamaa pidetään tämän myötätunnon 
maanpäällisenä edustajana. Avalokiteshvara 
on ”ylhäältä päin katseleva Myötätunnon Val-
tias”. Hän on Korkeampi Manaksemme, joka 
myöskin näkee ”elämän kirjan” eli akaashiset 
aikakirjat. Tosin Mestarit sanoivat kirjeissään, 
että tulkitkaa ylhäältä päin katsominen käy-
tännölliseksi Itsen toteuttamiseksi.

Sitten

Voimallinen sisään astuminen = sateenkaa-
ren tuolta puolen voi jumaluus meitä innostaa 
tai varjostaa. Harvempiin se jää pysyvämmin 
asumaan. Joka tapauksessa se, joka on onnis-
tunut kehittämään sateenkaari-kehon, hän ei 
ole tavallinen kaveri. Tällaisia ihmisiä on ol-
lut aina muutamia ihmiskunnassa. Sateenkaa-
rienergioita ei näe tavallisella silmällä, siihen 
tarvitaan herkempiä aisteja ja paljon harjoi-
tuksia. Aina löytyy muutamia, jotka ovat men-
neet sateenkaari-kehoonsa kuoleman jälkeen. 
Raamatun traditiosta löytyy Elias. Intialaisessa 
traditiossa on esim. Nagarjuna. Hän oli siitä 
poikkeuksellinen, että hän säilytti myös maal-
lisen kehonsa viitisensataa vuotta. Varmaan-
kin Milarepa oli myös salaperäinen kahden 
tilan mies. On ollut hatha-joogeja, joilla on 
ollut kehonsa 300 vuotta.

Entäpä suomalaisten tietäjien laita?

Lönnrot kysyi karjalaiselta tietäjältä, että 
löytyykö heidän perinteestään mitään jäl-
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leensyntymisestä, ohjaten asiaa ylösnou-
semuksen suuntaan. Tietäjä vastasi, että 
”kyllä löytyy, mutta siitä ei passaa puhua”.
Minun mielestäni Kalevalassa kuvattu Il-
marisen loihtiminen kuuseen kukkalatvaan 
ja siitä edelleen Pohjolan pihalle, on kuvaus 
tämän tapaisesta toiminnasta. Tietäjä auttaa 
oppilasta tai kokelasta muutamissa tärkeissä 
vaiheissa. Oppilaan täytyy ansaita valmiu-
tensa opettajan apuun.

Sampo-kehon ominaisuuksista

Keho ei näy tavallisille aisteille. Se on nä-
kymätön, mutta omalla tasollaan hyvin 
valoisa. Se on myös hyvin hienovarainen, 
voimakas keho. Fyysinen keho ei kestäi-
si jatkuvaa voimakasta energiaa. Sen takia 
Sampo on piilossa välillä. Ilmarinen menee 
huomaamattomasti Pohjolaan:

Kulki tuulen tietä myöten,
Ahavan ratoa myöten,
Yli kuun, alatse päivän,

eikä häntä koirat kuullut,
eikä haukkujat havainnut.

Blavatsky mainitsee myös tämän matkus-
tustavan Hiljaisuuden äänessä. Hän sanoo, 
että ihminen kykenee matkustamaan ”jal-
kojaan kastamatta”. Edeltävänä asiana tälle 
”taivas-matkustamiselle” kirjassa mainitaan, 
että mietiskelijä ohjaa tulisen voiman Maail-
man Äidin asuntoon, ja voiman sieltä nous-
tessa silmien korkeudelle, on mahdollista 
kuulla ”Mestarin ääni”.

Neitojen lumous

Tiibetiläiset kutsuvat eräitä eteerisiä olento-
luokkia dakineiksi. Myöskin kreikkalainen 

Odysseus joutui tällaisten olentojen lumo-
amaksi, sillä kun hän kuuli seireenien äänen, 
hänet oli pakko köyttää laivan mastoihin 
kiinni.

On myös ns. naagoja eli käärme-olentoja. 
Ne ovat yleensä aarteiden vartijoina. Var-
sinkin Lemminkäinen joutuu monesti sival-
telemaan käärmeitä, milloin mistäkin. Nämä 
olennot ovat elementaalisia olemukseltaan. 
Esim. Väinämöisen soitto -jaksossa esiinty-
vät metsän eläimet ovat tällaisia ja kun vene 
on täynnä väkeä, niin ne ovat apureita ja ra-
kennusmestareita.

Tietäjä tai laulaja toimessaan
Tietäjä tarvitsee näkymättömiä kulkuneuvoja 
ja apureita toimissaan. Esim. verenseisautus 
voidaan tehdä satojen kilometrien päästä, sil-
loin kun hätä on suuri – saada veren ”huppe-
lehtiminen” loppumaan.

Sateenkaari-keho muodostuu jalostamalla 
elementtejä yhä hienommiksi ja hienommik-
si. Siksi ihminen voi tutkia Jumalankin salai-
suuksia.

Sammon piilottaminen ja ryöstö

Joogan kielellä Sammon piilottaminen ei 
ole lainkaan huono asia. Kehon ovet ja pu-
heen ovet laitetaan kiinni. Vain mielen ovet 
jätetään auki. Kuljetaan salaista tietä, ns. 
keskikanavaa pitkin. Normaalit aistit sam-
muvat, paremmat aistit heräävät. Mietiskelijä 
voi käydä myös ns. ”sanattomalla saarella”, 
maistamassa samadhin nektaria. Intialaisesta 

Ramakrishnasta sanotaan, että hän oli puolet elä-
mästään samadhi-tilassa. Hänellä oli kateellinen 

serkku, joka oli alemman joogan harrastaja. 
Hän levitti Ramakrishnasta huhua, että Ra-
makrishnalla oli aivosairaus, epilepsia, josta 
tämän usein poissaoleva habitus johtui.

Ramakrishna oli tantrikko. Tantran tai mant-
ran polkua kulkeva näkee kaiken arkipäi-
väisenkin korostetussa asemassa. Hän näki 
kadulla ilotytön. Ramakrishna sanoi hänel-
le, että ”näen sinut äiti kahdessa muodossa, 
toinen muoto on täällä kadulla ja toinen on 
tuolla korkeuksissa”. Siinä on myös Kalevalan 
Neidon salaisuus. On olemassa neitoja täällä 
maallisissa touhuissa, mutta heidän taivaalli-
nen puolensa on myös olemassa. Se taivaalli-
nen meidät saa rakastumaan. Koska atmisessa 
todellisuudessa on rakkaus, rakastamme siinä 
toisessa ihmisessä Atmaa. Ansiotyöt tehdään 
sille taivaalliselle puolelle, maallinen on ohi-
menevää. Lemminkäinenkin etsi ikuista puo-
lisoa, ja hintana oli sotaisuuden lopettaminen.

Tarvitsemme siis jotain, mikä menee älyn ja 
järjen tuolle puolen. Tarvitsemme jotain, mikä 
menee yli ymmärryksenkin. Se on näkemys. 
Näkemys syntyy viisauden ja menetelmän 
yhdistymisestä. Sen vanhempina ovat moti-
vaatio ja vakaumus. Motivaatio tai vakaumus 
ylittää maiset esteet ja kamppailun. Tässä mie-
lessä arvostan Pekka Ervastin erästä teosta ai-
ka paljon. Sen nimi on ’Eväitä matkalle’. Olin 
onnekas kirjan hankkimisen suhteen. Siinä on 
harjoituksia, ”joita ei laula kaikki lapset, ym-
märrä yhet urohot”. Vaativia, viikkokausia 
vieviä harjoituksia. Olemme niitä looshissa 
joskus 80-luvulla kokeilleet, ja täytyy sanoa 
niin kuin Kalevala sanoo: 

Naisten neulojen neniä,
Miehen miekan tutkamia,

Uron tapparan teriä.

Kalevalainen samadhi
Häävalmistelujen osalta Kalevalassa kysytään vi-
hittävältä:

Istutko isosi hyvyyttä,
Vai emonko armautta,
Vaiko pirtin valkeutta,

Naimakansan kauneutta
Ja opettaja itse vastaa kysymykseensä:

Istut impesi hyvyyttä.

Sammon sirpaleet

Sirpaleilla kuvataan varmaankin monia asioita, 
mutta hengentieteen kannalta meidän tulisi ke-
hittää muistamisen mekanismia, sitä, että voim-
me palauttaa fyysiseen muistiimme henkisillä 
tasoilla tapahtunutta. Esim. Lemminkäinen käyt-
tää usein äitinsä apua retkillään:

Emo neuvoi poikoansa,
Vanhin lastansa varoitti.

tai
Muisti vanhoja sanoja,

Ennen eukon neuvomia,
Äitinsä opettamia.

Lemminkäinen ei ole kuka tahansa oppilas. Hän 
tuntee arvonsa. Hän kertoi olevansa

Ongervoisen oppipoika,
Viisaima Vipusen vanhan.

Lemminkäisellä oli selvänäön lisäksi selväkuulo. 
Hän kuuli:

Läpi sammalen sanoja,
Läpi lauan laulajoita.

Saaren pojat

Sekä Väinämöinen että Lemminkäinen maini-
taan ”saaren” pojiksi. Karjalassa kalmistot olivat 
usein saarella. Mutta

”mana ei mahtia jakele”
eli he antoivat vainajien yleensä olla siellä rau-
hassa.
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Saaren laajempi filosofinen merkitys

Jos nyt ajatellaan muinaista saarta Gobin au-
tiomaan seudulla, josta ihmiskunnan henkinen 
sivistys saa olla tosi kiitollinen, niin saarella voi-
daan tarkoittaa myös kahden tietoisuuden välis-
tä hetkeä. On siis kahden hetken välimatka, kuin 
mantereen ja saaren, maallisen ja taivaallisen.

Tiibetiläinen sana ’bardo’ kuvaa kahden tie-
toisuuden välistä hetkeä. Sana bar merkitsee 
jotain kahden välistä ja do-sanalla kuvataan 
saarta. Se on erillinen mantereesta, mutta sin-
ne on mahdollista matkustaa.

Nykyinen XIV Dalai-lama on kuvannut 
Shambhallaan matkustamista, että sinne on 
mahdollista matkustaa, mutta lippu sinne on 
niin kallis, ettei monellakaan ole varaa mat-
kaan. Minun mielestäni maalaisjärki ja hyvä 
huumori näinkin korkeiden asioiden kanssa 
on hyvä asia.

Sampo on niin maallisen kuin taivaallisenkin 
puolen käytettävissä.


