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Jarmo Anttila

Pääkirjoitus                                               

Elämme erikoista aikaa monessa suh-
teessa. Tuntuu että kaikki kärjistyy aina 
äärimmilleen , aivan kuin maailma ja 

asiat olisivat vain mustavalkoisia. Jos et ole 
meidän puolella olet meitä vastaan. Tuntuu 
että tämä leimaa kaikkea yleistä keskustelua 
olipa aihe mikä tahansa. Erikoista on myös 
suoranaisen valehtelun ja vihapuheiden yleis-
tyminen. Tämän ymmärtää jotenkin jos ajat-
telen itseäni teinipoikana. En tosin harrasta-
nut  valehtelua , mutta muuten olin kyllä jyrk-
kä mielipiteissäni.  H.P.B antoi ohjeeksi , että 
puhu aina totta, maksoi mitä maksoi. Hän 
kyllä lisäsi ettei epämieluisaa totuutta ole pak-
ko sanoa jollei sitä erityisesti kysytä. Tämän 
jälkimmäisen ohjeen ehkä liian usein unohdin 
ja loukkasin ihmisiä. Mutta kun yhteiskunnal-
lisella tasolla yleistyy tällainen käytäntö niin 
olen kyllä huolissani. Kesällä saimme seurata 
englantilaisten keskustelua siitä haluavatko he 
olla EU:n jäseniä. Keskustelua leimasi valehte-
lu ja pelottelu. Niistä seurasi sitten tuo brexit 
eli Iso-Britannian ero EU:sta. 

Syksyn jännitysnäytelmä on ollut USA:n pre-
sidentinvaalit. Kyllä minusta on todella huo-
lestuttavaa että maailman mahtavimman maan 
presidentiksi valittiin sellainen henkilö. Valeh-
telu, rasismi ja vihapuheet oli keskeinen osa 
tuota kampanjaa. Meillä Euroopassa on kipei-
tä muistoja tälläisistä henkilöistä ja heidän ai-
kaansaannoksistaan viime vuosisadalla.  Eikä 

tuo rakas naapurimme , suuri ja mahtava, osoita 
myöskään mitään erityistä rauhantahtoa ja so-
vittelevuutta maailmanpolitiikassa. Emmekö 
opi mitään historiasta? Tosin suurin osa ihmi-
sistä ei taida tietää siitäkään kovin paljon. Eli 
on täysin mahdollista toistaa samoja virheitä 
vuosisadasta toiseen. Olen ollut aina idealisti 
ja ehkä turhankin toiveikas ihmiskunnan tie-
toisuuden kehityksen suhteen. Sen vuoksi olen 
ehdottomasti sen viisauden kannalla että lue 
enemmän niin luulet vähemmän.  

Tahdon tässä mainostaa Ari Turusen kirjaa: 
Maailmanhistorian kukoistavimmat kaupun-
git. Kirjan alaotsikko on vielä: Eli miten eri-
laisuuden sietäminen synnyttää vaurautta ja 
sivistystä. Kirja  käy  läpi yhdeksän merkittävää 
metropolia alkaen Miletoksesta n. 2500 vuotta 
sitten. Sitten seuraa Aleksandria, Pataliputra, 
Bagdad, Hangzhou, Firenze, Isfahan, Amster-
dam ja San Francisco. Läpi vuosituhanten on 
jokin metropoli,  aikansa suurkaupunki, nous-
sut suureen kukoistukseen ja vaurauteen. Kun 
ympäristö sallii vapauden ja vieraat vaikutteet 
tuloksena on niin talouden, tieteen  kuin tai-
teenkin menestystarina. Sellainen keskus oli 
Bagdad 800-luvulla ja sitä kutsuttiin rauhan 
kaupungiksi. Siellä sanottiin että oppineen 
muste on pyhempi kuin marttyyrin veri. Kau-
pungissa oli uskonnon vapaus ja siellä vaikutti 
muslimien ohella juutalaiset, kristityt, zarat-
hustralaiset ja buddhalaiset . Sinne päätyivät 
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Aristoteleen ja monien muiden kreikkalaisten 
filosofien tekstit jotka olivat säästyneet kristit-
tyjen polttorovioilta. Saamme kiittää bagdadi-
laisia, että antiikin sivistyksen juuret säilyivät 
heidän ansiostaan meille. Bagdadin akatemian 
suurimmat ansiot ovat matematiikan alalla. 
Euroopassa omaksuttiin siellä kehitetyt mate-
maattiset mallit ja käsitys maapallosta pyöreänä  
vasta 1600 – luvulla. Nythän näitä bagdadilai-
sia pakolaisia on päätynyt aina tänne pohjan 
perukoille saakka Irakin väkivaltaisuuksia pa-
koon. Miten me otamme heidät vastaan? He 
ottivat aikanaan vastaan nestorilaisten kristit-
tyjen lahkolaiset joita Bysantin kirkko vainosi. 
Juuri heidän mukanaan tuli nuo kreikkalaiset 
antiikin tekstit.

Tyrannia, uskonvainot ja sodat naapurikanso-
jen välillä ovat tuhonneet nuo monet kukois-
tavat kaupungit moneen kertaan. Onneksi 
täällä Euroopassa on säilynyt Firenzen ja Ams-
terdamin kukoistuskauden taideaarteet.  San 
Francisco tuo minulle ensiksi mieleen beat 
–kirjailijat ja myöhemmin hipit. Mutta se oli 
ja on paljon muutakin. Kuten yliopistot Stan-
ford ja Berkley. Sieltä on kotoisin mm. Google, 
Hewlett-Packard, Nike, Yahoo,  Apple, Intel , 
SanDisk, Adobe, Firefox ja Netflix. Meidän 
maailmaa on vaikea ajatella ilman näitä yrityk-
siä. Paras tapa ennustaa tulevaisuutta on keksiä 
se, toteaa Alan Kay. Hän visioi jo 1971 että 
jokaisella pitäisi olla henkilökohtainen tieto-
kone. Voimme tietysti ajatella että nämä eivät 
meitä kehitä ihmisinä vaan jopa taannuttavat. 

Nykynuoriso kännykän ääreen kumartuneena 
on toki jotenkin jopa surullinen näky. Tämä 
on kuitenkin se todellisuus jossa elämme. Mi-
ten osaamme toimia tässä ympäristössä ja hyö-
dyntää tätä tiedonvälitystä? Luotan kuitenkin 
edelleen kirjoihin ja lehtiin eli painettuun sa-
naan.  Teosofisen kirjallisuuden lukeminen on 
tietysti kaikkein kehittävintä ja ennen kaikkea 
Pekka Ervastin. Hankkikaa siis joulupukin pa-
kettiin kovia lahjoja.

Ruusu-Risti lehti toivottaa lukijoilleen
Hyvää Joulua ja valoisaa Uutta Vuotta 2017!
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Antti Savinainen 

Kuolemanrajakokemukset Pekka Ervastin 
teosofian valossa

Johdanto

Tieteellinen mielenkiinto elvytyspotilaiden 
kuolemanrajakokemuksiin (englanniksi near-
death-experience = nde) heräsi 1960-luvun 
loppupuolella. Psykologi ja lääkäri Raymond 
Moody julkaisi ensimmäinen kuolemanrajako-
kemuksia käsittelevän yleistajuisen kirjan vuon-
na 1975; kirja julkaistiin suomeksi jo vuonna 
1978 nimellä Kokemuksia kuolemasta. Aluksi 
kyseessä olivat yksittäistapaukset eli anekdoo-
tit, jotka olivat sinänsä kiinnostavia, mutta 
niiden tieteellinen merkitys oli vähäinen. Tapa-
uksia alettiin kerätä lisää etsimällä nde:n koke-
neita ihmisiä haastatteluihin. Tällöin puhutaan 
retrospektiivisestä tutkimusotteesta, jota pide-
tään luotettavampana kuin yksittäistapauksia, 
mutta sillä oli myös heikkouksia: esimerkiksi 
kokijoiden lääketieteellisestä tilanteesta nde:n 
aikana ei ollut käytettävissä tarkkoja tietoja ja 
usein ihmiset muistavat vuosien takaiset tapah-
tumat eri tavalla kuin ne todella tapahtuivat. 
Läpimurto tapahtui 2000-luvun alkupuolella, 
jolloin julkaistiin kaksi prospektiivista tutki-
musta nde-ilmiöstä. Tällä tarkoitetaan sitä, 
että kaikki tietyissä sairaaloissa elvytetyt sy-
dänkohtauspotilaat haastateltiin niin pian kuin 
se oli mahdollista. Van Lommelin ym. (2001) 
arvostetussa The Lancet –lehdessä julkaistu 
tutkimus oli lisäksi pitkittäistutkimus, jossa 
haastateltiin selviytyneitä potilaita vielä kaksi 
kertaa kokemuksen jälkeen. Jopa tulosten tul-
kintoja kritisoineet skeptikot myönsivät, että 
ensimmäistä kertaa käytettävissä on laadukasta 

empiiristä aineistoa, josta kannattaa keskustella 
(van Lommelin tutkimusta ja nde-ilmiön kri-
tiikkiä on käsitelty lähteissä Näreaho (2015) ja 
Savinainen (2011)).

Kuolemanrajatutkimus tuo esille monia mie-
lenkiintoisia seikkoja ajalta, jolloin potilaat 
olivat kliinisesti kuolleita. Toki skeptikot kiis-
tävät, että kliinisen kuoleman ajalta voisi olla 
mitään muistoja, mutta monet ennakkoluu-
lottomat tutkijat ovat vakuuttuneet siitä, että 
ihmiset ovat todella kokeneet jotakin kliinisen 
kuoleman aikana. Toisaalta teosofit ovat saa-
neet lukea jo 1800-luvun loppupuolelta alkaen 
teosofisten opettajien kuvauksia kuolemasta ja 
kuolemanjälkeisestä elämästä. Tällaisia lähteitä 
ovat olleet muutamia mainitakseni teosofisen 
liikkeen perustaja H. P. Blavatsky, Viisauden 
mestarien kirjeet, teosofi C. W. Leadbeater, 
antroposofi Rudolf Steiner ja suomalaisen te-
osofisen liikkeen uranuurtaja Pekka Ervast (P. 
E.). Yhteistä näille kaikille on ollut se, että jo-
kainen puhuu omasta henkisestä tiedostaan 
käsin. Väite on toki materialismia kannattavan 
vaikea ottaa tosissaan, enkä heitä tästä sinänsä 
voi moittia. Miksi pitäisi uskoa pelkän aukto-
riteetin ilmoituksen perusteella? Nyt on kui-
tenkin jo jonkin aikaa ollut mahdollista verrata 
henkisten opettajien kertomuksia objektiivisen 
tieteellisen tutkimuksen tuloksiin: tässä kirjoi-
tuksessa vertaillaan mm. nde-tutkimuksen do-
kumentoimia kuvauksia kuolemanprosessista 
P. E:n kuolemaopetusten kanssa. 
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P. E. kirjoitti ja piti luentoja kuolemasta jo 
ainakin vuodesta 1904 lähtien, jolloin hän 
julkaisi kirjansa Mitä on kuolema?. Hän pa-
lasi tähän aiheeseen yhä uudestaan kolmen 
vuosikymmenen ajan eri näkökannoilta. On 
hyvä huomata, että P. E:n, kuten muidenkin 
henkisten opettajien lausunnot on annettu 
monia vuosikymmeniä ennen tieteellistä tut-
kimusta.

Ruumiista irtautuminen

Ensimmäisenä nde-kokemukse-
na yleensä on kokemus kipujen 
lakkaamisesta ja rauhan tunne. 
Sen jälkeen tapahtuu ruumiista 
irtautuminen. Usein tähän liit-
tyy tavallista selkeämpi ja kirk-
kaampi tietoisuus, vaikka hen-
kilön aivotoiminta on vakavasti 
rajoittunutta esimerkiksi sy-
dänkohtauksen vuoksi. Ihmiset 
kertovat, että he kuulevat ja näkevät kehonsa 
yläpuolelta, mitä elvytystilanteessa tapahtuu. 
Ruumiista irtautumista kuvataan mm. näin: 

”Yhtäkkiä katson itseäni ylhäältäpäin katos-
ta… Näen itseni hyvin selkeästi. Minulla on 
normaali näkökyky. Minulle kerrotaan, että 
edessäni on päätös. Mitään ääntä ei kuiten-
kaan kuulu; vain ”tieto” siitä, että minun on 
mahdollista valita lähteäkö vai jäädä… Eh-
dottoman rauhallisuuden tila. Valitsen jäämi-
sen, olen välittömästi takaisin kehossani.”

Jotkut kertovat hopealangasta, joka yhdistää 
fyysisen ja henkisen kehon toisiinsa. Hopea-
langan kiinnityskohta voi vaihdella: se voi 
olla kiinni eri kohdissa päätä, selässä tai vat-

san seudulla. Seuraavassa on kuvaus hopea-
langasta nde-kokemuksen yhteydessä:

”Melkein välittömästi tunsin palaavani takai-
sin kehooni päähäni kiinnittyneen hopealan-
gan välityksellä. Se tuntui aivan kuin fyysiseltä 
törmäykseltä. Heti kun olin palannut takaisin, 
joku sanoi lähelläni: ’Voi, saimme hänet takai-
sin’.” 

P. E. kuvaa kuolinkamppailua seuraavalla taval-
la:

”Itse kuolinkamppailu on sitä, 
että tuo näkymätön eli eetteri-
ruumis lähtee ulos fyysisestä, 
näkyvästä, karkeasta ruumiista 
– [Eetteriruumis] nousee ylös-
päin, aivan kuin jaloista pään 
läpi, ja on sitten fyysisen ruu-
miin yläpuolella. Ja tuo silta 
eli hopealanka – niin kuin sitä 
myös nimitetään, myöskin kul-

talangaksi –, tuo loistava lanka on vielä jäljellä 
ehjänä fyysisen ruumiin ja eetteriruumiin välil-
lä. Ja niin kauan kuin tuo lanka on ehjänä, ih-
minen ei ole vielä kuollut, vaan hänet voitaisiin 
herättää takaisin fyysiseen ruumiiseen.”

P. E:n kuvaus saa vahvistusta nde-kokemuk-
sista. Jopa myöhemmin skeptikoksi kääntynyt 
Susan Blackmore kertoi nähneensä hopealan-
gan ruumiista irtautumiskokemuksensa yhte-
ydessä.

Elämänkertaus

Jotkut nde-kokijoista (13 % länsimaisista tapa-
uksista) kuvailevat elämänkertauksen, joka voi 
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lyhyessä ajassa sisältää koko elämän tapahtumat 
tai vain elämän pääkohdat. Vaikka elämänkerta-
us on nopea, nde-kokija kykenee seuraamaan sitä 
intensiivisesti. Jotkut raportoivat havainneensa, 
kuinka heidän ajatustensa, sanansa ja tekonsa 
vaikuttivat toisiin ihmisiin. Ihmiset pystyvät ar-
vostelemaan elämäänsä objektiivisesti eettiseltä 
kannalta. Tähän ei kuitenkaan liity tuomitsemi-
sen kokemusta tavallisessa merkityksessä:

”Kun olin valossa, koin elämänkertauksen ja 
näin kaiken…kaikki mitä olin ikinä tehnyt; jo-
kainen ajatus, sana, teko, toiminta ja toimimatta 
jättäminen näytettiin minulle.”

”Kertaus oli hyvin nopea, mutta näytin ymmär-
tävän kaiken helposti nopeudesta huolimatta.”

Joskus elämänkertaukseen liittyy jokin henkinen 
olento, joka toimii myötätuntoisena ja rakasta-
vana oppaana ja kertoo kokemusten henkisistä 
seurauksista. Elämänkertauksessa korostuvat 
kaksi asiaa, jotka ihminen ottaa kuollessaan mu-
kaansa: tieto ja rakkaus. 

P.E. kuvailee elämänkertausta seuraavalla tavalla:

”Hän ei elä siinä [muistikuvissa] nyt mukana, 
niin kuin hän eli fyysisesti, hän vain katselee 
suurta näytelmää ja arvostelee sitä puolueetto-
masti, nimittäen joka asiaa sen omalla laatuni-
mellä hyväksi tai huonoksi, rikokseksi tai ansi-
oksi jne. Hän on silloin kuin suuressa valossa… 
Itse asiassa ihmisen korkeampi Minä personoi-
tuna silloin on katsojana. Kuollessaan ihmisen 
juhlallinen muistikokemus ei johdu hänen taval-
lisesta fyysisestä persoonallisuudestaan, vaan sii-
tä korkeammasta Itsestä, siitä Minästä, joka on 
fyysisen persoonallisuuden takana.” 

P. E:n kuvaus on hyvin yhteensopiva nde-ko-
kijoiden elämänkertausten kuvailun kanssa. P. 
E. ei kuitenkaan mainitse, että ihminen kokisi 
elämänkertauksessa toisten ihmisten tunneti-
lat, kuten jotkut nde-kokijat kertovat. Toisaalta 
toisille aiheutetun kärsimyksen ja mielipahan 
kokeminen kuuluu myös P. E:n opetuksiin, 
mutta tämä tapahtuu vasta astraalimaailman 
tuonelatiloissa.  

Toinen ero on ajoituksessa: P. E:n mukaan (ku-
ten myös Rudolf Steinerin mukaan) elämän-
kertaus tapahtuu kuolinprosessin alussa eetteri-
verhossa. Nde:n kokeneet kuvaavat elämänker-
tauksen tapahtuneen usein vasta sen jälkeen, 
kun he ovat siirtyneet tunnelin kautta valoon. 

Edesmenneiden ilmestykset

Tutkija Erlendur Haraldsson kysyi vuonna 
1975 kattavalta otokselta islantilaisia seuraavan 
kysymyksen: ”Oletko koskaan nähnyt tai tun-
tenut edesmenneen henkilön läsnäolon?” (Car-
ter, 2012). Vastaajista 31 % vastasi kysymyk-
seen myönteisesti. Yhdysvaltalainen parapsy-
kologi John Palmer kysyi vastaavan kysymyk-
sen vuonna 1979 Charlottesvillen asukkailta. 
Vastaajia oli 622, näistä 17 % kertoi nähneensä 
edesmenneen ilmestyksen. 

Ilmestykset eivät aina ole visuaalisia: jotkut ko-
kevat kuulleensa tai tuntevansa näkymättömän 
olennon läsnäolon. Ilmestyksen kesto on yleen-
sä alle minuutin. Ilmestykset havaitaan vain 
harvoin pimeässä tai hämärässä. Haraldssonin 
tutkimuksessa noin puolet havainnoista tapah-
tui päivänvalossa tai valaistuissa tiloissa; vain 
10 % havainnoista tapahtui pimeässä. Ilmes-
tykset ovat tyypillisesti hyvin realistisen tun-



7

tuisia, ja ne usein tuntuvat elävän henkilön ta-
paamisilta. Eräässä tutkimuksessa vain hieman 
alle puolet oli heti käsittänyt, että kyseessä on 
ilmestys.  Ilmestyksillä voi olla varjo, he voivat 
näkyä peilissä, ja he voivat silloin tällöin jonkin 
verran puhua. 
Toisaalta ilmestyksillä on tavallisesta elämästä 
poikkeavia ominaisuuksia: olennot pystyvät 
ilmestymään lukittuihin huoneisiin ja poistu-
maan niistä, he voivat kulkea esineiden läpi ja 
näkyä vain joillekin paikalla olevista ihmisistä. 
Ilmestystä voi vain harvojen raporttien mu-
kaan koskettaa. Suurin osa ilmestyksistä on 
näkijöilleen läheisiä tai tuttuja. Väkivaltaisesti 
kuolleiden osuus ilmestyksistä on suhteellises-
ti ottaen suuri. Joskus ilmestyksessä esiintynyt 
henkilö voi olla elossakin. Tällaisissa tapauk-
sissa ilmestynyt henkilö on usein ollut unessa 
tai transsin kaltaisessa tilassa.

Myös kuolinvuoteella koettuja ilmestyksiä on 
tutkittu; tästä on julkaistu viime vuosina pal-
jon artikkeleita tieteellisissä lehdissä. Usein il-
mestys tapahtuu hyvin lähellä kuolemaa: kuo-
linvuoteella olija kertoo, että hänelle ilmesty-
nyt olento on tullut hakemaan häntä. Tämä 
koettiin yleensä hyvin positiivisena: kuolevien 
potilaiden mieliala kohosi, ja he tunsivat ilon 
ja rauhan tunteita. Toki osa kuolinvuodeil-
mestyksistä täyttää sekavien hallusinaatioiden 
tunnusmerkit; tällaisiin hallusinaatioihin ei 
liity ilon ja rauhan kokemusta.

P. E:n opetusten mukaan ihminen elää noin 
kolme päivää eetteriverhossaan ennen siirty-
mistä varsinaiseen kuolemanjälkeiseen oloti-
laansa astraalimaailmaan. Tänä aikana hänen 
on mahdollista ilmestyä läheisilleen. P. E. ku-
vaa asiaa näin:

”Kukaties tuo meidän rakas vainajamme voi 
meille jotakin sanoa, jos meidän mielemme 
on tyyni, hän voi vaikka näyttäytyä meille. 
Monelle on tapahtunut, että hänen rakas isän-
sä tai muu omaisensa on näyttäytynyt hänelle, 
hymyillyt ja vakuuttanut, että hänellä on hyvä 
olla. Ja jos ihminen on rauhallinen mielessään 
ja jos hän on vähänkään herkkätuntoinen, hän 
voi keskustella vainajan kanssa heti kuoleman 
jälkeen.

[Tämän vaihe loppuu, kun] ihminen vaipuu 
tajuttomuuden ja tunnottomuuden tilaan 
joksikin aikaa, ei pitkäksi aikaa, mutta vuo-
rokaudeksi, pariksi.  Vainaja siirtyy pois, hän 
nukahtaa ja herää tuonelassa. Mutta jos hä-
nellä on jotakin omallatunnolla, jos hän on 
jättänyt jotakin tekemättä, jos on piilottanut 
testamentin tai jättänyt jotakin muuta ilmoit-
tamatta omaisilleen, silloin hän koettaa kum-
mitella.”

P. E:n mukaan jonkinlaisia ilmestymisiä, 
”kummittelua”, voi tapahtua myöhemminkin 
astraalitasolta käsin.

Läheisten kohtaaminen

Noin 30 % länsimaisista nde-kokijoista ker-
too siirtymisestä toiseen todellisuuteen; tätä 
kuvataan usein pimeän tunnelin läpi kulkemi-
sena (tunneli voidaan nähdä myös moniväri-
senä). Tunneli johtaa valoon, joka on äärim-
mäisen kirkas, mutta ei kuitenkaan sokaiseva. 
Valon kokemiseen liittyy syvä autuuden, eh-
dottoman rakkauden ja hyväksynnän kokemi-
nen. Monet raportoivat tavanneensa valossa 
edesmenneitä sukulaisiaan, ystäviään ja muita 
valo-olentoja.  Eräs kokija kertoi:
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”Näiden olentojen kohtaaminen oli kuin elä-
män kaikkein tärkeimpien ihmisten uudelleen 
tapaaminen pitkän eron jälkeen. Tähän uu-
delleen näkemiseen liittyi ylitsevuotava rakka-
us ja ilo.”

Long & Perryn (2010) kokoamaan nde-kirjaan 
on otettu mukaan seuraava suomalaisen Anit-
tan kokemus; Anittalla oli ollut sydänkohtaus:

”Sitten näin isäni, aivan niin kuin hän oli ollut 
eläessään. Hän tuli luokseni ja sanoi: ’Tule tän-
ne, täällä on hyvä olla’. Olisin halunnut juosta 
hänen luokseen, mutta en voinut, koska välil-
lämme oli raja.”

Anittan kuvailema rajan kokemus on tyypilli-
nen nde-kokijoille (tästä kertoi eräässä tutki-
muksessa noin kolmasosa kokijoista). Heille 
syntyy tietoisuus siitä, että jos he ylittävät rajan, 
he eivät voi enää palata takaisin fyysiseen elä-
mään. Nde-kokemus tuntuu niin taivaalliselta, 
että esimerkiksi paluu sairaaseen ruumiiseen 
voi tuntua hyvin vaikealta. Päätöstä helpottaa, 
kun ihminen muistaa tai hänelle muistutetaan 
lapsista tai muista läheisistä, jotka vielä tarvit-
sevat häntä. Taiteilija Vesa-Matti Loiri on ker-
tonut omasta rajakokemuksestaan vastaavalla 
tavalla ikään kuin muurilla olemiseksi: toisella 
puolella oli kuolema ja toisella elämä. Kuole-
man valitseminen olisi tuntunut helpolta rat-
kaisulta. Häneltä kuitenkin kysyttiin: ”Oletko 
täyttänyt mittasi?”. Loiri kuvailee, kuinka hä-
net valtasi voimakas tunne siitä, että hän ei ole 
vielä näin tehnyt. Tätä seurasi paluu kehoon.

Kuten edellä kävi ilmi, nde-kokijat kuvaavat 
siirtymistä fyysisestä todellisuudesta valon 
maailmaan tunnelikokemuksena. Vastaavasti P. 
E. kuvaa siirtymisen eri tasojen välille: esimer-

kiksi fyysisestä ruumiista eetteriruumiiseen ja 
sitten parin päivän sisällä eetteriruumiista ast-
raalielämään, jota edeltää tajunnan menetys eli 
nukahtaminen. Hän ei kuitenkaan puhu siirty-
misestä tunnelikokemuksena.  Myös P. E. ker-
too läheisten kohtaamisesta kuoleman jälkeen:
”Tavallisesti silloin, kun ihminen kuolee, tulee 
myöskin joku olento häntä noutamaan. Jos hä-
nellä on äskettäin kuolleita omaisia, niin joku 
niistä tulee, ja jos taas sellaisia ei sattuisi ole-
maan, niin tulee toisia auttajia, niin että kuo-
leva ihminen aina näkee jonkun rakkaan olen-
non, omaisen, tai sitten sellaisia olentoja, joita 
hän kutsuu enkeleiksi tai Kristukseksi.”

Tarkastellaan seuraavaksi negatiivisia nde-koke-
muksia ja P. E:n vastaavia kuvauksia kuoleman 
varjomaailmasta.

Kuoleman varjomaailma

Hyvin pieni osa nde-kokemuksista on pelotta-
via (erään arvion mukaan 1–2 %). Tällaisia ovat 
kokeneet itsemurhaa yrittäneet, huumeiden 
yliannostuksen ottaneet ja myös aivan tavalliset 
ihmiset. Joskus pelottavan kokemuksen syn-
tyyn näyttää vaikuttavan voimakas ahdistus tai 
kuolemanpelko. Aina ei kokemuksen taustalta 
löydy selvää selittävää tekijää: pelottavan nde-
kokemuksen läpikäyneet ihmiset voivat olla ai-
van tavallisia ihmisiä.

Ruumiista irtautumiskokemuksen jälkeen nämä 
ihmiset saapuvat pimeään tai harmaaseen tyh-
jyyteen, jossa vallitsee yksinäisyys ja epätoivo. 
He voivat tuntea pahan olennon läsnäoloa ja 
kuulla pelottavia ääniä. Muutamat kuvailevat 
klassisen helvetin kaltaisen paikan. Esitän ot-
teen negatiivisesta kokemuksesta:
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”Yhtäkkiä pysähdyin pimeässä tunnelissa ja 
aloin pudota valtavalla nopeudella yhä nope-
ammin… Aloin kuulla kirkumista, huutoa… 
kauhistuttavaa naurua, tunsin kuvottavaa löyh-
kää, sitten mustuus muuttui tuleksi. Siellä oli 
kaikenlaisia kamalan näköisiä olioita, jotkut 
pahempia kuin toiset. Ne pyrkivät sieppaamaan 
minut… Rukoilin armoa Jumalalta… Sitten he-
räsin ja kuulin minut elvyttäneen ensiavun lää-
kärin äänen.”

Erään tutkimuksen mukaan itsemurhaa yrittä-
neet muodostavat yli puolet niistä, joiden nde:n 
keskeisenä piirteenä on yksinäisen tyhjyyden ko-
kemus. On kuitenkin huomattava, että joiden-
kin itsemurhaa yrittäneiden nde-kokemus on 
positiivinen. Ikävilläkin nde-kokemuksilla voi 
olla positiivinen vaikutus: jotkut ovat ottaneet 
kokemuksensa varoituksena ja mahdollisuutena 
muuttaa elämäänsä parempaan suuntaan.

P.E:n  mukaan kuolemanjälkeisessä elämässä 
on hyvin raskaita tiloja, jotka vastaavat ihmisen 
alhaisia ominaisuuksia. P. E:n kuvaukset näis-
tä manalatiloista sopivat yhteen negatiivisten 
nde-kokemusten kanssa. P. E:n mukaan myös 
ns. tavallisella ihmisellä voi olla jokin vastaa-
vuus manalatiloihin, mutta hän voi vapautua 
tästä lyhyessä ajassa. Tämä voisi selittää, miksi 
jotkut ovat kokeneet negatiivisen nde:n ilman 
erityistä silmiinpistävää syytä. 

P. E. käsittelee itsemurhaajan kuolemanjälkeistä 
kohtaloa seikkaperäisesti. P. E. toteaa, että itse-
murhaaja ei (yleensä) löydä kuoleman jälkeen 
lepoa, vaikka luuli niin. P. E. jakaa itsemurhaajat 
kolmeen eri luokkaan. 
1) Ihmiset, joiden motiivit olivat jalot, saavat 
nukkua sen ajan kuin heidän fyysinen elämänsä 
olisi kestänyt. 

2) Ihmiset, jotka eivät olleet hyviä tai pahoja, 
joutuvat suureen yksinäisyyteen. Heistä P. E. sa-
noo seuraavaa:

”He jäävät yksinäisyydessä oleskelemaan maan il-
mapiirissä, ja joko he yhä uudestaan ja uudestaan 
elävät läpi kamalan tekonsa, tai sitten he harhai-
levat kuin yksinäisessä erämaassa ja tuntevat sa-
nomatonta ikävää.”

3) Kaikkein kovin kohtalo odottaa niitä itsemur-
han tekijöitä, jotka olivat kovia ja ylpeitä:

”…elämä vaatii heiltä hyvitystä, sovitusta. Tämä 
hyvitys… on siinä, että he kadottavat yhteytensä 
oman korkeamman itsensä kanssa, toisin sanoen 
kulkevat todellista kuolemaa kohti.”

P. E:n opetus on varsin samansuuntainen nde-
kokemusten kanssa, paitsi yhdessä suhteessa: 
jotkut itsemurhaa yrittäneet ahdistuneet ihmiset 
ovat kokeneet positiivisen kokemuksen, kun taas 
P. E:n mukaan vain itsensä uhranneiden koke-
musta voi luonnehtia myönteiseksi (he saavat 
levätä). Onneksi useimpien muidenkaan itse-
murhaajien kohtalo ei ole toivoton. P. E. kertoo 
asiasta hyvin kauniilla tavalla:

”Alati laajenevassa mittakaavassa on tuonelan 
tuvilla järjestetty jonkinlaista lähetystyötä. 
Siihen työhön kutsutaan sekä eläviä ihmisiä 
että vainajia. Ei ole niin kuin ennen aikaan, 
että ihmissielut ovat heitetyt oman onnensa 
nojaan, vaan heitä koetetaan järjestelmällisesti 
auttaa. Sen tähden yritetään itsemurhaajiakin 
kuolemanjälkeisessä elämässä ohjata ja opas-
taa, joskin on vaikea päästä heidän puheilleen 
ilmapiirissä, etenkin niiden, jotka elävät ennen 
kuvatussa oravanmyllyssä. Mutta niin pian 
kuin saa heidän mielensä hereille, ovat hekin 
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vaikutuksille alttiita. Heille selitetään, mikä 
elämä on ja missä he ovat erehtyneet. Kau-
neimpia näkyjä kuolemanjälkeisessä elämäs-
sä tarjoaakin itsemurhaaja, joka auttajansa 
kautta on päässyt selvyyteen erehdykses-
tään ja tuntee olevansa täynnä katumusta.”

Lopuksi

Olen yrittänyt osoittaa, että P. E:n henkiset 
opetukset ovat pitkälle yhtäpitäviä tieteelli-
sen kuolemanrajatutkimuksen esille tuomien 
kuvausten kanssa. Ne ovat mielestäni tärkei-
tä, koska ne auttavat ihmiskuntaa vapautu-
maan materialististen uskomusten kahleista. 
Tämä oli myös yksi teosofisen liikkeen alku-
peräisistä tarkoituksista. On kuitenkin tärke-
ää huomata, että vaikka kuolemanjälkeinen 
elämä tarjoaa teosofian mukaan ihmiselle tai-
vaselämän autuuden, se on sittenkin ohime-
nevää. Ihmisen elämän päämäärä ei ole kuo-
lemanjälkeinen taivas, vaan ikuinen elämä. 
P. E:n mukaan vuorisaarnan tie vie ikuiseen 
elämään, ja tämän ikuisen elämän tunnussana 
on rakkaus: 

”Sen tähden ikuinen elämä ei ala kuoleman 
jälkeen, vaan ikuinen elämä on iankaikkinen, 
ajasta riippumaton; se on elämää jumalaisessa 
rakkaudessa, joka unohtaa itsensä eikä pyydä 
mitään, ei ajattele mitään pahaa, vaan rakas-
taa sydämensä koko voimalla. Ikuinen elämä 
on siis rakkaudessa, olkoon se elämä sitten 
tässä tai toisessa maailmassa. Ikuinen elämä 
on siellä, missä on rakkautta.”
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Antti Savinainen 

Historiallinen vai myyttinen Jeesus? 
Kirjaesittely.

Bart D. Ehrman. Did Jesus exist? The historical argument for Jesus of Nazareth, 2013. 
HarperOne (1. painos 2012)

Johdanto
Kysymys Jeesuksen olemassaolosta tuntuu tur-
halta: ei kai kukaan tosissaan kiistä Jeesuksen 
historiallisuutta? Kuitenkin osa ateismin kan-
nattajista todella uskoo, että Jeesuksen elämä 
on keksitty myytti, jonka taustalla on aikaisem-
mat uskonnolliset myytit. Tällaista on esitetty 
– ehkä yllättäen – myös teosofian piirissä. H. 
P. Blavatsky (H. P. B.) kirjoitti vuonna 1888 
seuraavasti Abbe Rocalle (Roca & Blavatsky, 
2012, s. 78–79): 

”Minulle Jeesus Kristus, kristittyjen ihmisju-
mala, joka on kopio jokaisen maan avataroista, 
sekä hindulaisesta Krishnasta että egyptiläi-
sestä Horuksesta, ei lainkaan ollut historial-
linen henkilö. Hän on temppeleiden suurten 
hierofanttien kirkastetun esikuvan jumalaksi 
korotettu personointi, ja hänen tarinansa, niin 
kuin se kerrotaan Uudessa testamentissa, on 
allegoria, sisältää varmasti syvällisiä esoteerisia 
totuuksia, mutta on silti allegoria.”

Myös Annie Besant ja C. W. Leadbeater esit-
tivät Jeesuksen historiallisuudesta tavallisesta 
poikkeavan tulkinnan: heidän selvänäköisten 
tutkimustensa perusteella kristinuskon palvo-
ma Jeesus olisi tosiasiassa ollut Jeshu ben Pan-
dira, joka syntyi 105 vuotta eaa. (Besant, 1978, 
s. 58). H. P. B. esitti Talmudin kertomuksen 
Jeshusta eli Yehoshuahista jo Hunnuttomassa 
Isiksessä (Blavatsky, 1985, s. 214). Toisaalta H. 
P. B. näyttää pitäneen ainakin mahdollisena, 

että Jeesus oli historiallinen henkilö (Roca & 
Blavatsky, 2012, s. 31):

”Jeesus oli Khrêstos: khrêstos ho kyrios (Her-
ra on hyvä), kuten Pietari sanoi (1. Piet. 2:3), 
elipä hän todella kristillisellä ajalla tai vuosisata 
aiemmin Aleksanteri Jannaioksen ja hänen vai-
monsa Salomen hallituskaudella Lyddassa, niin 
kuin sanotaan Sefer Toldot Jeshuassa.”

H. P. B. kirjoitti vielä alaviitteeseen Jeshu ben 
Pandiran historiallisuuteen liittyen: ”Meidän 
Mestarimme vahvistavat tämän lausunnon”. 
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Ilmeisesti H. P. B. viittasi mestari Kuthumiin, 
joka kommentoi Eliphas Levin teosta The 
paradoxes of the highest science (Kuthumin 
kommentti nimimerkillä E.O. =  Eminent Oc-
cultist eli Huomattava Okkultisti) (Levi, 2004, 
Footnote 53:1; käännös kirjoittajan):

Levi: ”Jeesuksella, kuten kaikilla suurilla Hiero-
fanteilla, oli julkinen ja salainen oppi.
E.O.: “Mutta hän saarnasi vuosisata ennen syn-
tymäänsä”. 

Kuthumi kirjoitti Jeshusta (tässä sama kuin 
Jeesus?) kirjeessään A. P. Sinnetille seuraavasti 
(Barker, 1997, s. 396):

”Kutsukaa sitä millä nimellä tahansa, mutta an-
takaa noiden onnettomien, harhaanjohdettu-
jen kristittyjen tietää, että todellinen, jokaisen 
kristityn Kristus on Vach, ”mystinen ääni”, jota 
vastoin ihminen Jeshu oli vain kuolevainen ku-
ten mekin, adepti enemmän luontaisen puhta-
utensa ja varsinaisesta pahasta tietämättömyy-
tensä vuoksi kuin sen kautta, mitä oli oppinut 
vihityiltä rabbeiltaan ja (jo siihen aikaan) ko-
vaa vauhtia rappeutuvilta egyptiläisiltä hiero-
fanteilta ja papeilta.”

Jeesuksen historiallisuus on siten relevantti ky-
symys paitsi ateistien, myös teosofien kannalta. 
Tarkastelen seuraavassa argumentteja Jeesuk-
sen historiallisuuden puolesta ja vastaan lähin-
nä professori Bart Ehrmanin kirjan pohjalta 
(kyseessä on laajennettu kirjaesittely). Histori-
an tutkimus perustuu historiallisiin lähteisiin. 
Oleellinen osa tätä prosessia on lähdekritiikki, 
jonka avulla pyritään arvioimaan tiedonläh-
teen käyttökelpoisuutta ja selvittämään tie-
donlähteiden syntyä, tarkoitusperiä ja tekijöitä. 
Yksittäinen lähde ei yleensä ole riittävä todiste 

historiatutkimuksessa; vasta useiden, riippu-
mattomien lähteiden konvergenssi katsotaan 
vahvaksi näytöksi. Erilaisia lähteitä ja lähdekri-
tiikkiä käyttämällä historian tutkimus pyrkii 
löytämään todennäköisimmän selityksen tai 
tulkinnan tapahtumille.

Agnostikko tutkija kohtaa myyttiteorian 

Bart D. Ehrman (s. 1955) on arvostettu Uuden 
testamentin (UT) tutkija, joka työskentelee 
professorina Pohjois-Carolinan yliopistossa 
(University of North Carolina at Chapel Hill, 
USA). Hän on tuottelias tutkija, joka on tie-
teellisten artikkelien lisäksi julkaissut yli 25 
kirjaa; muutamat hänen yleisölle suunnatuista 
kirjoistaan ovat olleet New York Timesin best-
sellerlistalla.  Ehrman on kriittinen Raamatun 
tutkija, jonka teokset haastavat monet perin-
teisen kristinuskon käsitykset. Hän oli nuore-
na ”uudestisyntynyt” fundamentalistikristitty, 
joka kuitenkin yliopisto-opintojensa myötä 
joutui toteamaan monet uskomuksensa kes-
tämättömiksi. Lopulta pahan ja kärsimyksen 
eli teodekian ongelman vakava pohtiminen 
sai hänet luopumaan kristinuskosta. Nykyään 
hän määrittelee itsensä agnostikoksi, joka tut-
kii UT:n tekstejä historiallisesta näkökulmasta.

Ehrman ei ollut ottanut myyttiteoriaa vakavas-
ti, koska kukaan hänen tietämänsä tutkija – us-
kovainen tai agnostikko – ei kyseenalaistanut 
Jeesuksen historiallisuutta. Paria poikkeusta 
lukuun ottamatta myyttiteorian kannattajilla 
ei ole antiikin tai varhaisen kristinuskon histo-
riaan liittyvää koulutusta. Ehrman kuitenkin 
huomasi, että hänetkin oli joissakin yhteyksissä 
listattu myyttiteorian kannattajien joukkoon. 
Niinpä hän päätti kirjoittaa aiheesta kirjan.
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Myyttinen Jeesus

Jeesuksen olemassaolon kieltäminen on ver-
rattain nuorta: ensimmäisen kerran se tapah-
tui kirjallisessa muodossa Ranskassa vuonna 
1791. Myyttiteorian kannattajien yleisen tul-
kinnan mukaan Paavali ja muut varhaiset kris-
tityt keksivät Jeesuksen pakanallisten jumalta-
rujen pohjalta (joidenkin mielestä taustalla oli 
juutalainen viisausperinne). Heillä on myös 
perusteluja kannalleen. Jos kerran Jeesus oli 
niin merkittävä henkilö, miksi kukaan kristin-
uskon ulkopuolinen ei mainitse hänestä mi-
tään? Historian tutkijoilla on runsaasti uskon-
nollisia, poliittisia, filosofisia ja tieteellisiä kir-
joituksia sekä tavallisten ihmisten kirjeitä en-
simmäiseltä vuosisadalta. Kukaan ei mainitse 
Jeesusta sanallakaan. Poikkeuksen tekee vain 
juutalainen historian kirjoittaja Josefus, mutta 
hänen kahta viittausta Jeesukseen myyttiteori-
an kannattajat pitävät myöhempinä lisäyksinä. 

Toinen keskeinen myyttiteoriaa puoltava ar-
gumentti on se, että edes evankeliumien ulko-
puoliset kristilliset kirjoittajat eivät juurikaan 
puhu Jeesuksesta:  myyttiteoreetikkojen tul-
kinnassa Paavali sanoo hyvin vähän tai ei mi-
tään Jeesuksen opetuksista tai teoista. Vaikka 
Paavali puhuu Jeesuksen kuolemasta ja ylös-
nousemuksesta, hän on hyvin niukkasanainen 
Jeesuksen elämästä. Paavalin kirjeissä on muu-
tama poikkeus tähän sääntöön, mutta näitä 
kohtia myyttiteorian kannattajat eivät pidä 
Paavalin alkuperäisenä tekstinä. Toisen tul-
kinnan mukaan Paavali kyllä puhuu Jeesukses-
ta, mutta ei todella eläneestä henkilöstä, vaan 
”taivaallisesta” Jeesuksesta, joka ei koskaan 
elänyt ihmisenä. 

Evankeliumit puhuvat Jeesuksesta, mutta ne 
on kirjoitettu vuosikymmeniä Jeesuksen ole-
tetun kuoleman jälkeen ja perustuvat siten 
vain kuulopuheisiin. Sitä paitsi eri evankelis-
tojen välillä on lukuisia eroavaisuuksia yksi-
tyiskohdissa ja joskus isommissakin asioissa; 
niinpä evankeliumit ovat täysin epäluotetta-
via historiallisina dokumentteina. Lisäksi mo-
net myyttiteorian kannattajat esittävät, että 
kaikki neljä evankeliumia perustuvat vain yh-
teen lähteeseen (vanhimpaan evankeliumiin 
eli Markukseen), joten tosiasiassa kyseessä on 
vain yksi lähde.

Myyttiteorian tueksi on myös muita peruste-
luja. Tarinat Jeesuksesta ovat hyvin samankal-
taisia kuin myytit pakanajumalista ja antiikin 
maailman jumalallisista ihmisistä. Herakles, 
Osiris, Mithra, Attis, Adonis ja Dionysos 
kaikki syntyivät joulukuun 25. päivänä neit-
syestä, tekivät ihmetekoja ja kuolivat (useim-
miten toisten puolesta), nousivat ylös ja myö-
hemmin astuivat ylös taivaisiin. Onpa esitetty, 
että ennen Jeesusta ristiinnaulittiin kuusitois-
ta pelastajahahmoa (Graves, 1875). Jeesuk-
sen elämä, kuolema ja ylösnousemus ovat siis 
vain allegorisia tapahtumia, aivan kuten H. P. 
B:kin esitti.

Historiallinen Jeesus

Kolme 100-luvun alkupuolen roomalaista 
lähdettä mainitsee Jeesuksen tai Kristuksen 
(Plinius nuorempi, Suetonius ja Tacitus). 
Ehrman suhtautuu kaikkiin näihin lähteisiin 
kriittisesti, koska ne on kirjoitettu yli 80 vuot-
ta Jeesuksen oletetun kuoleman jälkeen. Ne 
kuitenkin osoittavat, että kristityt palvoivat 
Kristusta 100-luvun alussa.  Tacitus mainitsee 
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myös, että Pontius Pilatus oli tuominnut Jee-
suksen (tai Kristuksen) kuolemaan Tiberiuk-
sen ollessa keisarina. Antiikin tutkijat pitävät 
em. roomalaisia lähteitä aitoina; myyttiteo-
reetikkojen väärennösväitteet eivät ole tässä 
mielessä uskottavia.

Ensimmäisen vuosisadan juutalainen histori-
an kirjoittaja Josefus mainitsee Jeesuksen kah-
desti. Kuten edellä todettiin, myyttiteoreeti-
kot pitävät kumpaakin mainintaa lisäyksenä. 
Tässä tutkijat ovat osittain samaa mieltä: on 
todennäköistä, että Josefuksen Jeesusta koske-
vaa tekstiin on tehty lisäyksiä, mutta tutkijat 
eivät yleensä usko koko Jeesusta käsittelevän 
tekstin väärentämiseen. Ehrman ei pidä Jose-
fuksen tekstiä ratkaisevana, koska se on kirjoi-
tettu noin 60 vuotta Jeesuksen oletetun kuo-
leman jälkeen eli kirjoitukset joka tapauksessa 
perustuvat vain kertomuksiin Jeesuksesta. 
Jeesuksesta kerrotaan myös Talmudissa, mut-
ta Jeesusta koskevat viittaukset on kirjoitettu 
satoja vuosia Jeesuksen oletetun kuoleman jäl-
keen. 

Paavalin kirjeet, apostolien teot ja synoptiset 
evankeliumit on kirjoitettu ensimmäisellä 
vuosisadalla, joten ne ovat ajoituksensa puo-
lesta tärkeämpiä kuin myöhemmät lähteet.  
Ehrman toteaa, että evankeliumeissa on run-
saasti epähistoriallista ainesta, epäuskottavia 
tapahtumia sekä ristiriitaisuuksia pienissä ja 
isoissa asioissa. Miksi hän sitten pitää evan-
keliumeja ja muita UT:n kirjoituksia luotet-
tavimpina historiallisina lähteinä, jotka mah-
dollistavat Jeesuksen historiallisuuden osoit-
tamisen?  Kuten kaikissa historiatutkimuksen 
lähteissä, on käytettävä huolellista ja kriittistä 
analyysia, jotta historiallisesti kestävä aines 
voidaan hahmottaa. UT:n kirjoitukset on kir-

joitettu tiettynä aikana tietyssä historiallisessa 
tilanteessa, ja niitä voidaan arvioida lähdekri-
tiikin keinoin aivan kuten muitakin tekste-
jä.  Historian tutkijat eivät voi jättää jotakin 
tekstiä huomiotta vain sen vuoksi, että jonkin 
aatteen tai uskonnon kannattaja on sen kir-
joittanut.

Synoptisia evankeliumeja – Matteus, Markus 
ja Luukas – edelsivät suulliset kertomukset ja 
todennäköisesti toiset kirjalliset lähteet, jotka 
eivät ole säilyneet (mm. Q-lähde). Tutkijat 
ovat päätyneet hypoteesiin Q-lähteestä ver-
tailevan tekstikriittisen analyysin perusteella. 
Suullisen tradition puolesta puhuvat evanke-
liumeissa säilyneet arameankieliset ilmaisut. 
Jotkut evankeliumien lauseet eivät ole alkupe-
räisellä kreikan kielellä mielekkäitä, vaan vasta 
käännös arameaan tekee asian ymmärrettä-
väksi. (Toisaalta muutamia Jeesuksen nimiin 
kirjoitettuja lauseita ei voi kääntää arameaksi, 
minkä vuoksi monet tutkijat eivät pidä kysei-
siä kohtia Jeesuksen alkuperäisinä opetuksi-
na.) Johtopäätöksenä on, että Jeesuksen ko-
timaan arameankieliset juutalaiset puhuivat 
hänestä jo ennen Paavalin kirjeitä, siis ennen 
50-lukua. 

Toisin kuin jotkut myyttiteorian kannattajat 
väittävät, Paavali puhuu Jeesuksesta ihmisenä 
(syntymä, opetustehtävä, opetuksia, ristiin 
naulitseminen, kuolema).  Paavalin kirjeiden 
mukaan Paavali tunsi Pietarin ja Jeesuksen 
veljen Jaakobin. Olisiko heiltä jäänyt mainit-
sematta, että Jeesusta ei tosiasiassa koskaan 
ollut olemassakaan? Apostolien teoissa on 
useita Jeesukseen liittyviä opetuksia, jotka 
tutkijat ovat ajoittaneet evankeliumeja edel-
täviin suullisiin traditioihin. Niitä pidetään 
kaikkien ”primitiivisimpinä”, koska ne sisältä-
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vät evankeliumeista ja Paavalin kirjeistä poik-
keavan teologisen näkemyksen: Jeesus oli ih-
minen, jonka Jumala korotti pojakseen vasta 
ylösnousemuksessa.

Käytyään läpi kaikki lähteet sadan vuoden si-
sällä Jeesuksen oletetusta kuolemasta Ehrman 
löytää seitsemän todistajaa tai todistuslinjaa 
evankeliumeista ja niiden todennäköisistä kir-
jallisista edeltäjistä sekä kymmenen todistajaa 
evankeliumien ulkopuolisista lähteistä (muut 
UT:n kirjoitukset, I Klemensin kirje, piispat 
Papias ja Ignatius). Ehrmanin mukaan kriitti-
nen tutkimus antaa vahvat perusteet ajatella, 
että nämä todistajat ovat toisistaan kokonaan 
tai osittain riippumattomia. Näin ollen his-
toriallisen Jeesuksen olemassaolo on hyvin 
perusteltu. Täydellistä varmuutta on tieten-
kin mahdotonta saada, koska historia tietee-
nä käsittelee aina todennäköisyyksiä. Vertai-
lun vuoksi Ehrman toteaa, että historiallinen 
näyttö Pontius Pilatuksen olemassaolosta on 
huomattavasti vähäisempi kuin Jeesuksen ta-
pauksessa.

Antiikin jumalten kuolema ja ylösnouse-
mus?

Kuten jo edellä todettiin, myyttiteorian kan-
nattajien keskeinen argumentti on, että tarina 
Jeesuksesta syntyi antiikin jumaltarujen poh-
jalta. Katsotaan näiden tarujen taustaa hieman 
tarkemmin. 1800-luvun lopulta alkaen tieteel-
lisissä piireissä sai suosiota Sir James George 
Frazerin kirja Golden Bough (Frazer, 1890), 
jossa esitettiin Lähi-Idän jumalhahmojen 
(Osiris, Tammuz, Attis ja Adonis) kuolleen ja 
ylösnousseen. Kyseiset tarut heijastelivat Fra-
zerin tulkinnassa kasvien vuotuista elämän-

kiertoa. Nykyaikainen tutkimus on kohdis-
tanut Frazerin esitykseen ankaraa kritiikkiä. 
Historialliset lähteet eivät tue käsitystä juma-
lista, jotka evankeliumien esittämän Jeesuk-
sen tavoin kuolivat ja nousivat ylös. Kaikki an-
tiikin tarujen jumalhahmot on luokiteltavissa 
kahteen kategoriaan (Smith, 2005): 1) juma-
lolennot, jotka palasivat takaisin, mutta eivät 
kuolleet ja 2) jumalolennot, jotka kuolivat, 
mutta eivät palanneet elämään. Hyvänä esi-
merkkinä toimii toiselta vuosisadalta peräisin 
oleva Plutarkhoksen esittämä taru, jossa Osiris 
surmataan, mutta hänen vaimonsa Isis onnis-
tuu virvoittamaan hänet. Osiris ei kuitenkaan 
palaa elämään, vaan hänestä tulee Lännen 
maan – siis kuoleman valtakunnan – hallitsija. 

Myyttiteorian kannattajien argumentin kes-
keinen ongelma on se, että suuri osa jumal-
tarujen lähteistä on kirjoitettu kristinuskon 
synnyn jälkeen (toki jumaltarujen alkuperä 
voi olla säilyneitä kirjallisia lähteitä vanhem-
pi). Antiikin varhaisemmat lähteet puoles-
taan kertovat niistä hyvin vähän tai ei mitään. 
Näin ollen käsitys ylösnousseista jumalolen-
noista ei ollut antiikin maailmassa laajalle le-
vinnyt, eikä ole näyttöä siitä, että Jeesuksen 
ajan Palestiinassa niistä olisi tiedetty mitään. 
Lisäksi edellä mainitut Gravesin kertomukset 
neitseistä syntyneistä ja kuudestatoista ristiin-
naulitusta vapahtajaolennosta ovat puhdasta 
mielikuvituksen tuotetta. Tosin Graves ei esit-
tänytkään väitteidensä tueksi mitään alkupe-
räislähteitä. Jotkut ovat kuitenkin ottaneet 
Gravesin sepitelmät vakavasti myös Suomessa 
(Aaltonen, 1952). Eskolan (2009, s. 66) mu-
kaan valistuneet ateistiset järjestöt kehottavat 
hylkäämään Gravesin kirjan epäluotettavana 
lähteenä. 
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Gravesin pääasiallisena lähteenä toimi 
Godfrey Higginsin teos Anacalypsis (Higgins, 
1833). Higginsin tavoite oli samankaltainen 
kuin teosofiankin: osoittaa uskontojen sisäi-
nen yhteenkuuluvaisuus ja sama alkuperä. On 
ilmeistä, että H. P. B. käytti Higginsin kirjaa 
omissa kirjoituksissaan ainakin inspiraation 
lähteenä (Shepard, 1985). Ikävä kyllä Higgin-
sinkään teos ei kestä tieteellistä lähdekritiik-
kiä; esimerkiksi Eskola (2009, s. 53–69) esit-
tää terävän analyysin Gravesin ja Higginsin 
kirjoista ja niiden lähteistä. 

 
Pohdintaa

Ehrmanin kirja on erittäin selkeä ja kiinnos-
tavasti kirjoitettu. Hän esittää myyttiteorian 
kannattajien kritiikin ja pääargumentit, joihin 
hän vastaa lähdekritiikkiä käyttäen vakuutta-
vasti ainakin tämän kirjoittajan mielestä. Ken-
ties Ehrmanin uskottavuutta lisää se, että hän 
ei agnostikkona ole sitoutunut mihinkään 
kristinuskon oppiin. Tutkijoille tai teologin 
koulutuksen saaneille Ehrman ei tarjonne 
mitään uutta argumenttia Jeesuksen historial-
lisuudesta. Esimerkiksi pastori Jaakko Heini-
mäen esitys Jeesuksen historiallisuuden perus-
teluista (ja perustelujen kritiikki) on lähteessä 
Heinimäki & Niemelä (2011).

Mitä uutta Ehrmanin kirja voi tuoda teosofeil-
le? Ainakin hän osoittaa selvästi sen, että teo-
sofien on syytä olla tarkkoja käyttämiensä läh-
teiden historiallisesta luotettavuudesta. Be-
santin ja Leadbeaterin (ja varhaisen H. P. B:n) 
esittämä tulkinta kristinuskon Jeesuksesta 105 
vuotta eaa. syntyneenä Jeshu ben Pandirana ei 
kestä historiallista kritiikkiä; toki ben Pandira 
on voinut olla olemassa, mutta hän ei ole sama 

henkilö kuin Jeesus. H. P. B. kannatti elämän-
sä loppupuolella Jeesuksen myyttiteoriaa: hän 
näki Jeesuksen elämän allegoriana, joka sisälsi 
esoteerisia totuuksia. Vaikka Jeesuksen histo-
riallisuus on varsin selvästi osoitettu, voidaan 
silti hyvin ajatella, että H. P. B:n opetus evan-
keliumien allegorisesta ja esoteerisesta luon-
teesta on riippumaton Jeesuksen historialli-
suudesta (Blavatsky, 1895).  Lopuksi on syytä 
todeta, että teosofian perusperiaate – ”Totuus 
on korkein uskonto” – kannustaa meitä kun-
nioittamaan totuutta, tai lievemmin sanoen 
parasta näyttöä, enemmän kuin mitään muuta 
auktoriteettia.
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On aika

Tapaamisemme loppu
synnytti uuden alun.

On aika erota,
elää kukin omaa elämäänsä

ilmentäen Jumalaa.

On aika toimia,
osoittaa palvelua teoillaan,

auttaa veljiämme.

On aika loistaa,
säteillä henkemme valoa,
kykyjemme mukaisesti.

On aika opettaa,
olla esimerkkinä hiljaisesti

kaikissa toimissamme.

On aika hiljentyä,
kuunnella sisintämme

tyynenä melun keskellä.

On aika kohdata.

Matti Koskinen
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j
Yrjö Härkänen

Onnellisuus 

Kell’ onni on, se onnen kätkeköön! Mi-
hin perustuukaan tuo vanha sanan-
parsi? Miksi pitäisi kätkeä se, mikä 

olisi jaettavissa muille?
 
Usein joudumme olemaan tekemisissä myös 
sellaisten ihmisten kanssa, joiden arvo- ja aja-
tusmaailma on omastamme poikkeava. Ehkä 
varomme paljastamasta heille itseämme ja ker-
tomasta, miksi olemme onnellisia. 

Milloin sitten olemme onnellisia? Epäröimme-
kö joskus onnen ja onnettomuuden tunteen 
välillä?

Epäonnistuminen rakkauden antamisessa ja 
saamisessa, tyytymättömyys omaan itseensä ja 
vaikedet oman paikkansa löytämisessä sosiaa-
lisessa elämässä lienevät onnellisuuden esteitä.

Huumori ja nauru eivät aina ole merkki onnel-
lisuudesta. Joukossamme on paljon vitsinvään-
täjiä ja tyhjännaurajia, jotka haluavat näyttää 
itselleen ja muille onnellista. Mutta kun he 
katsovat sisäänsä, ei sieltä ehkä syvällistä onnea 
löydykään.

Kärsivä ihminenkin voi olla onnellinen, edel-
lyttäen, että hän osaa suhteuttaa kärsimyksensä 
syyn ja seurauksen lakiin, karmalliseen kohta-
loonsa tai kutsumustehtävänsä tuomiin velvoit-
teisiin.

Minulle on elämä opettanut, että onni on paitsi 
mielen myös hengen rauhan asia. Kun tavoitte-

lemme onnea, olisi hyvä rukoilla Jumalan Tah-
toa tapahtuvaksi. Siten väistyvät oman egon 
tarpeet, jotka asuvat ihmisen mielessä.
 
Tuo petollinen egomme palvelee kavalasti omia 
harhojamme onnesta, joista esimerkkejä ovat 
halu arvostetuksi tulemisesta tai vallan saavut-
tamisesta sekä oman korvaamattomuuden pal-
vonta. Tätä kaikkea ohjaa oma ajattelumme, 
joka on teosofisesti katsoen harhaista.

Onnellisuus asuu ikuisuudessa, joka tässä het-
kessä on läsnä ihmisen kolmessa ylimmässä 
prinsiipissä, Isässä, Pojassa ja Pyhässä Hengessä. 
Sen ulkopuolelta todellista onnea ei löydy.

Itselleni kuten varmasti monelle muullekin on 
ollut hyvin tärkeää osoittaa pätevyyttä työelä-
mässä ja saada hyväksyntää sen kautta. Oli val-
tava isku joutua sairauden vuoksi luopumaan 
säännöllisestä työstä, joka oli määritellyt elä-
määni jo nuoresta miehestä lähtien. 

Lapsuuden kodissani korostettiin työn roolia 
miehelle paljon. Sitä pidettiin edellytyksenä 
tasapainoiselle ja onnelliselle elämälle. Mutta 
minä kohtasin erilaisen kohtalon. Luopumisen 
ja kärsimyksen kautta vasta oivalsin jotain olen-
naista elämästä.

Omien tarpeitteni ja onnen kuvitelmien tilalle 
astui uusi varmuus siitä, että todellinen onni 
löytyykin luottamuksesta johdatukseen ja kii-
tollisuudesta elämään.
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Uitava on
 

Minun on uitava saareen.
Matka on pitkä ja tuuli on vastainen.
Mitä kovempaa uin, sitä useammin

aallot pärskivät kasvoilleni.
Olen väsynyt enkä halua
jatkaa matkaani enää.

 
Olisi helpompaa uida myötätuuleen,

palata takaisin. Aaltojen pärskeet
tuntuisivat pehmeämmiltä 

ja ne löisivät ylitseni harvemmin.
 

Sisimpäni ei salli minun kääntyä. Se tietää, 
että minun on kuitenkin uitava perille asti. 

Jos loittonen on ponnisteltava
uudelleen pitempi matka.

 
Olisi myös vaivattomampaa kellua paikoillaan,

levätä vain aaltojen keinuttelemana,
mutta olen tietoinen siitä,

että minua odotetaan.
 

On vain uitava niillä voimin,
jotka minulla on, tuolle rakkauden saarelle.

On vain kohdattava vaikeuksien tyrskyt.
On päästävä perille.

 
Saaren vastarannalla minua odottavat

uusi uintimatka, korkeammat aallot
ja vaahtopäät.

 
Ja uitava on.

Matti Koskinen
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Jouko Sorvali

Ikuisuus on aina ajankohtaista:

Ajatus ikuisuudesta johtaa nopeasti kä-
sitteeseen absoluutista ja ehdottomas-
ta elämästä. Rajallinen järkemme ei 

pysty kunnolla käsittämään tuollaisia asioita, 
mutta jonkinlaisia viitteitä voimme silti saada 
ja ”puhdistaa tajuntaamme” vääristä käsitteis-
tä.

Kysymys on absoluutista, ikuisesta. Intialaisten 
sanonta ”neeti, neeti” liittyy juuri tuollaiseen 
”negatiiviseen lähestymistapaan”, joka onkin 
ainoa mahdollinen, kun käsittelemme ”ikui-
suusasioita”. Emme voi määritellä ehdotonta, 
sillä meidän pitäisi silloin päästä ehdottoman 
elämän ulkopuolelle ja olla tavallaan jumalaa-
kin suurempia. Absoluutista emme voida oi-
keastaan edes sanoa, että se on olemassa (tämä 
on vähin, mitä jostain entiteetistä yleensä voi 
sanoa), sillä absoluutti ei ole olemassa millään 
meidän ymmärtämällä tavalla. Joku filosofi 
olikin korvannut käsitteen ”eksistenssi” tässä 
yhteydessä käsitteellä ”subsistenssi”, joka ei ker-
ro mitään, mutta antaa ehkä kuin viittauksen 
subjektiiviseen olemassaoloon.

Vrt. Wittgenstein: ”mistä ei voi puhua, siitä pi-
tää vaieta.” (Tractatus-logigo-philosophicus.) 
P.E. kuitenkin kirjoitti asiasta yhden pienen 
kirjasen!

Voimme kuitenkin päätellä, että Ehdottomassa 
on ilmenemisen mahdollisuus (Isä). Ei tarvitse 
kuin katsoa ympärilleen, jos haluaa tätä todis-
teen. Isä ei kuitenkaan ole mitään (ei ilmene 
eikä ole edes ”Isä”) ilman Poikaa, universaalis-

ta kosmillista Kristusta. Logos kaiuttaa ”minä 
olen, minä olen”.  P.E:ltä löytyy myös opetus, 
jonka mukaan ”minuutemme on ilmennykses-
sä ikuinen”.

Ero itämaisen ja länsimaisen ajattelun välillä: 
Päämääränä paluu ”ehdottomaan” vai ”taivas-
ten valtakunta maan päällä”! Vanha itämainen 
henkisyys ja vieläpä Salaisen Opin henki mo-
nessa kohdin viittaa kaipuuseen kohti Abso-
luuttia ja toisaalta on olemassa ”länsimainen” 
oppi kehittyvästä jumaluudesta eli Logoksesta.

Voidaan puhua myös erosta uskon (henkisen 
uskonnon) ja tiedon välillä. Ihminen minuu-
solentona, subjektina, on jotenkin analogia-
suhteessa äärettömään; emme pääse itsemme 
ulkopuolelle. Jatkossa käsittely pohjautuu suu-
ressa määrin kahteen teokseen,  PE:n Teosofia 
hengen uskontona ja Väinön Aikamme avain 
kirjoihin. ( P.E. on itse todennut kirjasestaan 
vastauksena ihmettelyyn, että miksi teos on 
julkaistu Kristinuskoa -sarjassa: Se on läpeen-
sä kristillinen teos, johon kätkeytyy koko pro-
testantismin syvin aate. Tuossa tapauksessa on 
vain ymmärrettävä hyvin syvällisellä tavalla 
uskon (subjektiivinen) merkitys; tuskin Luther 
tajusi uskoa läheskään näin syvällisellä tavalla!

Mitä näin ollen on elävä uskonto? Nyt sanom-
me näin: elävä uskonto on ainaista (ikuista) 
elämää, koska se on ainaista, ikuista uskoa. 
Elävä uskonto on yläpuolella kaikkea tietoa ja 
sen ainainen, ikuinen sisältö on se, jota ei voi 
lähestyä muulla kuin uskolla. Elävä uskonto on



23

sen tähden yhtä mittaa tekemisessä ehdotto-
man kanssa, sen kanssa, josta emme voi mitään 
tietää. Jos ehdotonta kutsumme Jumalaksi, on 
siis Jumala uskonnon ikuinen sisältö eikä voi 
koskaan joutua tiedon esineeksi. Tietämisen 
objektia voimme nimittää totuudeksi ja totuu-
den tietoon ihminen voi päästä. Mutta totuus 
ei silloin ole sama kuin ehdoton eli Jumala. 
Totuus on se Logos, joka Johanneksen evan-
keliumin mukaan on Jumalassa ja jonka kautta 
kaikki on tehty, ja se on ihmisen totuuden etsi-
misen ja löytämisen lopullinen huippu. Mutta 
Jumala on se saavuttamaton, se elämisen ja ole-
misen oma mysterio, jota ihminen ei koskaan 
voi tietää, mutta johon hän ikuisesti on uskon-
nollisessa suhteessa, johon hänen aina täytyy 
uskoa. Elävä uskonto on siis uskoa siihen, jota ei 
koskaan voi tieteellisesti tietää. Se on uskoa Ju-
malaan eli ehdottomaan. Se on kuoleman ikuis-
ta kieltämistä eli voittamista, koska Jumala on 
ehdoton elämä eli oleminen. Se usko ei ole jär-
jen työtä, ei sitä, että jotakin uskotaan todeksi, 
vaan se on ihmisen koko olemuksellaan antau-
tumista sille, johon hän ei voi olla uskomatta, 
jonka olemista hän ei voi kieltää.

Ihminen ajattelevana, tuntevana ja tahtovana 
olentona voi määritellä eri tavalla maailmaa ja 
olemassaolomme merkitystä: järjen kannalta 
on ongelma, että ikuisuudella ei ole kehitystä 
tai päämäärää. On tyydyttävä olemassaoloon! 
Tunteen kannalta merkityksenä voi nähdä 
rakkauden, rakastamisen ja autuuden. Tahdon 
kannalta kyse on ehkä luomisesta tai sitten juu-
ri uskosta. Vrt. eettiset ihanteet liittyvät tah-
toon eivätkä hyötyperäiseen järkeen. Silti ko. 

tarkastelut kuten tämäkin esitelmä, on ”puris-
tettava” järjen suodattimen läpi. 

”Uskonnon alalle kuuluu ainoastaan subjek-
tiivinen, jota emme voi »tietää», mutta joka 
sen nojalla onkin kaikista varminta varmuutta. 
Mutta voimme lausua muutamia päivänselviä 
aksiomeja ja niiden valossa puhdistaa subjek-
tiivista saavuttamatonta kaikesta tunkeilevasta 
objektiivisuudesta.”

I Olemisen varmuus

PE: Teosofiset opit eivät ole teosofiaa henkises-
sä merkityksessä. ”Se on ikuinen henkinen var-
muus, jota ei käy sanoin määritteleminen”. 

-Vrt. usko ja tieto: tieto on kehittyvää ja muut-
tuvaa, joten se ei ole henkeä, ikuista. Objektii-
vinen kuuluu tieteen piiriin ja subjektiivinen 
uskonnon piiriin!

”Ensimäinen selviö on elämämme eli olemi-
semme varmuus. Teeskentelyä olisi väittää, että 
»tiedämme» olevamme, koska olemassaolom-
me on jotakin, jota emme voi kieltää. Olemisen 
kannalta on yhdentekevä, sanommeko »tie-
dämme olevamme» vai »emme tiedä olevam-
me», sillä olemassaolomme ei riipu tiedostam-
me. Samassa hengenvedossa kuin sanomme 
»emme tiedä, olemmeko olemassa» olemme 
jo todistaneet olevamme. Sillä kaikessa tiedos-
samme, ajatuksessamme, toiminnassamme on 
takana se subjekti, se minuus, se itse, se hen-
ki (aatmaa), joka on ja josta emme pääse irti.”
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Huom: Descartesin paljon mainostettu ”ajat-
telen, siis olen” ei oikeastaan vakuuta. Ehkä 
siinä näkyy tämän 5. rodun vaikutus, manas. 
Olemisemme, kokemuksemme omasta mi-
nuudestamme, ei riipu ajattelustamme tai 
”ajattelemattomuudestamme”! Olemisemme 
ei ole mikään tietämisen objekti, vaan sub-
jektiivinen varmuus, jota uskolla lähestymme.

 ”Niin, me olemme eläviä, tajuisia henkiä, me 
olemme olemassa subjektiivisesti. Se on ar-
voituksen ratkaisu, eikä se ratkaisu mitään 
selitä. Sillä olemisen tosiseikkaa ei voi selittää. 
Sitä ei voi tietää, ei kuvata, ei tutkia. Siihen 
täytyy vain uskoa. Se on elämän suuri välttä-
mättömyys.”  ”…me, jotka olemme vapaita, 
eläviä henkiä, olemme heitetyt olotilaan, jossa 
tajuntamme on rajotettu, kahlehdittu, myr-
kytetty. Koko elämämme maailmassa on tätä 
ristiriitaa. Eikä ristiriita poistu siitäkään, että 
opimme ja ymmärrämme olevamme jumal-
syntyisiä olentoja, että »Jumala on meissä». 
Jos Jumala on meissä, merkitsee tämä samalla, 
että Jumala on muuallakin, toisissa ihmisissä, 
luonnossa, kaikkialla — kuten sanotaankin. 
Mutta jos niin olisi, joutuisimme objektiivi-
seen suhteeseen Jumalaan, voisimme Jumalaa 
tutkia, katsella, tarkastaa. Ja silloin Jumala ei 
enää olisi Jumala. Me olisimme ikään kuin 
Jumalan ulkopuolella ja olisimme nousseet 
ikään kuin Jumalan yläpuolelle ja olisimme Ju-
malaa suuremmat ja korkeammat; joka taas on 
mahdotonta, koska Jumala on itse olemisen 
salaisuus. Siis emme saata Jumalaa tutkia eikä 
Jumala ole meille objektiivinen käsite eikä Ju-
mala ole meidän ulkopuolellamme, ei toisissa 
eikä maailmassa, — eikä Jumala ole»meissä». 
Jumala on ja me olemme ja siis me olemme 

Jumala. Olemisemme on ensimäinen varmuu-
temme ja oleminen on Jumala. Siis Jumala on 
ensimäinen varmuutemme.

II Siveellinen varmuus eli vapauden ja syn-
nin varmuus.

”Toinen selviö on siveellinen varmuus, jota 
myös voimme kutsua vapauden ja synnin 
varmuudeksi. Me olemme siveellisiä ja me 
teemme syntiä. Me olemme vapaita ja me an-
taudumme vangiksi. Teeskentelyä on kieltää, 
että erehdymme, että haluamme sitä, jota kut-
summe pahaksi, että lankeamme syntiin. Mut-
ta teeskentelyä on myös kieltää, että olemme 
vapaita ja että oikeastaan tahdomme sitä mikä 
on ikuisesti oikein ja totta. Tajunnassamme 
vallitsee ainainen ristiriita. Me tahdomme si-
sässämme täydellistä ja me teemme aina epä-
täydellistä.

Me olemme vapaita ja antaudumme vangik-
si. ”Toinen varmuutemme on ’maailma’ eli se 
objektiivinen tajunta, johon subjektimme on 
sidottu, joka meitä kietoo ja langettaa syntiin. 
Mahdotonta on sanoa sitä Jumalaksi (henki-
sessä merkityksessä), koska emme Jumalasta 
mitään voi tietää ja maailma taas ei ole muuta 
kuin objektiivisuutta eli tietämisen objektia. 
Mutta Jumalaa me tahdomme emmekä maail-
maa, sillä me tahdomme olla, ja me tahdom-
me olla omaa itseämme emmekä maailmaa. Ja 
meidän tahtomme on vapaa ja samalla kahleh-
dittu. Ja sen kahleena on tieto. Tieto on suh-
teemme objektiivisuuteen, ja suhteemme ob-
jektiivisuuteen on vankeutemme. Järki on tah-
don tappaja ja tämä on siveellinen varmuus.” 
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III Yksinäisyyden varmuus

”Uskonnollisessa tietoisuudessa elävä ih-
minen on aina yksin Jumalan kanssa.” (Vrt. 
uskonnollinen tietoisuus versus tieteellinen 
tietoisuus). Näitä kahta tietoisuutta ei pidä 
sotkea keskenään. ”Järki on nakattava penkin 
alle” ja sitten laaditaan dogmeja objektiivi-
sesta todellisuudesta!
 
Kolmas selviö on yksinäisyyden varmuus. Us-
konnollisessa tietoisuudessa elävä ihminen 
on aina yksin Jumalan kanssa. Sen tähden 
onkin sanaton ja sanomaton tuska hänen ai-
naisena toverinaan, kunnes hän on maailman 
voittanut ja löytänyt Jumalassa ikuisen vah-
vuutensa ja voimansa. Mutta monta houku-
tusta tieltä poikkeamaan kohtaa tässä maa-
ilmassa. Me olemme yksin, sen tähden ettei 
kukaan kykene poistamaan meidän yksinäi-
syyttämme.Ei kukaan voi astua meidän yksi-
näisyytemme rajojen sisäpuolelle. Ei kukaan 
voi karkottaa meitä omasta tajunnastamme, 
ei kukaan, sillä kukaan ei mahda Jumalal-
le mitään. Eikä kukaan voi meitä rakastaa. 
Rakkaus kohdistuu ainoastaan objektiivi-
seen maailmaan. Meidän objektiivisuuttam-
me ainoastaan voi rakastaa. Sillä rakkauden 
ilmennys perustuu tietoon. Ei voi rakastaa 
sitä, jota ei tiedä olevan. Rakastaa voi aino-
astaan sitä, jonka tietää olevan. Maailmaa voi 
rakastaa, sillä maailma on tajunnassamme 
objektiivinen. Toisia ihmisiä objektiivisina 
olentoina voi rakastaa ja objektiivisessa tie-
dossaan voi rakkautta vastaanottaa, mutta 
subjektiivisuuteen ei ylety rakkaus ulkoa-
päin. Me voimme toisia rakastaa, mutta mei-
tä ei voi rakastaa.

Oli maailmassa minkälainen opettaja tai va-
pahtaja tahansa, ulkopuolelle subjektiivista 
itseämme hän jää eikä hän kykene astumaan 
siihen henkemme pyhättöön, jossa hallitsee 
yksin Jumala. Objektiivista tajuntaamme hän 
voi auttaa…

»Niin rakasti Jumala maailmaa, että hän antoi 
ainoan poikansa . . .» Juuri niin. Me olemme 
Jumalan ainoa poika ja meidät on maailmaan 
annettu. Me rakastamme maailmaa, sillä Ju-
mala rakastaa maailmaa ja lunastaa objektiivi-
sen tietoisuuden poikansa kautta. Järki tappaa 
tahdon, mutta tahto lunastaa järjen. Ja lunas-
tus on pitkä ja yksinäinen — heikon uskom-
me takia.  

Kolme varmuutta:

Kolme on nyt siis selviötä eli varmuutta: ole-
misen varmuus eli Jumala, siveellinen varmuus 
eli maailma ja synti, yksinäisyyden varmuus eli 
rakkaus. Olemisen varmuutta eli jumalaa vas-
tustaa tieto ja tiedonhalu, siveellistä varmuut-
ta onni ja onnenkaipuu, yksinäisyyden var-
muutta toisten rakkaus ja rakkaudenkaipuu.

Meillä on kaksi tietoisuutta, objektiivinen 
ja subjektiivinen, tieteellinen ja uskonnolli-
nen, maailmallinen ja jumalallinen. Mutta 
me olemme hukassa, jos unohdamme juma-
lallis- uskonnollisen tietoisuutemme ja heit-
täydymme kokonaan maailmallis-tieteellisen 
tietoisuuden haltuun. Me olemme hukassa, 
jos unohdamme Jumalan ja palvelemme mam-
monaa. Olemme silloin henkisesti kuolleet.
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Meidän täytyy taistella itsellemme uskonnolli-
nen tietoisuus, vaikkemme silti kykene poista-
maan tieteellistä.

Hieman lähemmäksi käytännön elämää on 
Väinö Lehtonen tuonut edellä mainitut var-
muudet teoksessaan Aikamme avain. 

Kolme varmuutta ovat suhteessa korkeamman 
minämme manakseen, buddhiin ja aatmaan.

Korkeammassa minässämme elää olemisen 
varmuus, mutta persoonallisuudessamme 
elää samalla tiedon kaipuu, mikä synnyttää 
monenlaista tiedon etsintää. Niinpä tieteel-
linen tiedon etsintä on seuraus sieluissamme 
elävästä tiedon kaipuusta, ja se voi tulla tut-
kimuksissaan aivan päinvastaisiin tuloksiin 
kuin hengessämme piilevä olemisen varmuus.

Materialistinen tiede väittääkin, ettei ihmis-
tä ole olemassa, on vain ruumis. Kun ruumis 
kuolee ja lahoaa, niin siihen loppuu ihmisen 
satu, sen olemassaolo lakkaa. Jos siis tiedon 
kaipuumme ajamina suuntaamme kiintymyk-
semme maailmassa löytyvään suunnattomaan 
tietouden paljouteen, niin se hukuttaa meidät, 

vetää meidät pois siitä varmuudesta, että olem-
me, emmekä voi lakata olemasta, koska olem-
me jumalia, eikä Jumala voi hävitä. Meidän 
on vain opittava elämään Jumalassa. (manas)
 
Toinen hengessämme piilevä varmuus on si-
veellinen varmuus. Syvällä tajuntamme kät-
köissä elää moraalin mittapuu: tajuamme 
väärän ja oikean, valheen ja totuuden, pahan 
ja hyvän... Sitä nimitetään toisinaan omaksi-
tunnoksi. Siveellinen varmuus on salaisuus, 
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minkä olemuksen perille emme saata järjes-
sämme päästä, se vain on ja meidän on se sel-
laisenaan todettava ja tunnustettava. Mutta 
persoonallisuudessamme elää lisäksi onnen 
kaipuu ja se synnyttää ulkoisessa maailmassa 
monenlaisia onnentyydytyspyrkimyksiä: viat-
tomista ilopaikoista rumimpiin elosteluluo-
liin asti. Alempaan onnen etsintään suuntau-
tuva onnen kaipuu on siveellisen varmuuden 
vastakohta ja se vetää pois siveellisyydestä eli 
Jumalasta. Tästä syntyy omantunnon moite. 
(buddhi)

Kolmas uskon tukipylväs on yksinäisyyden 
varmuus: olemme hengessämme niin yksin 
Jumalamme kanssa, ettei mikään olento voi 
tulla meidän henkemme ja Jumalan väliin, 
koska sisäinen henkemme on tuo jumala. 
Mutta persoonallisuudessamme elää myös 
rakkauden kaipuu, mikä vuorostaan aikaan-
saa ja herättää enemmän tai vähemmän lem-
menelämää sivuavan toisten rakkauden. Rak-
kauden kaipuumme ajamina saatamme upota 
etsimään ja pyytämään rakkautta toisilta ih-
misiltä, joten Jumala unohtuu ja sen mukana 
varmuus, että olemme jumalia ja meidän tulee 
elää Jumalassa.

Voimme suunnata tiedon kaipuumme hen-
kisen, jumalallisen totuuden etsintään. Hen-
kisessä elämässä kerrotaan uskon heräävän ja 
niinpä jumalallisen totuuden etsintä tuo ai-
kanaan olemisen varmuuden alas päivätajun-
taan: meissä herää syvä päivätietoinen vakau-
mus, että olemme henkiolentoja. Tässä on siis 
kyseessä manas ja olemisen varmuus.

Onnen kaipuun pulma selviää löytäessämme 
onnen siveellisessä elämässä. Vuorisaarnasta 
saamme sellaiset siveellisen elämän mitta-

puut, mitkä ovat sopusoinnussa siveellisen 
varmuutemme kanssa. Siveellinen elämä si-
säisen rauhan ja onnen lähteenä vetää hen-
gessämme olevan siveellisen varmuuden 
päivätajuntaan, joten uskonelämä syvenee. 
Tässä on kyseessä suhde buddhiin.

Rakkauden kaipuun ratkaisu on: älä odota 
rakkautta toisilta, vaan rakasta itse. Rakasta 
Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi, toisia ih-
misiä sillä rakkaudella, jolla Kristus rakastaa 
meitä. Silloin uskon voima saattaa syventyä 
entisestään päivätajuiseksi suhteessa Kristus-
maiseen rakkauteen: rakkaus odottaa rak-
kaustekoja, aktiivista työtä jumalallisen rak-
kauden ilmentämiseksi maailmassa. Uskon 
voima näkyy teoissamme, työssä ihmisyyden 
puolesta. Tässä on kyseessä suhde aatmaan.

Yksi keskusteluissa ollut aihe liittyi hetkes-
sä elämiseen. Eräs veli totesi juuri tilaisuu-
den aloittavan mietiskelyn aikana oivalta-
neensa sen, miten mietiskelyssä voi muut-
taa sekä menneisyyttä että tulevaisuutta. 
Voi esim. ymmärtää, että mielestään väärin 
itselle tehdyllä teolla on syynsä ja tapahtu-
ma on osa tätä elämän koulua. Antamalla 
anteeksi toiselle (ja ehkä myös itselleen) 
voi puhdistaa tajuntaansa ja tavallaan vai-
kuttaa menneisyyteensä. Samalla vaikuttaa 
myös tulevaisuuteensa, sillä selvitettyä asi-
aa ei tarvitse sitten enää käydä läpi kuole-
manjälkeisissä tiloissa. Jos siis elää mennei-
syydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa 
saamaan aikaan, niin ehkä siinä on muka-
na häivähdys ikuisuudesta?
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Ruusu-Ristin Temppeli Helsinki
Merimiehenkatu 31, 00150 Helsinki

www.ruusuristi.fi

Yleisöesitelmät kevät 2017 klo 12.00

 
 

Kirjasto ja kirjakauppa ovat avoinna klo 11.30 lähtien sekä kahvio esitelmien jälkeen

ETSIJÄNPIIRI
Maanantaisin klo 18.00 alkaa 30.1, 13.2, 27.2, 13.3, 27.3, 10.4 ja 24.4

Tiedustelut Esko Keitaanranta puh. 0504533691. Käynti sivuovesta. Maksuton.

MEDITAATIO
 Sunnuntaisin ennen esitelmiä klo 10.30 

tiedustelut Jarmo Ikola puh. 0505111773. 
Käynti sivuovesta. Maksuton.

22.1.  Jarmo Anttila: Kalevalan henkinen perintö
29.1  Jari Jokilehto: Ruusun ja Ristin tie

5.2  Anne Paalo: Bogomiilit ja kataarit - alkukristillisyys tässä ajassa
12.2.  Marja-Liisa Halmetoja: Ikuinen elämä

19.2.  Jarmo Ikola: Mestari Eckhart
26.2.  Aija Tuukkala: Lemminkäisen äiti

5.3. Seppo Heinola: Elämänpuu
12.3.  Markus Salokas: Puhtaus

19.3.  Jarmo Anttila: Hierarkia ja tasa-arvo
26.3.  Rauno Rinkinen: Ihminen, luonto ja teosofia

 2.4.  Paula Monto: Elämän kaarella
9.4.  Leena Rinkinen: Tunne itsesi

16.4.  Pääsiäismatinea
23.4.Pekka Asikainen, Ruumiin ylösnousemus

30.04. Marko Manninen: Temppelissä
7.5. Paula Yli-Hokkala: Tunteet
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Ruusu-Ristin Temppeli Jyväskylä
Aittokalliontie 3, bussit 1,2,3,(pysäkki Halssilan koulu) 

Yleisöesitelmät kevät 2017 klo 13.00

TAMMIKUU
22.1.   Jari Jokilehto: Ruusun ja ristin tie

HELMIKUU
26.2.   Kalevalajuhla. Jarmo Anttila: Kalevalan henkinen perintö

musiikkia

MAALISKUU
26.3.   Marko Manninen: Elämän kukka

HUHTIKUU
30.4.   Rauno Rinkinen: Eettinen itsekasvatus

Esitelmiin on vapaa pääsy. 
Esitelmän jälkeen keskustelua kahvikupin ääressä.

LUKUPIIRI
Alkaen 25.1. joka toinen keskiviikko klo 18.00. 

Vetäjinä Pekka Kivikäs ja Terttu Wiio.

JOOGA
Alkaen 11.1. -19.4.2017 keskiviikkoisin klo 16.10. 

Ohjaajana joogaopettaja Liilia Siiberg.
Oma matto mukaan, 3 € per kerta.

Tiedustelut Liilia Siiberg p. 050 911 1377, 
llsbrg8@gmail.com



30

Ruusu-Ristin Temppeli Siilinjärvi
 Asematie 12 Siilinjärvi, sunnuntaisin klo 12.00

Yleisöesitelmät keväällä 2017

Tammikuu
15.1.  Anneli Sallinen-Keinänen, Tahdon palvella

Helmikuu
19.2. Pertti Vehreävesa, Ego, kuolema ja uudestisyntyminen.

Maaliskuu
12.3.  Aija Tuukkala, Lemminkäisen äiti

Huhtikuu
9.4.  Antti Savinainen, Tiede ja henkinen ihmiskuva.

Toukokuu
14.5. Markus Salokas, Puhtaus

Keskusteluillat Siilnjärvellä 

Ensi keväänä tiistaina klo 18: 
10.1,  7.2,  2.3,  18.4,  2.5.

Teeman jatkuu- ”Ihminen, ikuinen mysteeri” 
Yhteyshenkilö Jouko Ikonen, puh. 050-3418795.
2.5.  ”Kuoleman jälkeiset tilat” / Antti Savinainen
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Päivämäärä Datum Laskun numero Fakturans nummer

Viitteenne Er referens

Asiakasnumero Kundnummer Viitteemme Vår referens

Toimitus Leverans

Maksuehdot Betalningsvillkor Eräpäivä Förfallodag

Huomautusaika Anmärkningstid Viivästyskorko Dröjsmålsränta

LASKU FAKTURA

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

VIITENUMERO  REFERENSNUMMER YHTEENSÄ
TOTALT

EUR

ALV rek.

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

TILISIIRTO GIRERING

Viitenro
Ref.nr

Eräpäivä
Förf.dag EUR  

FI28 5720 9920 1090 47

25,00 €

Ruusu-Risti lehti

Ruusu-Risti ry:n edustajat paikkakunnittain:

Iitti º  Pauli Loikala 040 838 1017

Jyväskylä º  Kirsi Toivonen 050 378 7335

Kuopio º  Jouko Ikonen 050 341 8795

Oulu º  Vesa Raappana 044 279 6393

Rovaniemi º  Marketta Mylläri 040 762 6454

Siilinjärvi º  Anita Johansson 041 4952044

Tampere º  Alpi Ikäheimonen 0400 238 769

Vihti º  Jukka Sarno 040 567 7485

Porvoo º Jorma Aunela 040 969 2096

Lappeenranta / Taipalsaari º Paula Monto 040 590 4918
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Tampereen Ruusu-Risti-ryhmä
Ruusu-Risti ry yleisöluennot keväällä 2017

Sunnuntaisin klo 14.00
Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13, 33100 Tampere

Tammikuu
21.1.  

Helmikuu
25.2. 

Maaliskuu
18.3. 

Huhtikuu
22.4. 

TEEMAILLAT

Keskiviikkoisin klo 17.00
18.1,  22.2,  15.3,  19.4

Yhteyshenkilö Alpi Ikäheimonen 0400- 238 769
Ruusu-Ristin toimitila, Pinninkatu 42 A 23

Ruusu-Risti Ry:n yleisöesitelmät keväällä 2017
Lappeenrannassa sunnuntaina klo 14.00

Lappeenrannan nuoriso- ja monitoimitalo Monari, 
Anni Swanin katu 7 B, 2 kerros.

22.1.   Jukka Sarno, Ruusuristiläinen maailmankatsomus
19.3.   Mauri Lehtovirta, Anteeksiantaminen - sydämen tie
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Porvoon Ruusu-Risti ryhmä
Lisitzinin Taidemuseo, Sibeliuksenbulevardi 15 Porvoo

Parillisina keskiviikkoina kello 18.00.

Yleisluennot keväällä 2017

11.1.   Erik D. Jung,  Tiibetin Budhailaisuutta: Nyingma tradiitio

25.1.   Heini Ilmarinen,  Tiibetin Budhailaisuutta: Nyingma tradiitio

8.2.    Jarmo Anttila,  Hyvän ja Pahan arvoitus

22.2.   Marko Manninen,  Elämän kukka

8.3.     Markku Jaatinen,  aihe avoin

22.3.   Jouni Marjanen,  Yhteisöelämä henkisen kasvun kouluna

5.4.     Terttu Seppänen,  Via Akatemian Ajatusjooga

19.4.   Esko Keitaanranta,  aihe avoin
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Anne Paalo

Terveys ja sairaus henkisessä kasvussa

Usein suurin osa päivittäisistä ajatuk-
sista ja tunteista on negatiivisen in-
formaation kierrättämistä. Ajan ku-

luessa se vaikuttaa terveyteen. Meditaatio voi 
olla resepti ja tulevaisuuden lääketiedettä. Ih-
minen on miniatyyri universumista. Jos tun-
net kehosi, tunnet näkyvät ja näkymättömät 
maailmat. Maan päällä ihminen työskentelee 
fyysisen kehon kautta, mutta ajattelee men-
taalikehon, tuntee astraalikehon ja kanavoi 
syytä ja seurausta kausaalikehon kautta. Ih-
misen haaste on kehittää kaikki olemuspuo-
lensa täydelliseksi. Fyysisenä olemuksena 
selvittää kuinka syödä, hen-
gittää, juoda ja ottaa vastaan 
valoa. Tunteiden maailmassa 
omata selkeästi rakentunut 
astraalikeho.  Ajattelija meis-
sä tarvitsee  hyvin rakentu-
neen mentaalikehon. Kaikki 
kehot ovat yhtä tärkeitä ja 
niillä on fysiologia-anatomia. Kaikkia kehoja 
tulee suojella kuten fyysistä suojaamme vaa-
tetuksella. 

Parhaiten on tunnettu fyysinen keho. Sitä 
myötäilevän eetterikehon kautta kulkevat 
elektroniset ja magneettiset virrat. Astraa-
li hallitsee tunnemaailmaa ja on jakautunut 
alempaan ja ylempään. Alempaa ruokimme 
itsekkyydellä ja ylempää kehitämme epäitsek-
kyydellä. Vääränlaisen elämän seurauksena 
ihminen tuhoaa kehojaan ja kutsumattomat 
ulkoiset vaikutteet pääsevät läpi aiheuttaen 
sairauksia. 

Elimistössä kaikki yhdistyy rakkauden lain ni-
messä. On vienyt miljoonia vuosia saada solut 
toimimaan yhdessä. Solut tietävät tehtävänsä, 
elimistössä ei ole yksityisiä hankkeita, itsek-
kyyttä tai satunnaisia toimintoja. Kun joku 
solu sairastuu ja kärsii, muut solut tulevat 
apuun. Terveydelle vaaralliset solut poistetaan 
yhteisen hyvän nimessä. Kun yhteys kehon so-
lujen välillä heikkenee, keho myös heikkenee. 
Elimistö muodostuu ikään kuin lukematto-
mista pienistä sieluista, jotka katselevat läheltä 
mestarin työtä. Meissä on sisäänrakennettuna 
solujen veljesrakkaus. Auringon ja solujen ra-

kenteet ovat samankaltaisia. 
Auringolla on kolme kerros-
tumaa, joista yksi valmistaa 
energiaa, toinen varastoi ja 
muuntaa sitä ja kolmas siir-
tää maahan. Sama on soluilla, 
uloin ottaa vastaan auringon 
energiaa, keskimmäinen va-

rastoi , sisin muuntaa ja prosessoi elämänener-
giaksi. Tietyt solut ovat parhaita lääkäreitä 
maailmassa. Niillä on omat laboratoriot missä 
valmistavat parantavat lääkkeet. 

Ihmisen tietoisuus sijaitsee aivojen etuloh-
kossa silmien ympärillä. Aivoilla on eri puo-
lia – materiaalinen tai henkinen ja energinen. 
Kun ihminen kuolee, hän vie mukanaan vain 
henkisen puolen. Tarvitaan myös ymmärrystä 
ihmisen tietoisuuden tilasta minkä kautta hän 
pääsee yhteyteen kosmoksen ymmärtävien 
olentojen kanssa, jotka ovat hyviä tai pahoja.  
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Ihmismielen viestit menevät ihmisestä toiseen 
ja maasta taivaaseen ja takaisin. Ihmisellä on 
oikeus päästää läpi vain se mikä koskee häntä 
itseään. Luovat voimat tulevat maahan aurin-
gosta. Ihmisen henki on inhimillinen aurinko, 
joka aivojen loistaessa synnyttää ajatuksia. 
Jokainen olento ajattelee. Aivot ovat suuri 
voimadynamo, elektronista energiaa, jonka 
se lähettää läpi elimistön. Jos ihminen tietää 
kuinka käyttää tätä energiaa, hän voi parantaa 
itsensä. Jos ei pysty säännöstelemään aivoihin 
tulevaa energiaa, sairastuu tai ei kehity. Aivo-
poimut tekevät kosmisesta energiasta tietoista 
minkä sielu saa käyttöönsä. 
Ajatusenergia virtaa näiden 
poimujen kautta. Kun aivo-
toiminnan voimat ovat kun-
nossa, jumaluus ilmenee ihmi-
sessä loistavana energiana. 

Positiivisen navan energia läh-
tee oikeasta aivolohkosta ja 
siirtyy vasempaan muuttuen 
negatiiviseksi. Samoin kuin 
veri myös ajatukset kiertävät 
kaikissa soluissa. Ihmisaivo-
jen keskellä on lentävä silmä 
tai ihmisen sisäinen aurinko. 
Jeesus kutsui tätä ruumiin va-
loksi, se on käpyrauhanen Pi-
nus glandin tai egyptiläisten 
Horuksen silmä. Jos ihminen 
on henkisesti hereillä, käpyrauhanen toimii – 
ei muuten. Se on lähetin, joka yhdistää meidät 
kosmokseen ja mahdollistaa henkisen kasvun. 

Ihmiselle tulisi tehdä kolme syntymähoro-
skooppia. Maakeskeinen, sideerinen eli täh-
tikeskeinen ja heliosentrinen eli aurinkokes-
keinen. Kaikkien näiden voimakentät ja vir-

taukset vaikuttavat meihin. Tuhannet säikeet 
kulkevat aivoista eri suuntiin läpi koko ke-
hon. Virtaukset aivojen takapuolella nostavat 
alempia tunteita ja jos ei kontrolloi niitä, lan-
keaa kiusauksiin. Ei ole suurempaa siunausta 
kuin hallita aivojensa voima, säädellä mielen-
sä tiloja ja olla kykenevä siirtämään aivojen 
energioita eri lohkoihin. Tämä tarkoittaa itse-
kontrollia. Aivojen energiat jaetaan kolmeen 
lohkoon. Ensimmäinen on korvien takana 
missä alemmat energiat toimivat. Aluetta voi 
verrata helvetiksi. Otsalohkon alue on inhi-
millinen elämä. Kolmas sfääri kattaa energiat 

aivojen ylimmässä osassa missä 
korkea eettisyys toimii. Aluetta 
voi kuvata taivaaksi ihmisessä. 
Kun ihminen toimii vastoin 
eettisyyttä, energia putoaa 
tältä alueelta korvien tasolle, 
helvettiin. Kalevala pyhänä 
kirjana kuvaa ihmistä. Meissä 
jokaisessa on sisällämme myös 
Tuonelan virta. 

Hermosto ja ihmisen elimistö 
ei aina kestä korkeita värähte-
lyitä kuten rakkauden virtauk-
sia. Siksi suositellaan henkisen 
tien kulkijoille menetelmiä 
voimistamaan mieltä, sydäntä 
ja tahtoa, että elimistön ener-
giat mukautuvat korkeisiin 

energioihin. Sydämen rytmi ja lyönnit mää-
räytyvät sähköenergiasta, joka tulee avaruu-
desta. Lääketiede kuvittelee sydämen olevan 
pumppu, joka lyönneillä vie verta elimistöön. 
On osittain totta, mutta veren saa liikkeelle 
elämänvoima mikä virtaa elimistössä ja saa ke-
hon solut sykkimään rytmisesti. 
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Aivot on dynaamiset ja tuottavat sähköä, kun 
taas sympaattinen hermosto tuottaa magnetis-
mia. Elektronisia virtauksia voi kutsua YANG 
ja magnetismia YIN. Vatsa kuuluu sympaatti-
seen hermostoon ja siksi on magneettinen. Vat-
san magneettisilla voimilla voi muuttaa inhi-
millisiä mielialoja. Kun ruuansulatus on terve, 
ihminen on iloinen ja tarmokas. Jos maksa on 
epäkunnossa ihmisestä tulee alakuloinen, pes-
simisti ja vihainen. Maksan huono kunto aihe-
uttaa julmuutta ja on yhteydessä alempiin tun-
teisiin. Henkisyys ei voi kehittyä ilman lihaa, se 
on kuin kasvi, joka tarvitsee lihan ravinnoksi. 
Taistelu lihan ja hengen välillä on energioiden 
muuntamista. Kun ihminen menettää kehonsa, 
fyysinen maailma tulee näkymättömäksi.

Luonto on järjestänyt elimistöön huokosia, 
joista energia virtaa ja uudistaa elimistöä. Vatsa 
toimittaa materiaalista ravintoa koko elimis-
tölle. Keuhkot ottaa vastaan ilmaa ja hapettaa 
verta. Kolmas toimija on aivot, jotka levittävät 
energiaa ja terveitä toimintamalleja kehoon. 
Sydän ei vain puhdista verta, vaan myös tun-
teita. Keuhkot ovat alttari ihmisen ajatuksille, 
tunteille ja haluille, jotka on tarkoitus puhdis-
taa. Siellä palaa pyhän tulen uhri puhdistamas-
sa. Keuhkot puhdistaa veren ja sydän ohjaa sen 
kaikkiin kehon osiin. Keuhkot on inhimillisen 
mielen muuntaja ja suuntaa ajatusenergiat ai-
voihin, maksa on aistienergioiden muuntaja. 
Mitä paremmin maksa toimii, sitä korkeampia 
ja jalompia ovat ihmisen ajatukset. 

Vatsa on lähimpänä fyysistä maailmaa. Sydän 
on jumalallisen prinsiipin edustaja itsenäisessä 
ja vapaassa tilassa. Kun ihminen selvittää ma-
teriaaliset asiansa, hänen vatsansa toimii kun-
nolla. Voima tulee keuhkoista. Kun ihminen 
hengittää kunnolla, hän on voimakas. Kaikki 

elämässä kuten syöminen, veden juominen, 
ajatteleminen, tunteet ovat samaa ketjua. Ne 
mukautuvat toisiinsa samojen lakien mukaises-
ti ja auttavat toisiaan. Kun kaikki toimii kun-
nolla, elämä kehittyy jumalaisen suunnitelman 
mukaisesti. 

Auringolla on suuri vaikutus solar plexukseen. 
Ihminen, joka on järjestänyt energiat itsessään, 
on järjestänyt ne myös luonnonvoimien kans-
sa. Ihmiskehossa on kolme kolmiota. Ensim-
mäinen on päästä olkapäihin – sen kärki on 
ylöspäin, toinen kolmio on olkapäistä napaan 
– sen kärki on alaspäin, kolmas on navasta jal-
koihin – kärki ylöspäin. Ensimmäisen keskipis-
te on käpyrauhanen, toinen Solar plexus ja kol-
mas Sacrum alue missä häntäluun kohdalla on 
hyvin tärkeä peruskivi tai energia, josta nousee 
kundaliinin valo kuin pylväs ihmisen keskellä. 

Tulee aika kun ihminen matkaa planeetalta toi-
selle, mutta ei nykyisen kaltaisen kehon kanssa. 
Hän hallitsee valon, tietää universumin lait ja 
toimii niiden mukaan. Hän ei syö kuten ym-
märrämme vaan ruokkii itseään vielä tuntemat-
tomalla tavalla. Viisi aistia on kehittynyt viides-
sä juurirodussa. Kuudennessa juurirodussa on 
käytössä kuudes aisti. Se on osittain jo ihmisillä, 
joilla on korkeita henkisiä pyrkimyksiä. Ihmi-
nen on akku tai tienristeys missä miljoonat kos-
miset virrat kohtaavat. Matemaattisesti ihmi-
nen on kuin monimutkainen kaava. Ihmisessä 
on etelä ja pohjoisnapa kuten maapallolla. Ne 
ovat energiavarastoja. Ihmisen kahdesta virras-
ta toinen menee alas ja toinen ylös, maapallon 
keskelle tai kohti auringon keskusta. Kolmas 
virta, joka kohtaa nämä kaksi, on ihmisen aura. 
Virta kohti maan keskustasta sisältää kaikki 
karkeat energiat, jotka ihminen on hankkinut. 
Olet keskipiste, jonka auringon ja maan ener-
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giat läpäisevät. Aamusta iltapäivään auringon 
energiat menevät läpi, laskeutuen maan kes-
kusta kohti. Iltapäivällä on päinvastainen liike 
– maan energia menee keskuksesta läpi jalkojen 
ylös aurinkoon. Siksi energiat aamulla ja illalla 
ovat erilaisia. Navasta alaspäin – fyysinen ihmi-
nen - on virtoja, jotka suuntaavat maan keskel-
le. Kehon vasemmasta puolesta energia siirtyy 
alas kohti vasenta jalkaa ja sitten ylös oikeaa jal-
kaa ja puolta. Samat elektromagneettiset ken-
tät on löydettävissä jokaisen elimen ympärillä. 
Positiivinen energia liikkuu ohi oikean kulma-
karvan. Sieltä se kääntyy alas oikean silmän alle 
ja muuttuu negatiivi-
seksi energiaksi. Siel-
tä vasempaan silmään 
ja taas positiivinen ja 
sitten negatiivinen 
energia saman silmän 
alta. Tämä energia 
muodostaa lemnis-
kaatan. Kulmakarvo-
jen välissä on tietoi-
suuden keskus, joka 
säätelee näitä virtoja. 
Mitä valoisampi virta, sitä terveempi ja puh-
taampi on ihmisen keho. Jos linjat ovat jatkuvia 
ja eivät katkenneita, ihminen voi saavuttaa kai-
ken. Kun ihminen ottaa vastaan maan energi-
aa, hänestä tulee rohkea, luja ja keho virkistyy. 
Kasvit ja eläimet tuntevat tämän lain ja nou-
dattavat sitä. 

Ihmisen tulisi ymmärtää lait mitkä liikuttavat 
sähköä ja magnetismia, jota hindut kutsuvat 
praanaksi. Selkäydin on pääasiallinen praanan 
vastaanottaja ja muuntaja. Ensin praana liikkuu 
kohti pikkuaivoja ja sieltä isoihin aivoihin. Jos 
praana ei pääse isoaivoihin, tulee epäharmoni-
aa. Harmonisen ihmisen energiavirrat vaihtu-

vat säännöllisesti. Energia liikkuu kuten spiraali 
vuoroin eri puolille. Kun ihminen riitelee pal-
jon tai käy ylikierroksilla, tämä on oire oikean 
aivolohkon ylimääräisestä sähköstä. Kun ihmi-
nen on huonolla tuulella ja masentunut, hänen 
vasemmassa aivolohkossa on liikaa sähköä. 

Energia mitä elimistö ei omaksu kunnolla on 
viha. Ylimääräinen energia varastoituneena 
keskuksiin korvien ympärillä saa helposti rai-
vostumaan. On suositeltavaa tehdä maatöitä ja 
suunnata osa tästä energiasta maahan. Joskus 
ihminen ottaa vastaan enemmän energiaa kuin 

tarpeen, välillä hän 
luovuttaa sitä liikaa. 
Näillä ääripäillä on 
epäsuotuisa vaikutus 
elimistöön. Luonto 
säätää ja organisoi: 
Ota ja anna tarpeen 
mukaan. Ihmiset ovat 
näkymättömästi yhte-
ydessä kaikkeen mikä 
vaikuttaa heihin ja tie-
toisesti tai alitajuisesti 

käyttävät hyväkseen vaikutusta toisiinsa. Jokai-
nen säteilee erityistä energiaa, joka heijastuu 
lähimmäisiin. Ihmisillä on yhteisiä asioita ja 
tuloksena energia virtaa yhdeltä toiselle kuten 
nesteet astiasta toiseen. 

Elävät olennot ovat ovia johdattamaan energi-
oita. Korkeimmat energiat kulkevat ihmisen 
kautta. Eläinten tehtävä on kerätä magnetis-
mia ja eläinten ystävä hyötyy tästä energiasta. 
Metsien raivauksen ja nisäkkäiden tappami-
sen takia ihmisillä on suuria kärsimyksiä mi-
hin ei löydy apua. Ei ymmärretä, että eläimet 
ja kasvit ovat elämän energian varastoja ih-
misen kasvulle ja kehitykselle. Hävitettyjen 
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nisäkkäiden energia katoaa avaruuteen. Vuoret 
ovat energiavarastoja, jotka auttavat ihmisiä 
muuttamaan mielentilojaan. Fyysinen työ on 
keino ottaa vastaan maan energioita. Fyysisellä 
tasolla on kehityksen alemmilla tasoilla olevia 
ja nämä hankkivat energiaa korkeamman tason 
olijoilta. Hankkiaksesi tilalle vietyä energiaa, 
pitäisi olla kontaktissa ylempään maailmaan ja 
hankkia sieltä energiaa.  

Ajatusten ja tunteiden energia liikkuu avaruuk-
siin, mikään ei niitä rajoita. Mitä tietoisempi 

olento, sitä nopeammin energiat liikkuvat. Jos 
kahden kehon värähtelyt eivät ole tasa-arvoi-
sia, korkeammat värähtelyt vaikuttavat toiseen 
alemmilla värähtelyillä. Jos kaksi kehoa kohtaa 
samoilla värähtelyillä, ne ovat harmoniassa. 
On luonnonlaki, joka kunnioittaa kaikkien 

elävien olentojen oikeuksia. Tämän lain mu-
kaan sinulla ei ole oikeutta pitää enemmän 
energiaa minkä kykenet sisäistämään. Ylimää-
räinen energia tuottaa paineita elimistölle. 
Mitä korkeammalla ihminen on, sitä enemmän 
valoa hänestä säteilee. Hän vaikuttaa ympärillä 
olevien mieliin ja sydämiin. Jopa hermostuneet 
ihmiset rauhoittuvat. Magnetismi on virta ja 
virtaa vapaasti ja itsenäisesti ihmisestä. Tätä 
virtaa ei saisi lukita. Kuka voisi lukita ihmisen 
magneettisen virran? Paholainen ja ilkeä ih-
minen. Oikeat ajatukset, tunteet ja toimet on 
tapa saada entiselleen magneettinen energia. 

Käden kautta ihminen ottaa vastaan muutoksia 
ilmapiirissä. Kun nostaa käden kohti aurinkoa 
ja sulkee silmänsä, tunnistaa energiat luonnos-
sa. Erityinen kosminen energia virtaa jokaises-
ta sormesta. Kaikilla henkisillä prosesseilla, jot-
ka tapahtuvat ihmisessä, on fyysiset vastaavuu-
det elimistössä. Kehossamme on energioita, 
joita ei hallita tahdolla, ja meidän tulee tietää 
kuinka niitä säädellä, koska väärinymmärtämi-
nen voi saada aikaan luhistumisen. Henkinen 
ihminen tulee hyvin herkäksi ja kaikki vaikut-
taa häneen. Eetterikeho venyy, astraali laajenee 
ja ei kestä kaikkien ihmisten läsnäoloa. Pitäisi 
tietää kuinka maadoittaa itsensä. Kun olet har-
moniassa, voit laajentaa itseäsi, hankalissa elä-
mäntilanteissa taas vetäytyä itseesi. 

Ihmisen aura on ellipsi, jossa on erityiset värit, 
koko ja tiheys. Aurassa on keskus mistä energi-
at virtaavat. Ylemmät energiat ovat yhteydessä 
ihmisen henkisiin ominaisuuksiin, alemmat 
tunne-energioihin. Ylemmät ovat isäntiä ja 
alemmat palvelijoita. Aura on ihmisen luon-
nollinen suoja. Kenelläkään ei ole oikeutta 
tulla toisen auraan. Jos ylittää 50-70 sentin 
etäisyyden, tulee jo liian lähelle. Epäharmonia 
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riippuu energian vaihdosta ihmisten välillä. Jos 
ihmissuhde ei ole kunnossa, herkkä kärsii. Älä 
astu pyhän rajan yli, jonka luonto on asettanut. 
Ihmisen ei tule kieltää henkistä tai materiaa-
lista elämää. Ne täydentävät toisiaan ja ovat 
vuorovaikutuksessa. Jos kaksi ihmistä tuntee 
yhteyttä toisiinsa, astraalikehot ovat yhteydes-
sä ja energiat menevät sekaisin. Kun toinen on 
sairas, myös toinen sairastuu. Kun toinen kuo-
lee, toinen kuolee perästä. Tämä tapahtuu ai-
noastaan ihmisten ollessa syvästi rakastuneita 
toisiinsa. 

Okkultinen koulu on vaarallinen valmistau-
tumattomille.  Kun ideat ovat värähtelyltään 
hyvin korkeita, äkkinäinen leimahdus tuntuu 
totaalisena uupumuksena tai tunteena palami-
sesta. Terveys on sitä kun mieli, sydän ja tahto 
ovat harmoniassa. Fyysisessä maailmassa terve-
ys on tärkeä. Henkisessä maailmassa missä aine 
on erilaista, tärkeää on puhtaus. Terveys ilman 
puhtautta on mahdotonta. Terveellä ihmisel-
lä aivot, keuhkot ja vatsa toimivat kunnolla ja 
jokaisella elimellä on erityinen sointi, väri ja 
värähtely. 

Arvokkain ihmisille annettu asia on elämä. 
Kun ihmisellä on terve keho, sydän ja mieli, 
hänestä säteilee tuoksuja kuten kukat tuoksu-
vat. Kun terve ihminen katsoo taivaalle yöllä 
tai päivällä, hän tuntee iloa ja kiitollisuutta kai-
kesta mitä hänelle on annettu. Jos ei ole janoa 
tai ruokahalua, on sairas. Totuuden jano on 
terveyttä. Kun kosketat terveen ihmisen kät-
tä, jonka ajatus on voimakas, tunnet hänestä 
virtaavan energian. Ollessasi lempeän ihmisen 
kanssa, sinulla on mukava olo. Lempeys on 
kuten lämmin vaatekappale, joka verhoaa ih-
misiä. Se antaa ihmisille suojan sairauksia vas-
taan. Kun ihminen menettää lempeytensä, hän 

alkaa riutua, kovettua, sairastuu helposti ja vai-
kuttaa kielteiseltä. Terveys riippuu neljästä ti-
lasta: mielen voimasta, sielun ystävällisyydestä, 
hengen valosta ja sydämen lempeydestä. Siksi 
kaikkien tunteiden, ajatusten ja toimien tulisi 
olla puhtaita. Puhdas veri on ehto terveydelle, 
sen värähtelyt ovat vastustuskykyisiä viruksil-
le ja bakteereille. Jos haluat olla terve, pidä se 
minkä Jumala on sinulle antanut kuten valo 
mielessäsi ja lämpö sydämessäsi. Mitä ihminen 
ajattelee, siksi hän tulee. Ole lämmin ja valoisa 
kuten aurinko. Ole puhdas kuten kuu. Nauti 
tähdistä, jotka auttavat sinua kykyjesi kehit-
tämisessä. Poista mielestä sairaiden ihmisten 
ajatukset. Tietoinen ihminen on immuuni ne-
gatiivisuudelle. 

Selvitä sairautesi alkuperä onko se fyysinen, ast-
raalinen tai mentaalinen luonteeltaan.  Sairau-
det opettavat ihmisille nöyryyttä. Ota sairaus 
siunauksena neuvomaan kehittymisessä. Kun 
Jumala haluaa tehdä ihmisistä herkkätuntoisia 
ja lämpimiä, heidän täytyy sairastua. Jos et salli 
sairautta, tulee toinen kärsimys. Tukit sairau-
den lääkkeillä, joilla paranee vain fyysisesti ei 
henkisesti. Fyysinen keho elää eetterikehosta. 
Jos näiden välillä on ongelmia, ihminen sairas-
tuu. Terveen eetterikehon, joka suojaa meitä, 
saa noudattamalla Vuorisaarnan käskyjä. Vasta 
tämän puhdistuksen tien jälkeen ihminen on  
henkisesti valmis pyhään ehtoolliseen, Gol-
gatalle ja ylösnousemukseen. 

Terveen hengitys on rytmillistä ja hiljaista ja 
hän voi kävellä pitkiä matkoja hengästymät-
tä.  Sairaudet edustavat loisia ihmisen aurassa, 
joista pitäisi vapautua. Loiset ovat kielteisiä aja-
tuksia, jotka imevät energiaa. Jokainen vieras 
ja luonnoton halu aiheuttaa reaktion elimis-
tössä. Ihmiset tulevat sairaiksi herkkyydestä, 
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mutta eivät liiallisesta ajattelusta. Jokainen 
paha ajatus ja tunne vetää puoleensa ikä-
viä alempia olentoja. Suurin osa sairauksista 
johtuu saavuttamattomista eduista ja ha-
luista. Epäharmoniset ajatukset sekoittavat 
aivojen hermojärjestelmän, epäharmoniset 
tunteet sympaattisen hermosysteemin sekä 
lihaksiston ja luuston. Ongelmia astraalissa 
ovat rakkauden, viisauden ja totuuden puu-
te. Epäily, epäusko ovat kerrostumia, jotka 
täyttävät eetterikehon, samoin aivot. Ne ovat 
mentaalisia mikrobeja. Kaikki sairaudet il-
menevät ensin henkisessä maailmassa ja sen 
jälkeen fyysisessä. Kun pyydät anteeksi ja olet 

myötätuntoinen kärsiviä kohtaan, sairautesi 
helpottaa. Syyt moniin sairauksiin ovat alita-
junnassa. Ne ovat jäänteitä menneisyydestä, 
josta pitäisi päästä. Ihmiset tulevat sairaiksi, 
koska ovat rikkoneet totuuden lakia. Jos ha-
luat korjata elämäsi, rakasta totuutta. Pyri 
sitä kohti ja rakasta sitä. Jos ei hae totuutta, 
vääjäämättä hakee valheen, joka on totuuden 
vastakohta. On ajatuksia ja tunteita, jotka vai-
kuttavat elimistöön heti, toiset ajan kanssa. 

Monet kivut ja häiriöt ihmisessä johtuvat veri-
suonien ahtautumasta. Ahtautumat ja laajene-

miset verisuonistossa tapahtuvat sähköisyyden 
ja magnetismin vaikutuksesta. Paha ajatus, 
tunne ja teko ahtauttaa verisuonistoa ja lukit-
see energiavirtoja. Ei ole vahvempaa myrkkyä 
kuin kielteiset ajatukset ja tunteet. Pelko, viha, 
epäily ja epäluulo ovat sellaisia myrkkyjä. On 
sanoja, ajatuksia ja tunteita, jotka ovat luon-
teeltaan kuin aseita. Kipu johtuu myös liian 
energian varastoitumisesta tiettyyn kohtaan 
kehoa ja energia pitää hajottaa. Kun energia 
on hajotettu, veri kiertää kunnolla ja sairaus 
paranee. Unettomuuden syynä on liika määrä 
energiaa aivoissa. Sinun tulisi tehdä harjoi-
tuksia, joiden kautta se suunnataan muihin 

osiin kehossa. Jokainen tunteiden patoutuma 
häiritsee sydämen toimintaa. Palauttaakseen 
sydämen normaalin toiminnan, ihmisen tulisi 
päästä sovintoon luonnon kanssa, yhdistää sy-
dämensä kosmisen universaalin sykkeen kans-
sa. Aurinkokuntamme sydän on aurinko. 
Kun ihmisen sydän toimii epänormaalisti, hän 
on vahingoittanut suhdettaan aurinkoon. Sil-
mät säteilevät erityisiä valon säteitä. Joskus 
silmien säteet toimivat tuhoisasti. Sellaisilla 
silmillä tuodaan epäonnea. Ihmiset, jotka ovat 
altistuneet pahan silmän säteilylle, tulevat sai-
raiksi. On ihmisiä, joiden silmät tuovat siuna-
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usta ympäristöön – sairaat paranevat, masentu-
neet piristyvät. Joilla on paha silmä, käyttävät 
valoa väärin ja hyvät silmät, käyttävät valoa oi-
kein. 

Jos lukee ja kuuntelee vain ikäviä kirjoja ja uu-
tisia, seuraa aivojen täyttyminen myrkyttävistä 
ajatuksista. Mikrobit hiipivät elimistössä sinne 
missä on tietty alttius ja vähentävät energioita.  
Älä pidä kauan negatiivisia ajatuksia elimistös-
säsi, koska ne leviävät myrkkyinä vereen. Nämä 
myrkyt ovat samanlaisia mitä bakteerit tuotta-
vat. Luonnossa on kätkettyjä voimia, jotka ovat 
vaarallisia ihmisille. Kun ihminen käyttää näitä 
energioita, ei aiheuta harmia vain omalle verel-
le, vaan myös tuleville sukupolville. Nämä ovat 
vaarallisia, parantumattomia sairauksia, jotka 
myrkyttävät ihmiskunnan veren. Perinnöllisyys 
vaikuttaa ihmiseen vain fyysisessä maailmas-
sa. Ihmisessä on perittyjä ominaisuuksia, joista 
hänen tulisi päästä eroon. Ne on annettu haas-
teeksi. Niitä muuntaakseen, pitäisi muuttaa 
elimistönsä. Joskus lapset, joiden tulevaa elä-
mäntehtävää haittaa perinnöllisyys, sairastavat 
paljon. Eri kehitystasojen olennot ovat piilou-
tuneina sairauden takana. Useimmat niistä ovat 
pahoja alhaiselta tasolta, joiden mielenkiinto on 
nostattaa tunteita ihmisessä vetääkseen pois hä-
nen energioitaan. Kun ihminen tulee vihaisek-
si, ne käyttävät tätä energiaa ja tekevät hänestä 
heikon. 

Jokaisella on itsellään hyvät ja huonot energian-
sa, joiden kanssa on selvittävä. Jotkut sairaudet 
ovat tulosta menneisyyden kirouksista.  Se joka 
aiheuttaa harmeja, pahaa tai vääryyttä jolle-
kulle, saa kaiken takaisin itselleen ajan kanssa. 
Mitä tahansa ihmiset kohdistavat lähimmäisille, 
hyvää tai pahaa, lopulta palaavat häneen.  Kun 
sairaus juurtuu tiukasti astraalikehoon, se vähi-

tellen tulee ajatuksiin ja sieltä fyysiseen kehoon. 
Eräs ongelma on huonon ilmapiirin hengittä-
minen. Ilman kautta kaikki ovat yhteydessä. 

Jos aurasta puuttuu punainen rakkauden väri, 
keltainen viisauden väri ja sininen totuuden 
väri, voi sairastua. Nämä värit tulee levittää eli-
mistöön, mieleen, emotionaaliseen ja mentaa-
liseen elämään. Jos eetteri on osittain irti fyy-
sisestä, tulee tapaturmia ja sairauksia. Hieman 
irtonainen eetterikeho on syntymässä saatu va-
luvika ja ihmiseen pääsevät herkemmin vaikut-
tamaan demonit tai enkelit. Tämä on tavallinen 
taiteellisilla sieluilla ja heidän kannattaa kulkea 
henkisellä tiellä. Liian tiukasti kiinni oleva eet-
teri tekee fundamentalistin. 

Karkea elementti, joka lyhentää elämää, on 
alempi miehinen – voi ilmetä myös naisessa – 
prinsiippi. Korkeampi maskuliininen prinsiippi 
edustaa viisautta. Alempi maskuliininen pi-
tää vallasta, halusta dominoida ja kontrolloida 
muita. Jos ihminen lukitsee itseensä alemman 
halun, hänessä tapahtuu suuri shokki. Jos ei löy-
dä ulostuloa tälle halulle, häntä kohtaa tuho. 
Tämä on syy joskus äkkikuolemalle. Kun kasvit 
kehittyvät kunnolla, juurien energiat ja mahlat 
menevät ylös kohti oksia ja energiat ja mahla 
oksista tulevat juuria kohti. Vaihto stimuloi kas-
vien kehitystä. Sama vaihto tapahtuu ihmisessä. 
Fyysisen elämän energiat muuntuvat henkiseen 
elämään. Alempien energioiden pitäisi men-
nä kohti ylempää ja muuntua siellä. Muuntu-
neina ne menevät takaisin alempaan elämään 
ja nostavat sen tasoa. Rappeutuminen viittaa 
epänormaaliin tilaan elimistössä, energiat eivät 
muunnu kunnolla. Ihmisen pitäisi opiskella ast-
raalikehon anatomiaa. Kun olet puhdas, kaikki 
elämän lähteet virtaavat säännöllisesti. Kun me-
netät puhtautesi, kanavat tukkeutuvat ja riistät 
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itseltäsi voimasi, terveytesi, kärsit, tuskastut, 
menetät vapautesi ja luottamuksen muiden ih-
misten apuun. Hinduilla tattva tarkoittaa elä-
män energiaa. Se läpäisee avaruuden ja on kaik-
kien taivaallisten kehojen liikkeiden perusta ja 
syy, joka luo elämää universumissa. Tästä tattva 
energiasta praana on muunnos. 

Ihmisen tulisi ajatella vain 50 % itseään ja 50 % 
täyttää Jumalan lait. Energiavirroissa toinen on 
dynaaminen, joka on päässä, ja sympaattises-
sa hermostossa ovat elämän juuret. Toinen on 
yhteydessä aurinkoon – toinen maahan. Maa-
energia menee joskus tiettyjen sfäärien läpi ava-
ruudessa, joilla on epäsuotuisa vaikutus. Ihmi-
set saavat tartuntoja näistä vaikutuksista, jotka 
aiheuttavat epidemioita ja joskus kuoleman 
tuhansille tai miljoonille. Mikä aiheuttaa kata-
strofit? Yksi syy on harkitsematon nisäkkäiden 
tuho ja ihmisten murhaaminen. Kun murhatut 
sielut tulevat astraalimaailmaan, ne aiheuttavat 
mielensairauksia. Murhattu liikkuu astraalisesti 
ihmisten keskuudessa ja houkuttelee heitä kos-
ton tunteisiin. 

Jotkut ihmiset ovat hermostuneita heissä ole-
van valon puutteen takia tai he ovat lukinneet 
valon. Jos tunteita ja toiveita ei ole tyydytet-
ty, tulee neuroottiseksi. Kun esteet puretaan, 
hermoheikkous katoaa. Mitä korkeammat ja 
moninkertaisemmat värähtelyt ovat, sitä voi-
makkaampi niiden vaikutus elimistöön. Ny-
kyihmiset tahtovat kehittyä nopeasti ja kaiken 
heti, mutta nopea kehitys tuo vaaroja. Jos lai-
tat kätesi terveen ihmisen pään päälle, tunnet 
kylmän ja kuuman virran. Epätasapainoisella 
ihmisellä on vain kuumaa virtaa. Jos sinulla on 
sydämensykettä, on repeämä tunteissa tai tun-
teiden ristiriita.  Vale muuttaa veren kemiallisia 
ominaisuuksia ja elimistön kudoksia. Raskaana 

olevan naisen tulisi pitää puhtaus sydämessä ja 
ajatuksissa, jotta hän ei myrkyttäisi lapsen ver-
ta. 

Luonnon mukaan ihmisen ravinnon tulee olla 
puhdasta ja yksinkertaista. Jos ravinto on epä-
luonnollista kuten geenimuunneltu, elimistö 
häiriintyy ja sairastuu. Luonto on suurin paran-
taja, toinen tapa on mennä lääkärille ja kolmas 
henkinen. Siinä tapauksessa paranee välittö-
mästi. Luonto auttaa 50 %, lääkäri 25 % ja oma 
itse 25 %.  Syyn ja seurauksen laki liittyy 25 % 
ihmisten vaikeuksiin.  Vapauden laki – ihmisel-
lä on vapaa valinta - ratkaisee 25 %. Jos sairaus 
on lääkärin varassa, ihminen paranee osittain. 
Jos parannat jonkun jumalaisten lakien mu-
kaisesti, menetelmien ja ihmisen energioiden 
välillä pitäisi olla yhteys. Henkinen tie tai me-
netelmät voi parantaa harvoissa tapauksissa. 
Parantajan ja parannettavan välillä täytyy olla 
täysi luottamus muuten henkiparannus ei ole 
mahdollista. Parantajan tie on aina eettinen ja 
usein henkisesti pitkälle kehittyneet ihmiset 
saavat parantajan lahjat. Sairaalta aina puut-
tuu jotakin. Jos hän saa puuttuvat elementit, 
hän paranee. Tämä oli Kristuksen menetelmä. 
Hän antoi itsestään sairaille. Jos haluat paran-
tajaksi, sinun tulee säteillä voimaa. Kehossa on 
parantavaa voimaa ja kun keho menettää tämän 
voiman, ei mikään menetelmä auta. Kaikki 
hoitomenetelmät ovat ihmisessä ja itsestä on 
kiinni saada ne esille. Joitakin ihmisiä on vaikea 
parantaa, koska tietoinen luonto odottaa heitä 
uskomaan. Paljon johtuu uskosta. Parantami-
nen ei vapauta ihmistä sairaudesta, mutta antaa 
menetelmät säilyttää terveys.  Mieli tietää syyt 
sairauteen, mutta ei voi parantaa. Sielu paran-
taa. Rationaalinen mieli ilmenee ulkoisella ta-
valla kun taas sielu sisäisellä tavalla. Eräs sielun 
ilmennyksistä on intuitio. 
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Nykyään käytetään elimistölle myrkyllisiä 
lääkkeitä, mutta ihmisessä on varastoitunee-
na elämän energiaa. Elimistö ei kestä vieraita 
aineita ja alkaa taistella saadakseen ne pois. 
Piilossa oleva energia herää ja alkaa toimia 
aktiivisesti. Joskus myrkky on niin voimakas, 
että aktiiviset energiat lamaantuvat. Periaat-
teessa allopatia ja homeopatia toimivat samal-
la tavalla herättämällä elämän energian, mutta 
kova lääkitys vähentää ihmisen varastossa ole-
vaa elämän energiaa enemmän. Parantumises-
sa ihminen käy läpi kriisejä. Kun kestää ensim-
mäisen kriisin, seuraava menee nopeammin. 
Parannat tunnetulla tavalla, mutta toipumisen 
sijasta tilanne pahenee. Parannat tietyllä lääk-
keellä, mutta samasta lääkkeestä toinen tulee 
sairaaksi. Ei ole aina mahdollista parantaa ih-
misiä samalla tavalla. Jokaiselle sairaudelle ja 
yksilölle on oma hoito. 

Ihminen valitsee ruokaa oman kehitystasonsa 
tai yksilöllisyytensä mukaisesti. Jos ruoka si-
sältää suuren määrän valoa, ihminen voi ruok-
kia itsensä pienellä määrällä. Aineet, joissa ei 
ole tarpeeksi valoa, eivät ole ravitsevia. Mikäli 
ruoka on puhdasta ja terveellistä, huomaat 
kuinka ravinto vaikuttaa ajatuksiisi, tunteisii-
si ja toimiisi. Kun sivistynyttä ihmistä ruokkii 
huonolla ravinnolla – muutat hänen elämän-
sä tai karkeaa ihmistä puhtaalla ravinnolla 10 
vuotta, muutat hänen elämänsä. Nykykeittiö 
poikkeaa luonnon keittiöstä ja ihmiset sai-
rastuvat. Ihmisen tulisi löytää itselleen sopi-
vaa ruokaa kuten eläimet tekevät. Luonto on 
antanut ihmiselle vaiston mikä hänelle sopii. 
Elimistö tarvitsee erityistä ruokaa, joka ei auta 
vain hänen fyysistä kehitystään vaan myös 
mentaalista, emotionaalista ja henkistä. On 
suositeltavaa olla vegetaristi. Liharuoka tuo 
elimistöön kielteisiä elementtejä, jotka ovat 

vaikeita käsiteltäviä. Ne vaikuttavat harmilli-
sella tavalla fyysiseen ja mentaaliseen elämään. 
Alemman tason eläimille liha on välttämätön-
tä ruokaa, mutta korkeammilla tasoilla liha 
on haitallista. On myös laki, että ihminen voi 
syödä mitä tahansa, jos hän syö tietoisesti rak-
kaudella. On vegaaneja, jotka ovat vihaa täyn-
nä sekaravinnon käyttäjiä kohtaan. Heille ei 
vielä sovi kasvisruoka. Pythagoraan koulussa 
oli koeaika, jos kasvisravinto sopi. Kuudennen 
juurirodun ihmiset ovat kasvissyöjiä. 

Ravitsemus on parantamisen tapa. Ollakseen 
yhteydessä Jumalaan ruokaillessa, pitäisi syö-
dä kaikkea kiitollisuudella ja rakkaudella. 
Suurin osa ihmisestä on vettä. Vesi on elämän 
kantaja. Vesiparannuksessa täytyy käyttää 
myös ajatusten voimaa. Ilma on jumalaisten 
energioiden varasto. Siinä on valoa ja praanaa 
ja hengityksellä ihminen saa näitä element-
tejä. Keuhkoissa monet energiat risteytyvät. 
Praana ilmasta pääsee perille keuhkoihin ja 
auttaa veren puhdistumista. Praanan mukana 
tulee valoa. Keuhkoista praana leviää kaikki-
alle elämänvoimana. Jos ihmisen tietoisuus ei 
ole hengittämisessä läsnä, hän ei ota vastaan 
siunausta mitä on ilmassa. Jos ihminen hen-
gittää liian nopeasti, veri hapettuu ja ei ehdi 
puhdistua. Jos haluaa voimistaa tahtoa, tulee 
hengittää hitaasti. Syvähengitys rauhoittaa 
hermoston ja tuo kärsivällisyyttä. Laulamisel-
la ihminen kehittää hengityselimiä. 

Ihmisen ja auringon välillä on saada yhteys 
Jumalan ja ihmissielun välillä. Ilman tätä yh-
teyttä ihminen ei pysty kasvamaan henkises-
ti. Välittäjä joka yhdistää ja muuntaa ener-
giat, on eetteri. Suurin osa energiasta minkä 
aurinko ottaa vastaan on keskusauringolta, 
pienempi osa on jaettu planeetoille. 



44

Energia kulkee muutaman planeetan kautta. 
Maa siivilöi käytettävät energiat ja hylkää mitä 
ei voi käyttää. Ne menevät kosmiseen avaruu-
teen ja sieltä tiettyjä kanavia pitkin takaisin 
aurinkoon. Ennen auringon nousua säteillä on 
suuri vaikutus aivoihin, auringonnousun ai-
kaan säteet vaikuttavat eniten hengityselimiin 
ja herkkyyteen. Auringon kevätsäteillä 22.3 – 
22.6 on parantavin vaikutus. 

Energiat maan keskeltä, liikkuvat selkärankaa 
pitkin leveänä kanavana kohti aivoja. Kun 
ihminen on tekemisissä auringon fyysisen 
puolen kanssa, hän on yhteydessä myös aurin-

gon henkisen ja jumalaisen maailman kanssa. 
Kuudes juurirotu pystyy saamaan tietoisesti 
auringon henkistä energiaa. Kaikki sairaudet 
voidaan parantaa valolla. Kun ihminen on 
pitkälle kehittynyt, valkoinen valo loistaa hä-
nestä. Sydämessä missä on rakkaus, näet eri-
tyisen lempeän värisävyn – vaaleanpunainen. 
Oli aika, kun ihminen hahmotti vain kolme 
väriä. Nyt niitä on seitsemän. Laulaminen ja 

musiikki kohottaa värähtelyjä ja lisää vitaali-
energiaa. Laulaminen auttaa myös kärsimyk-
sissä. Musiikki ei muuta vain ihmistä, vaan 
koko luonnon ja on raja fyysisen ja henkisen 
maailman välillä. Nuotti C on hyvä sydämel-
le. Se tuo rauhaa ja on elämän avain. Kun sen 
laulaa oikein, ihminen voi saada energioita 
auringosta. Aivoilla, sydämellä, vatsalla, mak-
salla, lihaksilla ja luilla on omat äänet ja väräh-
telyt. Sydän on C (do), hengitys D (re), maksa 
E (mi), keuhkot F (fa), perna G (sol), sappi a 
(la), hengityselimet B (si). 
Liike on ensimmäinen todiste viisaudesta 
luonnossa. Ajatus on heijastuma liikkeistä ja 

liikkeet vaikuttavat mieleen. Sinun pitäisi olla 
harmoniassa liikkeiden kanssa. Kun liikkeesi 
ovat tietoisia, ne ovat miellyttäviä. Jos et tee 
tietoisia liikkeitä, tuhlaat energiasi turhaan. 
Liikkeiden kautta ihminen joko ottaa vastaan 
tai lähettää osan energiastaan. Jokainen liike 
on suhteessa tiettyyn musiikin muotoon, joka 
on suhteessa tiettyyn mielen aktiviteettiin. 
Kun teet yleviä liikkeitä, saat yhteyden henki-
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seen maailmaan, pääset yhteyteen henkisten 
olentojen ajatusten ja tunteiden kanssa. 
Ihmisen ajatuksen vauhti on hurja ja kykenet 
olemaan hetkessä kaikkialla materiaalisessa 
maailmankaikkeudessa. Jokainen suunnattu 
ajatus kulkee virrassa läpi avaruuden aallon 
muodossa. Kun ihmisen ajatus on intensiivi-
nen, se luo kauniita muotoja. Näiden aaltojen 
muodon mukaisesti aistit läheisen ajatukset. 
Jos haluat jollekulle hyvää, ajatuksen pitää 
olla keskittynyt. Ajatuksella on liitännäisiä 
kierteleviä yhteyksiä ja se saattaa kulkea jopa 
20000 ihmisen kautta kunnes joku ymmärtää 
sen. Ajatus ravitsee ihmistä kuten leipä. Epä-
terveelliset ajatukset eivät ravitse. Ihmisen 
ajatukset joko tuhoavat tai luovat. Jos sinulla 
on vihollinen, joka vihaa sinua, hänen ajatus 
sinusta on kovin voimakas. Hän voi saada si-
nut negatiiviseksi ja sairastut. Aikanaan kaik-
ki palaa pahan lähettäjälle ellet lähde samalle 
tasolle taisteluun hänen kanssaan. Jos haluat 
auttaa, suuntaa toiseen myönteisiä ajatuksia 
ja tunteita. Ystävät ovat terve energiamuuri, 
kun taas viholliset tuovat sairautta ja kärsi-
mystä. Ystävien välillä hyvät ajatukset kohtaa-
vat, mutta pienikin epäily ystävässä häiritsee 
ajatustesi harmoniaa. Epäily on syy ajatusten 
yhteenottoon. Tämän takia pidä ajatuksesi ja 
tunteesi myönteisinä, jos haluat olla vapaana 
tuskallisista tiloista, jotka ei ole omiasi. Nuk-
kuessasi olet vaikutuksessa muihin alitajuisel-
la tavalla. Kukaan ei ole vapaa vaikutuksista.  

On keskityttävä kehittääkseen ajatusta. Aja-
tuksella ja tahdolla ihminen ajaa pois vieraat 
aineet elimistössään. Kun nämä ainekset ovat 
hänessä, mieli ja keho on huonossa tilantees-
sa. Lopulta ylimääräinen negatiivisuus virtaa 
pois. Jopa lievä kielteinen ajatus halvaannut-
taa tahdon toimintaa. Syy miksi ihmiset pe-

riaatteessa hyvillä aikomuksilla, ajatuksilla ja 
tunteilla eivät onnistu elämässään. He antavat 
epäilyn ja epäuskon tulla vastavoimiksi. 

Eräs hoitomuoto on usko. Jos sinulla on us-
koa, paranet. Usko on voima, joka kasvaa ja 
lisääntyy muuttuen tiedoksi. Kun ihminen 
vaalii uskoa mahdollisuutena, niin luonnon 
vitaalivoimat virtaavat häneen. Uskottomuus 
on sitä, ettei ole yhteyttä jumalaiseen maail-
maan. Rakkaus on parantava kosminen virta, 
joka virtaa kaikkien elävien olentojen läpi. 

Henkiparannus voi olla vahingollista mikäli 
ihminen ei ole valmis elämään puhtaalla taval-
la. Ihminen voi rakentaa mentaalisen muurin 
ympärilleen joko ajatuksen keskittämisellä tai 
rukoilulla, ettei sairastu. Oikealla rukoilulla 
saa henkisen suojan ja pitää itsensä erossa pa-
han vaikutukselta. Se mitä hengittäminen on 
fyysisessä maailmassa, niin on rukoilu juma-
laisessa maailmassa. Rukous on henkistä pa-
rantamista. Uhraamalla sydämensä jumalalle, 
ihminen hengittää elämän eliksiiriä. Jumalai-
sella tavalla parantaminen merkitsee elämän 
muutosta, elää puhdasta, pyhää elämää. Kun 
ihminen rakastaa totuutta, hän voi palauttaa 
terveytensä ja keho tuoksuu hyvälle. Kun me-
nettää mielen tasapainon,  menettää tuoksun-
sa. 

Lähteitä: Beinsa Douno: Health and sickness 
ja Beinsa Douno: Paneurythmy
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                                               Keijo Remes

                                   Tietoisuuden Tila 

Nimesin hankkeen ”Tietoisuuden Ti-
laksi”, kyseessähän ei ole pelto- tai 
maitotila. Sundvikenissä Kemiön 

saaressa sijaitseva tila, on vuodesta 1925 lähti-
en kulkenut nimellä ”Villa Näset”. Näin lukee 
tienviitoissa edelleen. Tietoisuuden Tilan han-
ke on inhimillinen yhdessä tekemisen ja koh-
taamisten yksi ilmentymä.

Uskomukseni on tarve inhimillisen ja henkisen 
maailmankuvan ylläpitämiseen erityisesti pie-
nissä rauhallisissa ympäristöissä.  Tämän tyyp-
pisestihän ainakin Rudolf Steiner, Pekka Ervast 
ja Bernard Lievegoed ovat ilmaisseet näkemyk-
sen kuvatessaan mahdollista yhteiskunnallises-
ta kehitystä ”kaikkien sodaksi kaikkia vastaan”. 
Tämä surullisen tietämätön kehitys näyttäytyy 
tänäkin päivänä usealla areenalla. Niin talou-
den doktriinien vallan alla, keskinäisten epäym-
märrysten kuin sotienkin irvokkaina kuvina.

Vähäkylä-säätiö lähti kumppaniksi hankkee-
seen ja kauppakirjat allekirjoitettiin kesäkuun 
9 päivä. Peruskorjaus aloitetiin välittömästi 
kaupantekoa seuraavana päivänä 10.6. Startta-
simme Päivin kanssa klo 6.00 Helsingistä auto 
ja peräkärry täynnä siivous- ja remonttivarus-
teita.

Inspiroivia talkoita oli useita ja ne jatkuvat  
Juhannus 2016 oli mitä virkistävin kohtaami-
nen niin allekirjoittaneelle kuin 
17 juhannuksen viettäjälle. 
Kuvassa 4+2 ladyä maalauspuuhissa.

Veikko ja ylä-
kerran katto.  
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Luontoleiriläiset peuran jäljillä  2-4.9.2016

”Joskus vieläkin mieleeni tulee muistumia 
luontoleiriltä. Välähdyksiä. 

Tapa, jolla kohtaan luontoa - vahvisti sitä, jon-
ka jo jokin minussa tiesi mutta ei uskonut. Mi-
nun mielestäni on paljon se, että vieläkin nou-
see kaikumia leiriltä. Ei kaikilta kursseilta tai 
leireiltä jää mieleen”.
 Kiitos!  Päivi Koivisto

Miten suot itselleen työnilon? 

Hanki luottohenkilö, jonka kanssa voit kes-
kustella kirjoitustehtävästäsi etukäteen. Karta 
kommentoijia, jotka lannistavat sinua. Kuvit-
tele etukäteen, miten hienosti projekti etenee.

Etsi ideoistasi ja puolivalmiista tekstistäsi hy-
viä 
puolia ja anna niistä itsellesi kiitosta. 

Palkitse itsesi valmiista tekstistä. Älä moiti it-
seäsi siitäkään, ettet saavuta flow-tilaa.   
                             (Anja Alasilta).

"Syysruskan saattelemana, aamu-usvan hel-
limänä ja lämpimän tunnelman avustamana 
löysin inspiraation teksteihini. Kirjoitusleiri 
loi hyvän pohjan kirjoituksilleni keskustelu-
jen, hiljentymisen ja teoriaopetuksen myötä. 
Kirjoitusleiri olisi mukava kokea jatkoleireil-
lä, kun jokaisen osallistujan tekstin etenemi-
sen ja kehittymisen seuraaminen kiinnostaa. 
Yhtälailla kuin omatekstin tuoton kehittä-
minen."

T:Minttu

"Tietoisuuden tila Kemiön saarella toimi 
meidän retriitin kotina erinomaisesti. Järjes-
timme yhdessä nuorten ystäviemme kanssa 
siellä Kohtaamisen taiteen -retriitin, jon-
ka teemoina olivat yhdessä toiminta, hen-
kisyys sosiaalisena voimana ja sosiaalisuus 
henkisenä harjoituksena. Mukana meillä oli 
hollantilainen antroposofi Harrie Salman. 
Tapahtuma kesti reilut kolme päivää, jonka 
aikana keskustelimme, teimme tietoisuus- ja 
sosiaalisia harjoituksia, söimme hyvin - kiitos 
mittavan keittiön -, saunoimme ja nautimme 
yhdessäolosta. Tila tuntui heti kodilta ja sin-
ne olisi upea tulla uudestaan.”   

T: Jeremy Qvick

Sanailijat kirjoitusleirillä 30.9-2.10. 

Leiri- ja tapahtumatoiminta käynnistyi
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Vuodelle 2017 on jonkin verran valmista tie-
dossa. Erityinen odote on kuitenkin positiivis-
ten ihmisten ja ryhmien aktiivinen anti. Anti, 
joka jo nyt on antanut Tietoisuuden Tilaan 
väriään.

LEIRI  AJANKOHTA
Kevään ja työn juhla 
 
Vappuna 28.4.-1.5. herätetään Tila lopullisesti 
kesän odotukseen
Valokuvausleiri toukokuun alussa. Toden-
näköisimmin 5-7.5.

Teemalla: imaginaatio – inspiraatio – intuitio

Luontoleiri 
Alkukesästä ja mahdollisesti myös syyskuussa. 
Teemalla: havainto todellisuuskäsityksemme 
perustana.

Kirjoitusleirille on pyydetty jatkot. 
Ajonkohta on vielä avoin. Työnimenä on ”Dia-
lektinen kirjoittaminen”.
Tuumailun alla on myös taide, jooga ja luon-

nonkasvi ruokaleiri. Mahdollisuuksia yhdessä 
tekemiseen taidetilan, puutarhan ja talon kun-
nostuksen parissa järjestyy.  Muutamasta retrii-
tistä on myös keskusteltu.

Ajankohtia ilmoitellaan Facebookissa, Ruusu-
ristin tiedotteissa ja Merimiehenkadun ilmoi-
tustaululla, sekä aktiivisten henkilöiden ver-
kostojen kautta. www sivut ovat työn alla 
www.tietoisuudentila.fi

Tiloja ja mökkiä voi vuokrata myös lomailuun. 
Päätalossa majoitustila 26 henkilölle, sauna, 
suurtalouskeittiö. 

Mökki 50 m2, suihku, wc, tupakeittiö sekä 
makuutilat 2+2 

 
Keijo Remes.  

Tietoisuuden Tilan Haltija. 
0400 503840
info@tietoisuudentila.fi   
https://www.facebook.com/tietoisuudentila/
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Forum Humanum Nordicum – kevään 2017 ohjelma

10.01.    Keskusteluilta Siilissä klo 18 – Syksyn teema jatkuu… ”Ihminen, ikuinen mysteeri”
                /  Jouko Ikonen
15.01.    Su -luento Siilissä klo 12 – Anneli Sallinen-Keinänen: ”Tahdon palvella”
24.01.    Keskusteluilta Kuopiossa klo 18 – ”Feng shui” / Risto Eronen
29.01.    Su -luento Kuopiossa klo 15 – Jan Mikael Maros:

…………………………………………………….

07.02.    Keskusteluilta Siilissä klo 18 - ”Ihminen, ikuinen mysteeri”
19.02.    Su -luento Siilissä klo 12 – Pertti  Vehreävesa: ” Ego, kuolema ja uudestisyntyminen”
21.02.    Keskusteluilta Kuopiossa klo 18 – ”Mistä syntyy innostus omaan elämään?”
                / Eija Ruuskanen
26.02.    Su -luento Kuopiossa klo 15 – Heikki Pesämaa: ”Minä, auttaja”

…………………………………………………….

02.03.    Keskusteluilta Siilissä klo 18 – ”Ihminen, ikuinen mysteeri”
12.03.    Su -luento Siilissä klo 12 – Aija Tuukkala: ”Lemminkäisen äiti”
21.03.    Keskusteluilta Kuopiossa klo 18 – ”UFO-ilta” / Pekka Kuhmonen
26.03.    Su -luento Kuopiossa klo 15 – Jari Aaltonen: ”Risto Ryti, valtiomies, vapaamuurari 
                ja mystikko”

……………………………………………………...

04.04.    Keskusteluilta Kuopiossa klo 18 –
09.04.    Su -luento Siilissä klo 12 – Antti Savinainen: ”Tiede ja henkinen ihmiskuva”
18.04.    Keskusteluilta Siilissä klo 18 – ”Ihminen, ikuinen mysteeri”

23.04.    Su -luento Kuopiossa klo 15 – Jouko Ikonen: ”Henkisen polun kulkijan haasteita” 
…………………………………………………..

02.05.    Keskusteluilta Siilissä klo 18 – ”Kuoleman jälkeiset tilat” / Antti Savinainen
06.05.    Talkoot Kivisalossa lauantaina klo 10-16.
14.05.    Su -luento Siilissä klo 12 – Markus Salokas:

Paikka:  Siilinjärven RR-temppeli, Asematie 12, Siilinjärvi
                 Kuopion steinerkoulu, Asemakatu 3, Kuopio
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Liilia Siiberg

Telluksen kohtalo: mahdollisuudet
Teille, joille henkinen todellisuus on totta.

D. Andrejev kertoessaan näkymättö-
mässä maailmassa olevista ilmiöistä 
on joutunut antropomorfisoimaan 

olioita. Niillä kaikilla olioilla on oma yksilöl-
linen nimi, joka Andrejeville sanottiin ja joita 
nimiä käyttäen hän kirjassaan niistä myös ker-
too. En käytä nimiä, vaan mainitsen luokan, 
mihin oliot kuuluvat, kuten hyvät voimat tai 
paholaiset. Käytän (viitaten tekijään) Ervastin 
ja Andrejevin suoraa tekstiä sitaattimerkkeihin 
laittamatta. Lukija varmasti huomaa sen tyy-
listä. Näiden tekstien avulla voit löytää lisää 
aiheeseen liittyvä tietoa Pekka Ervastin (1875 
– 1934) esitelmistä ( ”Uudestisyntyvä Suomi”), 
jotka ovat netissä. Mikäli 
kiinnostuu Daniil Andrejevin 
ajatuksista niin kannattaa lu-
kea hänen kirjansa ”Rauhan 
Ruusu”. Tässä artikkelissani 
jouduin äärettömästi yksin-
kertaistamaan Andrejevin sa-
nomaa: siitä on jäänyt jäljelle 
vain looginen skeemi. Kirjas-
sa lukijalle aukeavat huikeat 
näkymät Telluksen (Andrejev 
käyttää nimeä Enroof ) ihmissilmille näkymät-
tömissä olevista moniulotteisista maailmoista ja 
niiden tiiviistä vuorovaikutuksesta.

1 Ennustusten perinne ja kirjo

Tunnetuin kristityn maailman profetia on ap. 
Johanneksen Ilmestyskirjassa, jossa on kuvailtu 
miten kauhempia katastrofeja, jotka ihmiskun-

ta tekemiensä syntiensä vuoksi joutuu kohta-
maan. myös Yhtäläisyyksiä meidän aikam-
me tapahtumiin on haettu Nostradamuksen 
(1503-1566) aika mutkikkaista säkeistä. Jotkut 
profettiat näyttävät täyttyneen. Kannattaa tu-
tustua Mikael Niinimäen artikkeliin Itämaisia 
ennustuksia maailman kehityksestä (Uuden 
ajan aura, 1979:1) Monissa hänen esille tuo-
missaan ennustuksissa on kerrottu islamin 
laajentumisesta, mikä tänä päivänä näyttää to-
teutuvan. Toisia, aika selkeitä ja tarkasti määri-
teltyjä, kuten maya- kalenterin mukaan tulevaa 
maailmanloppua (21.12. 2012) sai odottaa tur-
haan.

Tällä hetkellä meillä täällä 
pohjoisessa on rauhallista, 
mutta vain 70 v sitten käytiin 
verinen sota, joka vaati mil-
jooneja uhreja. Julmuus oli 
viety huippuunsa: kaasukam-
mioissa tapettiin miljooneja 
ihmisiä ja sadat tuhannet ja-
panilaiset kuolivat ydinpom-
mien iskuihin. Tänäpäivänä 

soditaan ja pommitetaan etelämpänä. Sieltä so-
dan jaloista ihmiset pakenevat hengen hädässä 
toivoen pääsyä valtioon, joka n.70 vuotta sitten 
oli sodan promoottorina ja ensimmäisenä ydin-
pommeja käyttänyt valtio uskoo takaavansa de-
mokratian koko maailmassa.

Onko sotiminen ja julmuus väistämätöntä? Ei-
vätkö ihmiset koskaan täytä viisaiden unelmaa 
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 Daniil Andrejev (1906-1959) oli näkijä, filosoofi ja futurologi. Hän oli lahjakkas sanankäyt-
täjä, mm.runoilija, joka sai geeninsa isältään huomattavalta kirjailijalta Leonid Andrejevilta 
(1871 - 1919). Daniil oli laajasti sivistynyt ja katsoi, että näkyjen tulkitsijan olisi oltava vank-
ka tietopohja ymmärtäkseen ja analysoidakseen näkemänsä. Hän itse luonnehti tehtävänsä 
näin:”Elämäntehtäväni on jakaa kokemukseni, valottaa eteemme nousevien historiallisten ja me-
tahistoriallisten perspektiivien ja ongelmien ketjuja, raottaa näköalojamme sekä hyvässä että pa-
hassa tiiviisti kanssamme sidoksissa oleviin eriaineisiin maailmoihin.

tulla veljeskunnaksi? Mikä meitä estää näin 
tekemästä? Mikä kumma ihmiskuntaa riivaa? 
Ovatko valintamme riippuvaisia vain omista 
eettisistä käsityksistämme? Kuuluisa nukku-
va profeetta Edgar Cayce (1877-1945) kuten 
monet muut korosti ettei mikään ollut ennalta 
määrättyä paitsi mahdollisuutena (Stearn 88). 
Minkälaisen mahdollisuuden ihmiskunta val-
mistaa itselleen?

 2 Kansanhaltija (demiurgi) ja valtiollisuu-
den demoni (uitsraoor)

Sodat käydään valtioiden, kansallisuuksien/
heimojen välillä. Tästä syystä ihmisten kohta-
losta puhuessamme erittäin tärkeään asemaan 
nousee valtio - yhteiskunnallisena rakenteena – 
sekä näkyvällä että näkymättömällä tasolla.

Henkilökohtainen karmamme on sidoksissa 
valtiomme kohtaloon. Pekka Ervast yksi tun-
netuimmista parhaista suomalaisista näkijöistä 
ja filosofeista vertaa kansaa yksilöön: ”... kansa 
on kuin yksilö. Sivistyneet edustavat ymmär-
rystä, eri puolueet, eri ryhmät, eri luokat edus-
tavat eri himoja, haluja ja taipumuksia. Syvät 
rivit ovat sydämenä, ja sydämen takaa kuiskaa 
näkymätön henki”

Mikä näkymätön henki on?

Näkymätön henki on kansallishaltija tai deeva, 

joksi Pekka Ervast häntä nimittää aihetta kä-
sittelevissä teoksissaan. Gnostilaisuudessa käy-
tetään mm.nimitystä demiurgi, luojajumala, 
Jumalan apulainen (Kr. demiourgos = käsi-
työläinen, rakentaja, "se joka muovaa"). Daniil 
Andrejev kirjassaan Rauhan ruusu kuvaa de-
miurgin tehtävät seuraavasti: demiurg vastaa 
kansansa ihannesielun rakentamisesta ja muo-
vaamisesta sekä huolehtii sen biologisesta säi-

lymisestä kunnes tämä kansa on täyttänyt sen 
tehtävän, johon se on kutsuttu. Demiurgi on 
se, joka salaisesti ”kuiskaa” kansallensa sen eet-
tiset arvot. Demiurgi ilmenee taivaassa ikään 
kuin läpinäkyvä voiman valtameri kulkisi tai-
vaankaaren äärestä toiseen ja täyttäisi sydämet. 
Hänen ja kansan valaistuneiden välillä tapah-
tuu kanssakäyminen, joka antaa valaistuneille 
korkeimman viisauden. Demiurgi ei ole kaikki-
tietävä ja kaikkivoipa (sellainen on ainoastaan 
Jumala), hän saattaa tehdä vääriä ratkaisuja.
Demiurgeilla ovat omat vastustajansa, jotka 
käyvät omia taisteluja ihmissieluista pyrkien 
houkuttelemaan tai pakottamaan ihmisiä teke-
mään ratkaisut, jotka eivät vastaa heidän ennen 
syntymää vapaasta tahdosta tehtyjä suunnitel-
mia vaan tekevät sitä, mikä on noille olioille 
hyödyllistä, täten antamalla niille voimaa ja 
ravintoa. Kirjoissaan Daniil käsittelee metafyy-
sisen tason tapahtumia - joita Andrejev sanoo 
metahistoriaksi, jotka määräävät Telluksen fyy-
sisen tason historiaa.
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Pekka Ervast todistaa toisilla sanoilla samaa 
ajatusta: 'sisällä' näkymättömässä maailmassa 
tekee työtä kansallis-deeva. Ero on siinä, että 
Pekka Ervast rajoittuu tarkastelemaan vain 
kansallishaltijan toimintaa eikä erittele sen 
vastustajaa. Tästä seuraa valtava väärinkäsitys: 
negatiivisetkin ilmiöt kansan fyysisessä histori-
assa jäävät ikään kuin kansallishaltijan vastuul-
le. Rudolf Steiner (1861 - 1925) on lähempänä 
Andrejevia kerrottuaan luciferisten ja arimanis-
ten voimien kamppailusta ja siitä miten maises-
sa elämässä ”jäljentyy kuva siitä, mitä ylimmäi-
sessä maailmassa kudotaan” (283) Korkeam-
mat hierarkiat vaikuttavat maapallon elämään 
siten, että ne käyttävät hyväkseen maisia tapah-
tumia vaikuttaakseen niissä (268). Tätä ylhääl-
täpäin tulevaa ohjausta - steinerpedagogiikassa 
tähdennetään käyttämällä marionettinukkeja. 
Steinerin tehtävänä ei ollut tuoda esille eikä 
tarkemmin eritellä joitakin historiassamme 
vaikuttavia voimia sekä niiden työnjakoa ”siellä 
sisällä”. Se tehtävä lankesi Daniil Andrejeville, 
joka väittää, että tietämättä näistä voimista ja 
niiden välisistä taisteluista sekä ottamatta näitä 
huomioon - me emme kykene ymmärtämään 
ihmiskunnan historian tapahtumia ja nähdä 
tulevaisuudessa odottavia mahdollisia vaaroja 
tai onnistumisia.

Andrejev tuo ihmiskunnan tietoisuuteen uu-
den olennon – valtiollisuuden demonin, - jota 
hän nimittää uitsraooriksi. Valtiollisuuden 
demonin loi ensimmäisen kerran Babylonian  
demiurgi tarkoituksenaan suojella valtiota ul-
kopuolisilta
 
vihollisilta, koska silloin oli suuri vaara, että ul-
kopuoliset viholliset pyyhkisivät olemattomiin 
Babylonialas-Assyrialais-Hanaanialaisen sivili-
saation.Voisimme sanoa, että uitsraoorin luo-

minen oli demiurgin virhe. Mutta uitsraoorin 
herättämä äärimmäinen isänmaallisuus antoi 
valtiolle ja kansalle voimaa torjuta viholliset ja 
viedä kukoistukseen kulttuurin kehitys.

Tapahtuma aiheutti ketjureaktion: jokainen 
demiurgi oli pakotettu hankkimaan kansakun-
nallensa samanlaisen puolustajan. Valtiollisen 
demonin luonne on kaksijakoinen. Demiurgin 
työparina se on sille tarkoitettussa tehtävässä 
herätä ihmisissä isänmaallisia tunteita ja puo-
lusta valtiotaan. Tietyistä syistä, josta myöhem-
min kerron, uitsraoor joutuu pahojen voimien 
työrukkaseksi ja silloin ”valtiollisuus” pääsee 
valloilleen ja se talloo valtion nimissä demiur-
gin suojelemia ihmissieluja ja kansallisia arvoja 
ja muuttuu kansansa piinaajaksi. Tässä vaihees-
sa kansallishaltija lakkaa tukemasta ja uitsraoor 
tuhoutuu.

3 Suomi Ruotsin ja Venäjän välissä

Havainnollistaakseni demiurgin ja uitsraoorin 
toimintaa, peilaan sitä Andrejevin teorian puit-
teissa meille tutun historian kautta, nojaten 
Pekka Ervastin näkemyksiin kirjassaan Uudes-
tisyntyvä Suomi. Pekka Ervast sanoo kansallis-
haltijan olevan viisas tietäjä, sillä suomalaisten 
heimojen suuruuden aikana hänen johdatuk-
sellaan luotiin Kalevala, jossa kuvataan Suomen 
kansaa viisaana, rauhaa rakastavana (tätä koros-
tavat kaikki ulkomaalaiset Kalevalan tutkijat!), 
hengeltään mahtavana kansana, jollaisena de-
miurgi sen halusi ilmentää. Sisällä, näkymättö-
mässä maailmassa kansallis-deeva tekee työtä, 
mutta tässä fyysisessä maailmassa työskentele-
vät yksilöt– kansan johtajat, jotka kykenevät 
ottamaan vastaan kansallis-deevan inspiraati-
ot. Kullakin kansalla on omat tehtävät ja oma 
deevansa. Suomen deevan sisäisen olemuksen 
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mukaan rakentuvat suomalaisten sielut. Pekka 
Ervast rinnastaa suomalaisten luonteenpiirtei-
tä Autuudenjulistuksien (Matt 5) ihanteisiin: 
emme saata ihailla ulkonaista loistoa ja ylelli-
syyttä, ominaispirteinämme on alakuuloisuus 
ja kaihomielisyys, kärsivällisyys ym.

Pekka Ervast tuo usein esille sen, että maailmas-
sa tapahtuu ikään kuin ”mystisiä” kansakunnan 
nousuja ja laskuja: ”Olemme olleet Ruotsin 
valtakunnan alamaisina monen sadan vuoden 
ajan. Silloin olimme eläneet kuin pimeydessä, 
varjossa, syrjässä. Mutta äkkiä tapahtui mer-
killinen kohtalon käänne. Jouduimme toisen 
valtakunnan alaiseksi, ja ihmeellistä kyllä uu-
den valtakunnan hallitsija, anastaessaan mei-
dät toiselta hallitsijalta, lausui: ”Minä tahdon 
nostaa tämän kansan Euroopan kansakuntien 
joukkoon”. Aleksanteri I lausui nämä sanat, ja 
ihmeellistä kyllä, sen perästä – viime vuosisa-
dan kuluessa – meidän kansamme itse nousi 
toisten kansakuntien joukkoon täällä Euroo-
passa. Yhtäkkiä rupesi Suomen ”kansan henki 
elpymään”. Oltuaan aivan kuin unessa kautta 
vuosisatojen se heräsi ja kertoi maailmalle, että 
se oli vielä olemassa”.

Miksi kansallishenki oli ”kuin unessa”?

Daniil Andrejevin teorian pohjalta ymmärräm-
me Ruotsin uitsraoorin olleen voimakas ja erit-
täin sotaisa, se tukahdutti suomen demiurgin 
työn miltei täydellisesti.Uitsraoor tuli siihen 
vaiheseen, jolloin se häiritsi Ruotsin demiur-
gin työtä, minkä vuoksi se menetti Ruotsin de-
miurgin tuen. 1800-luvun alkupuolelta lähtien 
Ruotsi pieneni maa-alaltaan ja sitä mukaan pie-
neni sen ulkopoliittinen merkitys. Sen sijaan 
Ruotsin demiurgi sai vietyä eteenpäin ruotsin 
kansan sisäisiä eettisiä päämääriään: Ruotsista 

on tullut yksi edistyksellisimpiä kansansa sosi-
aalisesta turvasta huolehtivista valtioista.
 
Suomalaisten kansallishaltija puolestaan sai 
voimia inspiroida kansallisesta aatteesta muu-
tamia herkkiä yksilöitä kuten Elias Lönnrotia, 
Snellmania, Runebergia, Topeliusta ym. Nuo 
suuret auttajasielut kaivoivat esille aarteita Suo-
men kansan sydämestä, sen aurasta, sanoo Pek-
ka Ervast ja jatkaa: ...tänne syntyi sieluja, jotka 
olivat vastaanottavaisia vaikutuksille Suomen 
kansan hengestä, ja näiden sielujen ponnistuk-
sista alkoi Suomelle uusi aika. Siitä on toista 
sataa vuotta. ”Suomen kansa on säilyttänyt it-
sensä läpi aikojen ja käy kohti toivorikasta tu-
levaisuutta. Ja sen Suomen kansan säilymisen 
merkkinä eli symbolina salaisessa maailmassa 
on että vissit olennot meidän kansassamme 
ovat säilyttäneet yhteytensä kansalliseen dee-
vaan, meidän näkymättömän johtajamme ja 
enkelimme kanssa, odottaen sitä aikaa, jolloin 
tämä kansa taas saa astua kulttuurin näyttä-
mölle ja aloittaa uutta kulttuurityötä”. Sitä te-
kivätkin mm. Aleksis Kivi, Gallen-Kallela, Jean 
Sibelius, Oskari Merikanto, Eino Leino, Frans 
Emil Sillanpää ym.

4 Suomen ja Venäjän kansanhenkien / de-
miurgien vuorovaikutus

Pekka Ervast kysyy: missä on kansa, joka on 
historiassa käyttäytynyt niin hienosti alamai-
siaan kohtaan kuin Venäjän valta käyttäytyi 
sadan vuoden aikana Suomea kohtaan? Se oli 
todella hienoa käytöstä, vaikka monessa koh-
den huomasimme, että venäläiset eivät oikein 
itse ymmärtäneet, miksikä ne kohtelivat Suo-
mea niin hyvin. Venäjän hallitus antoi Suo-
men nousta aineelliseen ja henkiseen kukois-
tukseen2 
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2Pekka Ervast vertaa sitä muiden valtioiden suh-
tautuniseen: kansat vieläkin harjoittavat sortoa, 
vielä katsotaan oikeaksi murha ja varkaus ja 
kaikenlaiset ryövärityöt, jotka yksityiselämässä 
tuomitaan vääriksi s. 97-8. Yksityinen ihminen 
ei saa varastaa kukkaroa... mistä esim. riippuu 
Englannin kansan vauraus?.. se elää siirtomai-
densa kustannuksella.... se leviää pitkin maail-
maa valloittaen Afrikan, Amerikan, Intian. Sa-
notaankin, että Englannin rikkaus on suhteessa 
Intian köyhyyteen. ”En omasta puolestani ihailee 
semmoista suuruutta” s. 98

ja Suomi oli onnellisimpia maita Euroopassa. 
Näillä sanoilla Pekka Ervast uudemman kerran 
viittaa demiurgin toiminnan ”mystisyyteen”, 
kun asiat tapahtuvat salaisen lähteen ohjaama-
na eivätkä välttämättä tavoita tavallisen ihmi-
sen arkitajuntaa. Se oli Venäjän demiurgin tah-
to, koska se oli kehittämässä venäjän kansassa 
tiettyjä piirteitä.

Pekka Ervast peilaa suomen kansallishaltijan 
pyrkimystä kansansa vapauteen kansanjoh-
tajien sielussa syntyvien aavistusten kautta. 
Se aavistus alkoi ilmetä pyrkimyksenä pääs-
tä irti sotaisasta Ruotsista jo vuodesta 1710: 
alettiin etsimään suojelusta Venäjän siipien 
alta ensimmäisistä kansanjohtajista Tande-
feltista, Sprengtportenista, kunnes lopuksi, 
sadan vuoden päästä (1808-1809), tapahtui 
Suomen ”valtiollistuminen”. ”Uskalsin puhua 
Suomen tulevasta vapautumisesta Venäjän 
holhouksen alaisuudesta ensin vuodesta 1915 
sitten 1917”. On hienoa huomata miten Pek-
ka Ervast jää ulkopuolelle eurooppasentrisestä 
Venäjää halveeravasta poliittisesta väittelystä 
ja kiihkosta3.
3 Ks. tarkemmin Outi Karemaan (1969-) väitös-
kirjasta Vihollisia, vainoojia, syöpäläisiä (1998) 

venäläisvihan herättämisestä mediassa vuosina 
1917-1923, juuri kun V. I. Lenin (1870-1924) 
oli myöntänyt Suomelle itsennäisyyden.

”Luetaanko Venäjän kansa ”tulevaisuuden” 
vai ”menneisyyden” kansojen joukkoon, s.o. 
onko Venäjän kansan suuruus edessä vai takana 
päin?”- kysyy Pekka Ervast ja vastaa: ”Venäjän 
kansa kuuluu tulevaisuuden kansojen jouk-
koon, sillä Venäjän kansa ei ole vielä noussut 
korkeimpaan huippuunsa kansallisessa kehi-
tyksessään, vaan sillä on tulevaisuus edessään 
täällä Euroopassa”, Suomen kansa taas on aivan 
toisessa asemassa, Suomen kansa on vanhimpia 
kansoja Euroopassa nykyään, se on elänyt en-
nen jääkautta, etelämmässä Euroopassa, Suo-
men kansamme on jälkeläinen tästä vanhasta 
kulttuurikansasta, joka oli paljon suurempi. 
Kaikua siitä on meillä Kalevalassa ja kansan 
muistissa. Ja selvänäkijänä hän lisää: ” En voi 
näihin asioihin syventyä, mutta semmoisen 
viittauksen voin antaa, että Suomen kansalla 
on tehtävä Venäjän kansan suhteen. Suomen 
kansan hengessä on vanhaa kulttuuria ja mei-
dän tulee antaa henkisesti pieni sysäys – olem-
me tavallaan antaneetkin jo – Venäjän kansal-
le”.

Pekka Ervast ei tarkenna minkälainen ”sysäys”. 
Otaksun, että demiurgin rakentaessa venäläistä 
ihannesielua venäjän kansalle annettiin tilai-
suus kasvattaa positiivisia tunteita: kunnioitta-
vaa suhtautumista vallassansa olevaan pieneen 
kansaan, myötätuntoa suomalaisia ”luonnon 
lapsipuolia” kohtaan, halua auttaa heitä. Näi-
tä tunteita juurrutettiin venäläisten ”leveään 
sydämeen /sieluun”, jota metafoora ovat ulko-
maalaiset useasti käyttäneetkin. ”Venäjän kan-
sa on pitkin matkaa meitä auttanut. Vaikka se 
näennäisesti on meitä sortanut, on Venäjä kui-
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tenkin ollut välittäjänä meidän ulkonaisessa 
nousemisessamme”.

5 Demiurgin työ venäläisen sivilisaation ra-
kentamisessa

Rakentaessaan Venäjän sivilisaatiota,Venäjän 
demiurgia on autettu hyvin korkeista hierar-
kioista käsin. Venäjän annettiin voittaa sodis-
sa lännestä tulleita hyökkääjiä vastaan (Puola 
1605, Kaarle XII Pultava 1709, Ranska 1812, 
Saksa 1945): ”Venäjä oli kutsuttu ainutker-
taista tehtävää varten. Maailmanlaajuiset mit-
tasuhteet omaavaa missiota valmistettiin sen 
sisällä ja sen yläpuolella. Tämän mission toteu-
tuminen olisi jo ennalta tuhoon tuomittu, jos 
vahvistumaton nuori kulttuuri, henkisesti ka-
raistumaton kansa, siihen vielä valmistumaton 
maa olisi vedetty mukaan kypsempien Lännen 
kulttuurien kiertoradalle niin, että siitä olisi 
tullut yksi monista katolisen tai läntisen kult-
tuurin kansoista”, - selittää Andreev.

Tämä idea on veljeys. Ikivanha veljeyden aate 
on jo vuosituhansia elänyt miltei salassa gnos-
tisissä järjestöissä kuten mm. rosenkreutzilais-, 
ja vapaamuurari- veljeskunnissa. Silloin kun oli 
suurin vaara, että materialismi oli kristallisoitu-
massa euroopalaisten tietoisuuteen, kun kaikki, 
mitä ei voinut fyysisillä aisteilla kokea, alistet-
tiin tieteen ja totuuden ulkopuolella olevaksi. 
'Siellä sisällä', käyttäen Pekka Ervastin sanoja, 
katsottiin, että on tullut aikaa asettua tätä il-
miötä vastaan ja avata portti henkiseen maa-
ilmaan, jota varten ihmiskuntaan involtoitiin 
teosofia, jonka tärkein opetus on veljeys. Siihen 
tehtävään valittiin venäläissyntyinen Helena 
Petrovna Blavatsky (1831-1891). Myös Agni 
Yogan - elävän etiikan opin tuoja oli venäläinen 
Nikolai Roerich (1874 – 1947). Hän perusti 

eri kansoja, rotuja, kulttuureja ja kulttuurikoh-
teita suojelemaan kutsutun liikkeen Pax Cultu-
ra (suomeksi Rauhaa kulttuurilla). Valitettavas-
ti tänä päivänäkin tuhotaan ihmiskunnan sivi-
lisaatioista todistavia aarteita. Viimeisimpinä 
Bagdadin museot ja Palmyra.

Ensimmäinen, joka yritti luoda Pyhän Lii-
ton (allianssin) Euroopassa oli Aleksanteri I 
(1877-1825). Ensimmäistä kertaa voittaja v. 
1813 vetäytyi pois Pariisista asti valloitetuilta 
maa-alueilta. Hän kutsui vapautettujen maiden 
johtajat yhdistymään harmoonisesti, uskon-
nollis-siveelliseksi totuuden henkevöittämäksi 
liitoksi. Aleksanteri I Napoleonin voittajana, 
suurvaltojen erotuomarina, jäi yksin suuren-
moisen aatteensa kanssa. Kuluaareissa hänet 
jopa pilkattiin kalmukkien keisariksi ja keho-
tettiin palaamaan Aasiaan, josta oli tullutkin.

Mutta aate kyti kansojen alitajunnassa: se yri-
tettiin läpiviedä ensin Kansainliittona, sittem-
min Yhdistyneinä Kansakuntina ja nyt EUna. 
1900 luvun toisella puoliskolla tätä veljeyteen 
perustuvaa ihanneihmiskunnan ideaa oli kut-
suttu kehittämään Daniil Andrejev. Kirjassaan 
Rauhan Ruusu  käyttäen esimerkkinä Venäjää 
hän maalaa visioita tälläisestä ihmiskunasta 
sekä kuvaa, miten demiurgit involtoivat tätä 
idea ihmisten tajuntaan. Hän myös paljastaa 
näitä suunnitelmia vastustavat voimat, joiden 
etuna ja jopa elinehtona ovat eripura, väkivalta 
ja verenvuodatus.

Vuonna 1917 ”Venäjän imperiumin valtiol-
lisuus halkesi, ja muodostuneen halkeaman 
kautta miljoonat ihmissielut näkivät henkise-
nä näkynä venäjän ihannesielun taivaansini-
sen hohdon. He kokivat hänen läheisyytensä, 
joskus kansan metahistoriallisen mission täy-



56

täntöön panemisena: tienä koko ihmiskun-
nan Veljeyteen”. Andrejev jatkaa: ne olivat ne 
unohtumattomat päivät helmikuun vaihtuessa 
maaliskuuhun vuonna 1917, kun verettömän 
vallankumouksen pyhä juopumus täytti Pieta-
rin ja Moskovan. Kaikkein tasapainoisimmat-
kin älyt hetken uskoivat, että Venäjä on astunut 
yleisen veljeyden aikakauteen jättäen taak-
seen kaiken pahan osoittaen kaikille kansoille 
tietä maailman harmoniaan. Näky sammui, 
mutta muisto jostakin mukaansa tempaavas-
ta ylimaallista merkitystä omaavasta hetkestä, 
jostakin Yleisinhimillisestä Veljeydestä säilyi 
ihmissieluissa. Siitä johtuu toveruuden tunne, 
tiedonjano, sankaruus ja itsensä uhraaminen, 
ja se on sitäkin arvokkaampaa, koska se tapah-
tui tulevan ihmiskunnan nimeen odottamatta 
haudan takaiselta elämältä mitään hyvitystä.

Jess Stearn kertoo kirjassaan Nukkuva profeet-
ta, Edgar Caycen olleen aina kiinnostunut kau-
kaisesta Venäjästä. Eräs hänen viimeisimmistä 
profeetioista oli ”Venäjältä tulee maailman toi-
vo. Ei sen muodossa, mitä toisinaan nimitetään 
kommunismiksi tai bolshevismiksi. Ei. Vasta 
vapautena, vapautena! Jokainen ihminen elää 
lähimmäisiä varten. Periaate on syntynyt siellä. 
Sen kiteytyminen vie vuosia. Mutta Venäjältä 
tulee taas maailman toivo.” (s.80)

6 Vastavoimat ja takatalvi

Mutta Paholainen ei nuku. Voimat, jotka ovat 
antikristuksen joukoista, joiden elinehtona 
ovat väkivalta, veri, hätä ja kärsimys, huoma-
sivat aikansa tulleen: silloin, Andrejev kertoo, 
eräs ikivanha Venäjän infernaalinen olento, 
suuri uhrien ja kärsimysten kasvattaja heräten 
unestaan tunsi, että taas on tulossa hänen ai-
kansa. Hän laskeutui liilojen ja mustien verho-

jensa hulmutessa terävämuotoinen pää taottu-
na tiiviiseen reiättömään naamioon.
Alkoi anarkia.

Myös Suomessa vastavoimat lähtivät liikkeelle. 
Pekka Ervast kuvaa: me elämme sangen kriit-
tisessä ajassa. Meidän kansamme eteen on ase-
tettu mahdollisuus, ja tulevaisuus riippuu siitä, 
kuinka kansa tilaisuuden käyttää. 'Sisäistä' päin 
katsoen kaikki asiat ovat toisin kuin pinnalta 
katsoen. Täällä me elämme, emmekä tiedä mi-
tään sisäisestä maailmasta, joka on kaiken ta-
kana. Emme tiedä mitä ”siellä” tehdään ja mitä 
siellä valmistetaan ja kuinka siellä tuumitaan ja 
työskennellään. Jos osaisimme käyttää hyväk-
semme sitä erinomaista karmaa, mikä meillä 
silloin oli, ei olisi ollenkaan tullut poliittista 
takatalvea. Mutta me emme osanneet käyttää 
tilaisuutta puhtaasti sivistykselliseen edistymi-
seen, vaan rupesimme riitelemään keskennäm-
me ja olemaan epäkohteliaita Venäjää kohtaan. 
Tuo kaikki oli turhaa ja siitä seurasi takatalvi 
- kansallissota. ”Tämä oli kansamme suuri lan-
keemus”, sanoo Pekka Ervast.

Ruotsalainen uitsraoori tässä tilanteessa pääsi 
lujittamaan otettaan ja sitä ei ole pystytty ra-
vistelemaan kokonaan suomalaisten harteilta. 
Vielä joutuvat Suomen syvimmilläkin peru-
koilla opiskelemaan ruotsia tullakseen koulu-
tetuiksi maansa kansalaisiksi. Hyvin vastaha-
koisesti, sillä syvällä sielussa heillä kytee tunne, 
että jotakin tuossa ei ole kohdallaan. Itsenäisyys 
lankesi Suomelle vuonna 1917 ilman verenvuo-
datusta vain Leninin asetuksen nojalla, mutta 
sota kuitenkin syttyi: se ei ollut taistelua maan 
vapauden puolesta vaan luokkasota punaisten 
ja valkoisten välillä. Itsenäisyys ei sitä enää vaa-
tinut. Pekka Ervast sanoo, että nykyään ei vielä 
ole sellaista kansaa, joka voisi kieltäytyä sodas-
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ta. Kansalaiset menevät kuolemaan isänmaansa 
puolesta: se tuntuu suuremmalta ja kauniim-
malta. Ja kuitenkin on tulevaisuuden ihanne, 
ettei kansa tartu aseisiin. Olemme tottuneet 
ajattelemaan miehuutta miekan ja kiväärin yh-
teydessä.. ”Mutta väkivaltaa korkeammalla on 
siveellinen vastustus. Ja siveellisesti korkein me-
nettely on aina lopullisesti onnekkain”.

Hyvänä esimerkkinä kun ajattelemme elämää 
ohikiitävänä olemisena fyysisessä maailmassa 
ikuisen ajattomuuden rinnalla on Nikolai II 
(1868-1918) kohtalo. Nikolai II luopui vallasta 
uskoen että täten maassaan vältytään verenvuo-
datukselta. Hänen ja perheensä uhraus toivat 
heille kansansa ikuisen kunnioituksen. Orto-
doksinen kirkko kanonisoi heidät pyhiksi kuin 
”syyttömästi kuolleet marttyyrit”.

Kuitenkin Pekka Ervast lisää ikään kuin ve-
renvuodatusta oikeuttaen: ”Deevojen rakka-
us kansoihin ja kansojen isänmaanrakkaus on 
täten tullut vereen kastettuksi ja ikäänkuin 
saavuttanut siveellisen voimansa veriuhrissa ja 
selittää: väkivaltaiset vaikutukset lähtivät ajan-
hengestä.

Mutta, mikä on se ”ajan henki”, joka saa aikaan 
väkivaltaisuudet ja verenvuodatuksen, kuten 
Ervast sanoo ”veriuhrin”?

Andrejev jyrkästi kieltä Jumalien janoavan ver-
ta! Ne ”verta janoavat”ovat aivan muut hämä-
rän maailman oliot. Demiurgit ovat oman kan-
sansa kokoavan ihannesielun rakentajat eivätkä 
taistele muiden kansojen kansallishaltijoiden 
kanssa, vaan tukevat toisiaan ja tekevät yhteis-
työtä aivan kuten nähtiin Venäjän ja Suomen 
demiurgien vuorovaikutuksesta. Mutta suur-
vallan demonit – uitsraoorit - taistelevat.

7 Eitsehoore ja Suuri Piinaaja

Uitsraoorit ovat jättiläismäisiä olevaisia: heillä 
on historiassa ja metahistoriassa yhtä mahtava 
rooli, kuin on heidän kokonsakin. Uitsraoor 
pysyy elossa vain siinä määrin miten paljon sillä 
on ruokaa (shaavva), mikä on ihmisten psyy-
ken sädehdystä valtiokompleksin yhteydessä. 
Ahmiessaan sitä uitsraoorin on huolehdittava, 
että se sekä uusiutuu että kasvaa. He liikkuvat 
ällistyttävän nopeasti, heillä on puhekyky ja 
lisäksi koko lailla kavaluutta, jota he käyttävät 
saavuttaakseen päämääränsä. Heiltä puuttuu 
kokonaan eettinen tunne. Se ei merkitse sitä, 
että olisi jotkut toiset ei-inhimilliset eettiset 
säännöt; se merkitsee sitä, että heiltä puuttuu 
kokonaan kyky tarkastella maailmaa eettisestä 
näkökulmasta.

Ihmisten sisäinen maailma on mittaamaton 
tärkeä. Olemme oppineet, että ihminen kyke-
nee luomaan ajatuskuvia. Ajatuksen voimalla 
kehotetaan ihmistä luomaan haluamansa tu-
levaisuudessa. Jokaisen kollektiivin kohdalle 
kehittyy egregor. Niinpä se, että on olemassa 
oliot, joiden ravintona on ihmisten isänmaallis-
ten ajatusten säteilyt on meille ymmärettävää ja 
me kykenemme sen mieltämään. Säteilyt vah-
vistavat uitsraooria ja vahvistuvat myös ihmisen 
ajatelussa ja sielussa. Näin syntyy massapsykoo-
si. Joukossa tyhmyys tiivistyy, on suomalainen 
huomannut. Niinpä jotkut rauhaa rakastavan 
Suomen kansan yksilötkin vauhkontuivat läh-
temään rakentamaan Suur Suomea Uraliin 
saakka.

Esoteerinen tieto väittää, että aineellisuutta luo-
taessa mukana olivat ns. Lilithin voimat, joihin 
jo alkuaikoina paholainen kylvi saatanallisen 
siemenen. Juutalaiset sanovat sitä eitsehooreksi. 



58

Eitsehooren olemus on sen ylitsepääsemä-
tön halu imaista kaikki itseensä, olla yksin 
kaiken yläpuolella. Eitsehoore on jokaisessa 
olennossa ja on itse asiassa se, mitä me kä-
sitämme perisyntinä. Uitsraoorissa eitse-
hoore vaikuttaa antamalla halun olla yksin, 
imeä itseensä kaiken, tehdä kaltaiseksi, uni-
fikoida. Tästä johtuu valtioiden laajenemi-
sen pyrkimys, sekä diktaattorien pyrkimys 
imaista itselleen kaikki valta ja kunnia. Päin-
vastoin Jumala emanoi itsestään energiaa, 
luo, antaa ihmisen olla yhteisluovia ja antaa 
heille
 
valinnan vapauden. Jumalan/Hyvän valta-
kunta on hyvin rikas ja värikäs, erilaisuutta 
suosiva (miten muuten olisi luova?), ko-
koava ei unifikoiva. Ja isänmaallisuus De-
miurgin mukaan merkitsee sitä että tehdään 
työtä ja rikastutetaan kansankulttuuria, ko-
hotetaan sen sielua (ei muiden kansojen vi-
haamista tai aliarvioimista).

8 Kaksi Tellusta vaaniva vaara

Andrejev teologisissa pohdiskeluissaan ker-
too kahdesta vaarallisimmasta uhasta Tel-
lustamme ja sen asukkaita kohtaan: yleis-
maailmallinen tyrannia tai kaiken hävittävä 
sota. Meidän globalisoitumisen aikana, kun 
nettiverkko yhdistää koko ihmiskuntaa niin 
sana ”yleismaailmallinen” ei herätä epäilyä. 
Nämä vaarat ovat olemassa vain mahdolli-
suutena. Ja juuri siksi niistä pitää tietää, että 
ne voidaan hyvällä tahdolla estää! Vaarojen 
toteutuminen riippuu 'täällä' fyysisellä tasolla 
kun ihmiset valitsevat pahan ja hyvän välillä 
ja toisaalta niistä valinoista, jotka tehdään 
'siellä' metafyysisellä tasoilla. Ihmisen Hyvä 
Tahto tukee suojelevia kaitselmusvoimia.

Vaarana on että ”vallan logiikka” panee jotkut 
poliitikot selittelemään puolustelevilla, jopa 
mielistelevillä termeillä toimintansa: ”valtiolli-
nen terve järki” tai ”valtiollinen realismi”. Vain 
todellinen kansanjohtaja ollessaan vallassa saat-
taa olla näin tekemättä. Valtiollisuusdemoni 
on itsekäs, täysin egosentrinen. Hän ei pysty 
luopumaan omista välittömistä intresseistään 
minkään yleisen aatteen hyväksi. Lopulta maa-
ilmanlaajuisissa mittasuhteissa voimakkain 
voittaa, oli hintana sitten vaikka kolmanneksen 
planeetastamme muuttuminen kuun maise-
maksi.

Suuri Piinaaja oli jo monta kertaa maailman 
historiassa luonut pimeän eetterisen orga-
nismin, joka toimisi ihmistyörukkasena no-
peuttaakseen sen päivän tulemista, jolloin 
voittaisi universaali tyrannia, mikä luo edel-
lytykset Antikristuksen tuloa varten. Sellaisia 
yrityksiä olivat Rooman imperiumi, paavien 
hierokratia, kolonialistiset valtiot, Napoleon, 
Hitler, Stalin yms. Stalin edellisessä elämässä 
oli ollut eräs inkvisition huomattava vaikut-
taja. Inkvisiittorin kuoltuaan hänen sielunsa 
poimi Pahan demonipalvelijoineen ja hänes-
tä 200 vuoden aikana valmistettiin uuteen 
jälleensyntymään potentiaalista antikristusta. 
On olemassa erityinen termi: hohha. Tämä 
merkitsee saatanallista tajunnan laajenemista, 
jolloin ihminen saa kontaktin korkeimpiin 
demonisiin voimiin ei unessa, ei transsissa, 
vaan täydessä päiväntajunnassaan. Mutta yöl-
lä. Stalinin aikana NLssa monet asiat tapah-
tuivat yöllä.

Oliko valtavan maineen saanut Stalin - pahan 
työrukkanen – nero? Kuten tiedämme hänellä 
ei ollut lahjoja mihinkään erikoisalaan. Mutta 
hänessä oli tyrannian / tyrannin nerokkuus. 
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Se koostuu pääasiallisesti kahdesta voimasta: 
jättimäisestä itsensä korostamisesta ja jättimäi-
sestä julmuudesta ((eitsehoore + suuri piinaa-
ja). Kaikki vallankumoukselliset ja valtiolliset 
saavutukset hän laitatti omiin nimiinsä. Ai-
kaan saatiin sellainen harha, johon lukematto-
mat ihmismassat maan rajojen ulkopuolellakin 
uskoivat, että heille on langennut mitä suurin 
onni elää samanaikaisesti tämän kuolevaisista 
nerokkaimman, viisaimman, humaanisimman 
ihmisen kanssa. Tyrannia paitsi sillä, että ihmi-
seltä viedään vapaus elää ja ajatella haluaman-
sa tavalla, uhkaa ihmiskunta myös henkisellä 
turmiolla. Muistakaamme ihmisessä pesiytyvä 
valmius tehdä johtajan (oli se sitten Hitler tai 
Stalin) nimissä mitä hirveimpiä rikoksia4 ! Ih-
misessä oleva eitsehoore pääsee loistamaan 
pahuudessaan ja kieroudessaan, koska se saa 
valtiollisen, ”johtajan” antamaan kaikelle tälle 
ideologisen oikeutuksensa ja laillisuuden.

4 On tapana syyttää Venäjää kommunismista 
unohtaen, että se oli ensimmäinen ja suurin tä-
män ideologian uhri jo vuodesta 1917-. Paho-
laisen työrukkanen NL:.n johtaja Stalin kyllä 
huolehti että sen piiriin joutuneet ihmiset kärsii 
fyysisesti olivatko ne sitten vankileireillä tai ko-
tona ja varsinkin psyykkisesti kun joutuivat elä-
mään kaksinaamaista elämää. NL vaikutuksen 
alaiset kansat eivät kärsineet venäläisten hirmu-
valtaa vaan ideologian hirmuvalta samoin kuin 
venäläisetkin. Sen sijan että tuomitaan ideologia 
tuomitaankin sen uhri Venäjää - kansana ja val-
takuntana.
 
Vähitelleen uitsraoorista saattaa tulla oman eit-
sehooren orja ja täten oman kansansa riivaaja. 
Toisin sanoin: siitä tulee täysin tottelevainen 
työkalu eitsehooren haltijalle Suurelle Piinaajal-
le. Niin joskus käy ihmisillekin: himomurhaajat 

ym. Uitsraoor käyttää voimiensa ylläpitämiseksi 
ihmisten isänmaallisia (varsinkin kiihkeitä sovi-
nistisia, natsistisiä) säteilyjä. Ääri-isänmaallisen 
tunnelatauksen loppuminen johtaisi uitsraoo-
rien tuhoon. Suuri Piinaaja saa voimat ja ravin-
non veren ja kärsimysten säteilyistä. Sotien yllä-
pitämiseen nämä oliot käyttävät huikean älynsä 
ja pyrkivät saamaan mahdollisimman paljon 
ihmisiä työrukkasiksi. Siksi jatkavat valtiot, 
puolueet, fanaatikot sotiaan vielä vuosisatoja 
eteenpäin. Uitsraoorien keskinäinen taistelu, 
tappaminen ja hävitys on mitä kammottavin 
metahistoriallinen näky. Kun uitsraoor ei enää 
toteutaa demiurgin antama tehtävää: kansansa 
suojelua, demiurgi lopettaa luotunsa tukemisen 
ja siten uitsraoorille tulee loppu. Historiassa se 
nähdään sotaisan valtion tuhona.

9 Ideologiat

A Kansallisnationalismi
Mikäli Toinen maailmansota olisi kuin ihmeen 
kautta päättynyt Saksan voitoksi, olisi saksan 
kansasta ainakin Euroopan laajuisesti tullut 
”herrojen rotu”. Mutta tällöin tämä aate luon-
teensa puolesta ei herättäisi muuta kuin vihaa 
ja inhoa suurimmassa osassa planeettamme 
muissa kansoissa. Yhden kansan tuleminen 
yliherraksi ajatus on täysin utopistinen, sillä 
yksikään kansa ei ole tarpeeksi runsaslukuinen 
tätä varten. Paholaisen päämäärä on kuitenkin 
päinvastainen: sellaisen opin kehittäminen, 
joka kätkien sisälleen maailmanlaajuisen tyran-
nian ytimen olisi alkuvaiheessaan suurimmalle 
osalle kansoja houkutteleva. Juuri XX vuosisa-
dalle tultaessa varsinkin niissä valtavissa tapah-
tumissa, joiden näyttämöksi Venäjä tuli, näkyy 
planetaaristen voimien, jotka olivat lähtöisin 
paljon suurempien mittakaavojen keskuksista ja 
joilla oli paljon laajemmat päämäärät, vaikutus.
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A Kommunismi ja internationalismi
Ohjelauseena nykyään yhä useammin ei ole 
enää valtion laajeneminen vaan jonkun ide-
ologian levittäminen, koska paholaisen tyysi-
joissa on huomattu, että näin on helpompaa 
vetää mukaansa ihmissieluja. Nämä ideologiat 
esittelevät kansan elämän ohjelmiaan, mutta 
niiden todellinen sisältö on niiden kiihkeä, al-
kuvoimainen pyrkimys imaista itseensä kaikki 
maailmanvalta. 1800-luvun puolivälissä Länsi-
Euroopassa muodostui universaalinen oppi, 
kommunistinen idea. Kyseisen opin positiiviset 
ihanteet sointuivat yhteen ihmissydänten kor-
keiden unelmien kanssa. Mutta humaanisuu-
den puute ei missään ilmennyt niin räikeästi 
kun siinä väitteessä, että ainoa tapa toteuttaa 
näitä ihanteita on aseellinen taistelu, väkivaltai-
nen vallananastus, säälimätön vihollisten tuho-
aminen ja yhden luokan – tarkemmin ottaen 
sen järjestäytyneen osan – diktatuuri kaiken 
muun kansan yli. Näin ollen taistelu demonis-
ten ja kaitselmuksellisten voimien välillä käy-
tiin jo tämän opin sisällä. Sen ateismi (sotaisa 
jumalvastaisuus) jatkui ainoastaan muutama 
kymmen vuotta mutta tuotti asukkaille paljon 
kärsimystä ja kansankulttuurin arktefaktien tu-
hoamista. Se ideologian yhteen liittämä valti-
oiden muodostelma hajosi meidän silmiemme 
edessä. Tässä on ollut valtava demiurgien työ ja 
se työ on vielä pahasti kesken.

B Globalisaatio ja kosmopolitismi
Toisen maailmansodan maaperästä kasvoi pää-
tähuimaavaa vauhtia järjettömiin mittoihin 
Yhdysvaltojen uitsraoor Steebing. Nyt löytyi 
valtio, jonka varustukseen kuului sellainen 
ideologia, joka periaatteessa pystyisi leviämään 
maapallon kaikkiin maihin. Tämä uitsraoor 
osasi liittoutua kaukaisten sukulaistensa kanssa 
Länsi Euroopassa, asettua sillä tavalla, että sen 

lonkerot hypistelivät miltei kaikkialla NL:n, 
nykyisen Venäjän Federaation rajoilla. Paho-
lanen yhä suuremmalla huomavaisuudella an-
toi voimiaan Steebingille, joka monopoliensa 
ja kauppayhtiöidensä lonkeroilla kietoi miltei 
puolet maapallosta.

Taloudellinen alistaminen ei Steebingille riit-
tänyt, se oli vain esiaste. Poliittisessa mielessä 
nämä valtiot ovat riippumattomia, eikä niissä 
siis voinut syntyä tarpeellista määrää valtiollis-
ten tunteiden säteilyä suuntautuneena Yhdys-
valtoja kohtaan. Niinpä Steebing tarvitsi myös 
poliittisen alistamisen, näiden maiden sisäl-
lyttäminen Yhdysvaltojen valtiolliseen systee-
miin, sen hallinnollisiin, sekä ideologisiin että 
kasvatuksellisiin järjestelmiin, jotka synnyttä-
vät voimakkaan valtiollisten tunteiden säteilyn.

10 Paholaisten piirit

Uitsraoorien ja Suuren Piinaajan tukijoita ja 
palvelijoita ovat vastavoimien suosijat ja niiden 
infernaaliset joukot, joiden luku on 'legioona'. 
Venäjän uitsraoori (nimeltään Zhruugr) sodan 
loputtua pursui ennenkuulumatonta voimaa. 
Hädin tuskin hänet saivat aisoihin Englannin 
ja Yhdysvaltojen uitsraoorit. Mutta Steebingia 
kohtasi isku toisensa perään. Koreassa ja Viet-
namissa toistensa pieksämistä ja repimistä seu-
rasi kaiken valuminen tyhjiin, Kiinassa hänen 
lonkeronsa katkaistiin tylysti ja edessä väikkyi 
mahdollisuus, että näin käy myöskin arabimais-
sa. Valon hierarkiat eivät voineet antaa Venäjän 
uitsraoorin tuhoutua, koska ilman häntä Venä-
jän fyysisen olemassaolon Lännen uitsraoorit 
tuhoaisivat muutamassa päivässä.

Kolmannen maailmansodan valmistelu oli jo 
käynnissä (Kuuban kriisi 1963) mutta siitä 
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aikeesta luovuttiin, sillä sellaista ihmistyöväli-
nettä, josta voisi tulla uusi ehdokas antikris-
tukseksi ei ollut. Näyttää siltä, näkee Andrejev 
v. 1958, että aivan konkreettinen ihmisolen-
to, kilpailija pahuudessa, olisi jo syntynyt. Ja 
samoin, kuin NL:n ja sosialistisen leirin luoja 
ja hallitsija ei vereltään ja sielultaan ollut ve-
näläinen vaan georgialainen Josif Dzhugash-
vili, Napoleon ei ollut ranskalainen vaan kor-
sikkalainen, eikä Hitler ollut saksalainen vaan 
itävaltalainen - tämä potentiaalinen työrukka-
nen olisi ei-amerikkalainen, Näiden kansojen 
demiurgien 'kuiskaus' kansoilleen ihannesie-
lun rakentamisesta ei pystynyt tavoittamaan 
näiden vieraan kulttuurin sieluja. Näitä joh-
tajia inspiroi uitsraoorin ja Suuren Piinaajan 
ehtymätön tarve saada ravintoa ja laajentua. 
Andrejev näkii: Suuri Piinaaja käyttäen uit-
sraooreja ja muita leiriinsä kuuluvia pyrkii 
johdattelemaan sotilasliittojen voimat sodan 
äärirajoille asti. Itäinen (=Varsovan) Liito 
tekee epätoivoisen yrityksen antaa periksi, 
kieltäytyä sotilaallisesta yhteentörmäyksestä. 
Historiassa se kuvastui sosialistisen koalition 
hajoamisena ilman kolmatta maailmansotaa. 
Toinen, Steebingin johtama liitto, NATO säi-
lyi. Nyt Steebing saattoi siirtyä toteuttamaan 
kauan odotettua globaalista maailman alista-
mista.

11 Mahdollisuudet

Aavistaen vaarat kansojen syvistä riveistä syn-
tyy erilaisia humanistisia virtauksia, jotka 
joko tietoisesti tai tiedostamattaan yrittävät 
yhdistää voimansa. He järjestävät kulttuur-
invaihtoa, yhteistyötä, heiluttavat pasifistisia 
ja demokraattisia arvoja julistavia julisteita. 
Mutta sitten vastustajan aggressiivisuuden 
säikäyttäminä lähtevät itse samalle tielle. Sil-

miemme edessä tapahtuu oman maan ulko-
puolella olevien valtioiden pommituksia saa-
dakseen aikaan demokraattisen hallinnon. 
Ihmisillä on vapaus uskoa tämä väittämä tai 
kyseenalaistaa se.

Andrejevin mukaan vain  kuolemanvakava 
vaatimus asettaa valtion toiminta eettisen 
valvonnan alaiseksi saattaa muuttaa tilan-
teen. Hän kertoo, että viimeisen 500 vuoden 
aikana demiurgeista on eriytynyt yksi, joka 
on saanut yleismaailmallisen mission ja joka 
on myöskin sitä toteuttamassa. Se on Län-
tinen demiurgi.Tiettyjen edellytysten luo-
minen ihmiskunnan yhdistämiseksi yhdeksi 
kokoavaksi liitoksi, veljeskunnaksi on
 
nimenomaan hänen luovan toimintansa 
päämäärä viimeisten vuosisatojen saatossa. 
Tämä ennustus menee yksi yhteen Pekka Er-
vastin kanssa ja lienee tarkoittaa EU:ta.

Kansojen demiurgit eivät ole korkein meta-
historiallinen instituutio. On muitakin. On 
Valkoinen Linna, jossa valaistuneet kohoten 
yhä korkeammalle yhteisesti luovat inhimil-
lisen henkisen kohoamisen suunnitelmaa. 
Näiden instituutioiden pohjattoman syvät 
aihiot vähä vähältä aukenevat vasta vuosisa-
tojen saatossa. Niiden heiveröiset välähdyk-
set näkyvät ainoastaan ihmiskunnan demiur-
geille.

Nyt on jo korkea aika jokaisen käsittää, mitä 
meidät on pakotettu romantisoimaan. His-
toriallisten tapahtumien takana on nimen-
omaan näiden hirviöiden taistelu: tämä on 
se syy, miksi nämä eepokset ovat niin verisiä, 
miksi konkreettinen positiivinen tulos aina 
on niin kyseenalainen. 
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Andrejev lopettaa kirjansa optimistiseen sävyyn: vankkumattomaksi jää kaikkien toiveiden 
pohjana oleva varmuus siitä, että mikäli maailma onnistuu välttämään Paholaisvoimien tuomat 
vaarat Rauhan Ruusu (=veljeskunta) syntyy. Ehkä se silloin ei heitä vehreiden oksiensa suojaa 
kaikkien maitten ylle, ehkei muuta maan maisemia kulta-ajan laaksoiksi. Mutta se yhdistää liit-
toon tuhannet ylevähenkiset ihmiset kaikkialla maailman äärissä.
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Viittä vaille

Olen etsinyt rakkautta jo vuosia.
Olen kaivannut ikuista totuutta koko elämäni.

Nyt olen melkein siellä, siellä 
missä kaikki salaisuudet paljastetaan.

Olen viittä vaille perillä.

Päästäkseni sinne minun on vain tehtävä
viisi pientä asiaa, astuttava viisi pientä porrasta.

Minun on säilytettävä mielentyyneyteni 
kaikissa elämän tilanteissa.

Minun on oltava ajatuksissani puhdas.

Minun on oltava koko olemuksellani tosi.

Minun on lopetettava pahan vastustaminen.

Minun on rakastettava kaikkia.

Niin helppoa se on.

Matti Koskinen 
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