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Esipuhe
Nämä artikkelit ovat syntyneet vuosien 1993–2012 välisenä aikana. Ne
ovat yrityksiä tutkia henkisiä opetuksia ruusuristiläisen teosofian näkökulmasta; kirjoittamalla ymmärrän itse asian paremmin. Artikkeleissa
on väistämättä jonkin verran toistoa, mutta toivoakseni ei liian häiritsevässä määrin. Muutamissa artikkeleissa on hahmotettu henkisen tiedon
ja tieteen rajapintaa. Pyrkimykseni on ollut olla uskollinen alkuperäisille
lähteille ja myös tieteelle itselleen. En pidä kovin vakuuttavana yrityksiä
tulkita tieteen tuloksia henkisen tiedon tai rajatiedon näkökulmista; tällaiset yritykset kokemukseni mukaan eivät tee tieteelle oikeutta. Saattaa
toki olla, etten ole itsekään onnistunut täysin välttämään tätä kiusausta.
Lukijaa ei yleensä kannata ohjailla mihinkään suuntaan. Yhden ajatuksen tahdon kuitenkin antaa pohdittavaksi: mitään ei kannata omaksua pelkän auktoriteettiuskon nojalla. Tällä tarkoitan henkisiä opetuksia
ja henkisiä opettajia, joita artikkelini käsittelevät. Voi hyvin käydä niin,
että jotkut ajatukset tuntuvat mielekkäiltä ja läpäisevät lukijan kritiikin,
kun taas jotkut ajatukset eivät vaikuta uskottavilta1. On hyvä muistaa,
että esitykset ovat aina tulkintoja, ja ne voivat sisältää virheitä. Kannattaa siis mennä alkuperäisten lähteiden äärelle, jos jokin kysymys alkaa
askarruttaa (lähes kaikissa artikkeleissa on annettu lähdeviitteitä2).
Minulta on joskus kysytty, miksi olen kriittinen monia rajatiedon väitteitä kohtaan, mutta en ole niin kriittinen Pekka Ervastin (P. E.) opetuksia
kohtaan. Olen vastannut, että ilmeisesti P. E:n opetukset ovat kestäneet
kritiikkiäni jo yli 25 vuoden ajan; erityisesti P. E:n esoteerisen kristinuskon syvästi eettinen tulkinta on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen. Arvostamani skeptikko Michael Shermer esittää kirjassaan Why People Believe Weird Things, että yleensä perustavaa laatua oleviin uskomuksiin ei
1 Luonnollisesti lukijan oma maailmankatsomus pitkälle määrittää sen, missä määrin
henkisiin opetuksiin perustuvat pohdinnat vaikuttavat uskottavilta.
2 Kaikki artikkeleissa viitatut P. E:n kirjat on ilmaiseksi ladattavissa Internetistä osoittees-

ta http://www.pekkaervast.net/
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päädytä rationaalista tietä. Näille uskomuksille monet ihmiset löytävät
vasta jälkikäteen perusteluja. Tämä tulkinta vaikuttaa uskottavalta myös
omalla kohdallani.
Artikkelit on yleensä julkaistu Ruusu-Risti-lehdessä, muutamat myös
Teosofi- ja Takoja-lehdissä; tarkat julkaisutiedot on esitetty artikkelikokoelman lopussa. Tässä esitetyt artikkelit ovat hyvin lähellä alkuperäisjulkaisuja (poikkeuksena on artikkeli ”Rajatieto ja kriittinen ajattelu”, jota olen jonkin verran lyhentänyt). Kiitän Ruusu-Ristin johtajaa ja
Ruusu-Risti-lehden päätoimittajaa Jarmo Anttilaa, Teosofi-lehden päätoimittajaa Sampsa Kuukasjärveä ja Takoja-lehden päätoimittajaa Pentti
Aaltosta myötämielisyydestä artikkeleitani kohtaan. Erityiskiitos kuuluu
ystävälleni Jukka Lindforsille, joka auttoi tekstin toimitustyössä ja jonka
ylläpitämillä sivuilla (https://www.teosofia.net/) tämä artikkelikokoelma julkaistiin.
Kuopiossa 21.3.2013
Antti Savinainen
P.S. Artikkelikokoelmaa on täydennetty esipuheen kirjoittamisen jälkeen.
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I
Kuolema, jälleensyntyminen ja karma

Taivas vai pelastus?
Monet ihmiset ja katsomukset samaistavat taivaan ja pelastuksen. Teosofian mukaan taivas ja pelastus eivät kuitenkaan tarkoita samaa asiaa.
Tarkastelen seuraavassa taivasta ja pelastusta luterilaisen ja ortodoksisen kristinuskon sekä buddhalaisuuden näkökulmista. Sen jälkeen esittelen teosofian näkemyksen ja arvioin em. uskontojen käsityksiä teosofian kannalta.

Luterilainen oppi pelastuksesta
Luterilaisen pelastuskäsityksen ytimenä on sijaissovitusoppi1. Sovitusta
tarvitaan, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Ihminen on ruumiin ja sielun
muodostama kokonaisuus. Henki ei ole erillinen olemuspuoli, vaan sielun synonyymi tai ominaisuus. Ihmiskuvaan liittyy ajatus perisynnistä;
syntiinlankeemuksessa Jumalan kuva ihmisessä turmeltui täysin. Tässä
mielessä voidaan sanoa, että luterilaisuuden mukaan ihminen on pohjimmiltaan paha.
Ihmisen suunta on syntymästä asti selvillä: ikuinen kadotus. Onneksi
tämä voidaan Jumalan armosta välttää. Pelastava uskokin perustuu Jumalan armovalinnan pohjalle, koska usko herää ihmisessä Jumalan ansiosta. Ikuinen kadotus saattaa äkkipäätä tuntua hiukan epäoikeudenmukaiselta. Tälle löytyy kuitenkin täysin looginen perustelu (johtopäätös on
tosi, mikäli premissit hyväksytään):
Jumala on äärettömän pyhä.
Pienikin loukkaus ääretöntä pyhyyttä kohtaan ansaitsee äärettömän rangaistuksen.
Siis ikuisen kadotuksen.
1 On mielenkiintoista todeta, että luterilaisuuden piirissä on esitetty huomatta-

vasti avarampia tulkintoja pelastuksesta kuin mitä tämä esitys antaa ymmärtää
(ks. Kari Kuulan teos Kotona kristinuskossa). Esitykseni tässä perustuu protestanttisuuden konservatiiviseen tulkintaan.
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Jeesus Kristus oli synnitön. Hänen ristinkuolemansa lepyttää kunkin
ihmisen kohdalta Jumalan vihan. Kun Jumala katsoo tuomiopäivänä
uskovaa ihmistä, Hän näkeekin oman Poikansa tämän sijasta. Pelastus
tarkoittaa sitä, että sielu pääsee tuomiopäivän jälkeen taivaaseen elämään ikuista elämää Jumalan yhteydessä. Muut joutuvat ikuiseen eroon
Jumalasta eli helvettiin.
Pastori Antti Kylliäinen on uskaltautunut olemaan eri mieltä. Kylliäisen argumentti on, että Jumala on rakkaus. Jumalan olemus on ristiriidassa ikuisen kadotuksen mahdollisuuden kanssa. Kylliäisen mukaan
kaikki pääsevät taivaaseen. Tässä voi nähdä yhden merkin uudesta uskonpuhdistuksesta.

Pelastuminen ortodoksisuudessa
Ortodoksisen opetuksen mukaan Jumalan kuva ihmisessä himmeni syntiinlankeemuksen johdosta, mutta ei täysin turmeltunut. Siis ihminen on
olemukseltaan hyvä, tosin vaillinaisesti ja lankeemukselle altis. Ihmisen
pelastuminen on via mystica, prosessi Jumalan kuvasta Jumalan kaltaisuuteen. Ihminen jäsentyy aidommin kolminaiseksi kuin luterilaisuudessa: ”Ihmisen suurin kyky kätkeytyy – – henkeen, sillä sen avulla hän voi
olla yhteydessä pyhään kolminaisuuteen” (Toiviaisen, 1988). Tällä hengellä tai hengellisellä ymmärryksellä on läheinen yhteys Logokseen.
Jumalan kaltaisuus on saavutettavissa ihmisen ja Jumalan välisen
yhteistyön eli synergian avulla. Tämän seurauksena on theosis, ihmisen
jumalallistuminen. Tälle tielle astuminen edellyttää metanoiaa, mielenmuutosta. Tämäkin on asteittainen, syvenevä prosessi, joka johtaa sydämen puhdistumiseen. Ihmisen jumalallistuminen ei merkitse vain sielun
pelastumista. Myös ihmisen fyysinen ruumis uudistuu ja kirkastuu. Ihminen tulee siten osalliseksi Kristuksen kirkastumisesta, transfiguraatiosta,
joka koskee koko luomakuntaa. Pelastus ei ole pelkästään kuolemanjälkeiseen taivaaseen pääsyä, vaan se on ajassa alkuun saatetun prosessin
yhä täydellisempää toteutumista.
Edellä kuvattu sielun pelastuminen on ortodoksisen teologian mukaan mahdollista vain Kirkon jäsenille, jotka osallistuvat sakramentteihin, erityisesti ehtoolliseen. Myös ortodoksisessa teologiassa sijaissovituksella on keskeinen asema.
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Nirvana ja bodhisattvan tie
Buddha esitti neljä jaloa totuutta kärsimyksestä. Tietämättömyys ja itsekkyys ovat kärsimyksen syyt. Kärsimyksestä vapautuminen, valaistuminen, nirvanan saavuttaminen, tapahtuu kulkemalla jaloa kahdeksankertaista tietä. Valaistuminen on mahdollista, koska jokaisella elävällä
olennolla on buddhaluonto. Tämä buddhaluonto on jo täydellinen. Sogyal Rinpoche sanoo, ”etteivät edes buddhat äärettömässä viisaudessaan voi tehdä sitä paremmaksi eivätkä aistivat olennot näköjään äärettömässä sekavuudessaan pilata sitä”.
Nirvana ei ole kaiken olemassaolon loppumista tai kuolemanjälkeinen taivas, vaan itsekkään persoonallisen elämän sammumista. Nirvanan saavutettuaan ihminen vapautuu jälleensyntymisen pyörästä. Tämä
on arhatin päämäärä ja se on alkuperäistä buddhalaisuutta. Ja kuitenkin
Maha-Tshohan sanoi tästä päämäärästä, että se ”on ainoastaan laajentunutta ja häikäisevää itsekkyyttä”! Hän piti bodhisattvan tietä oikeana. Pekka Ervastin teos Hiljaisuuden ääni kuvaa bodhisattvan valintaa
seuraavasti:
”Mestari hän on – – vapaa vaihtelusta, vapaa jälleensynnynnästä. – – Hän on voittanut ponnistustensa palkan, hän on verhottu
ikuisen rauhan autuaalliseen loistoon. Nirvaanan kunnia kutsuu
häntä, lepo ja rauha Isän helmassa – miksikä hän pysähtyy? Hän
kuulee taivaan soitot, kuulee sfäärien harmoniat – miksikä hän
kääntää kasvonsa pois?
Sointujen läpi tunkeutuu tuskan huuto. Se nousee siitä maasta,
josta hän on lähtemäisillään. Se on huokaus tuhansien kamppailevien rinnasta, se on hylättyjen valitus. Hänkö heidät jättäisi, nyt
kun hän on voittanut?
Koko hänen olentonsa on armahtavaisuutta, laupeutta, rakkautta. Hiljaisuuden ääni hänelle kuiskaa: ‘Kumarra pääsi, oi Boodhisattva ja kuuntele tarkkaavaisesti. Laupeus puhuu ja sanoo:
saattaako autuaallisuutta olla, kun kaiken elävän täytyy kärsiä?
Vapahdetaanko sinut ja koko maailma valittaa? Jos tahdot tulla
Tathaagataksi, astu silloin edeltäjiesi askelia, pysy epäitsekkäänä
rajattomaan loppuun asti.”
Ja bodhisattva päättää syntyä yhä uudelleen, kunnes viimeisinkin
ruohonkorsi on valaistunut.
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Rudolf Steinerilla on tähän liittyvä kuvaus teoksessaan Viides evankeliumi. Steiner kertoo, kuinka Jeesus Kristus havaitsi, että essealaiset
tulivat pyhiksi, mutta samalla eristäytyivät muusta ihmiskunnasta. He
nousivat korkeuksiin, mutta muut jäivät jälkeen. Tällöin Buddha ilmestyi
Jeesukselle ja varoitti häntä. Buddha sanoi, että hänen opissaan on tässä
kohtaa virhe. Voisiko ajatella, että buddhalaisuuden bodhisattvasuuntaus olisi Jeesus Kristuksen vaikutusta, eräänlainen korjaus Buddhan alkuperäiseen opetukseen?

Teosofinen ihmiskäsitys
Taivaan ja pelastuksen teosofinen ymmärtäminen edellyttävät teosofisen ihmiskäsityksen tuntemista. Esitys on tässä hiukan kaavamainen.
Ihminen on kolminainen olento: ruumis, sielu ja henki. Tarkemmassa jaottelussa päästään seitsemään olemuspuoleen. Neljä ensimmäistä olemuspuolta muodostavat persoonallisuuden, kolme ylintä korkeamman
minän. Tätäkin jakoa voidaan vielä tarkentaa; esim. Steiner tekee siten.
Hän käyttää myös eri käsitteitä.
1. Fyysinen ruumis
2. Eetteriruumis (fyysisen ruumiin kaksoispuoli, elämänkantaja)
3. Astraali- eli tunneruumis
4. Alempi manas eli älyruumis
–––––––––––––––––
5. Ylempi manas eli syyruumis
6. Buddhi
7. Aatma
Suurimmalla osalla ihmistä pitäisi puhua astromentaalisesta ruumiista, koska nämä olemuspuolet eivät ole vielä organisoituneet. Myös
aatma-buddhi on uinuvassa tilassa. Itse asiassa vain fyysistä olemuspuolta voi kutsua ruumiiksi, se on ainoa, joka on pitkälle organisoitunut.
Näiden olemuspuolien takana on monadi, ainosyntyinen Jumalan poika.
Ihmisessä on siten jumalainen kipinä, ikuisuuden siemen.
Korkeamman minuuden painopiste on ylemmässä manaksessa. Tämä
ei ilman muuta ole sama kuin ”Kristus meissä”. Korkeamman minän täytyy ottaa itseensä Kristus. Teosofisella kielellä ilmaistuna tämä tarkoittaa buddhin, veljesrakkauden heräämistä. Tästä lienee H. P. Blavatsky
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puhunut, kun hän sanoi, että teosofeja ovat ne, jotka tuovat buddhin
päivätajuntaan. Muut ovat asian harrastajia.
Korkeampi minä käy jälleensyntymisen koulua, kehittyy elämien
myötä. Siihen varastoituu kustakin persoonallisuudesta vain kaikki hyvä.
Aikaisemmat elämät eivät ole korkeammasta minuudesta sellaisenaan
löydettävissä. Pekka Ervastin mukaan aikaisempi persoonallisuus on
luotava uudestaan korkeammasta minästä käsin. Toisen henkilön aikaisempien elämien tutkiminen taas edellyttää lupaa kyseisen henkilön
korkeammalta minältä.
Ihminen on hyvin, hyvin pitkän kehityksen tulos. Teosofia puhuu
manvantaroista, maailmankausista, joita voi pitää maapallomme jälleensyntyminä. Niiden aikana ovat kehittyneet ihmisen eri olemuspuolet. Vanhin olemuspuoli on fyysinen ruumis; tämä selittää miksi se on
kaikkien pisimmälle organisoitunut. Enkelihierarkiat ovat auttaneet
olemuspuolien muodostamisessa. Vaikka manvantarat eivät tunnu erityisen käytännönläheiseltä asialta, niiden ymmärtäminen avaa yhden
vastaavuuden mikrokosmoksen ja makrokosmoksen välillä ja antaa perspektiiviä ihmisen mysteeriin.
Luterilainen oppi tulee jossakin määrin ymmärrettäväksi teosofian
valossa. Siinähän ihmiselle ei myönnetä kolmatta olemuspuolta henkeä, jonka olemassaolo kiellettiin jo 800-luvulla jakamattoman kirkon
aikana. Ihmisen kuolemattomuuden perusta on hänen korkeammassa
minässään. Sielu ei ole ikuinen eikä se jälleensynny. Sielu tarvitsee ”pelastajan”, joka luterilaisuudessa on ulkopuolella oleva Jumala. Teosofiassa taas ”Isämme taivaissa” viittaa monadiin, Jumalan Poikaan, joka on
ihmisen korkein minä. Jos eksoteeriset käsitteet tulkitaan esoteerisesti,
ero teosofian ja perinteisen kristinuskon välillä pienenee. Myös Jumalan
vihalle löytyy järjellinen tulkinta: se tarkoittaa karmaa, syyn ja seurauksen lakia.
Ortodoksisessa teologiassa on säilynyt enemmän esoteerista näkemystä mm. puhdistuksen tiestä. Eräs syy tähän lienee se, että ortodoksinen kristinopin tulkinta perustuu kirkkoisien antamiin avaimiin.
Kirkkoisät olivat usein itse kilvoittelijoita, joilla oli kokemusperäistä
tietoa henkisestä elämästä. He olivat siis lukeneet pyhiä kirjoituksia
elämällään.
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Hiukan yllättävästi buddhalaisuudessa usein kielletään minuuden
olemassaolo. Ilmeisesti on haluttu painottaa persoonallisen minuuden
katoavaista luonnetta. Toisaalta buddhaluonto on hyvin lähellä korkeamman minän ajatusta, Kristusta meissä. Bodhisattvan ihanne on
korkein ihanne, jonka voin käsittää. Bodhisattvaa voisi nimittää myös
kristusihmiseksi.

Kuolemanjälkeinen elämä ja taivas
Kuolemanjälkeisen elämän taivas ei ole pelastus teosofisessa mielessä.
Kuitenkin kuolemanjälkeisen elämän tarkastelu tietäjien antamien kuvausten avulla antaa tietoja myös pelastuksesta. Tämä esitys pohjautuu
Pekka Ervastin teosofiaan.
Kuoleman hetki on ihmissielun juhlahetki, elämän kohokohta. Siinä
ihminen puolueettomasti arvostelee menneen elämänsä korkeamman
minänsä valossa. Tämä hetki pitäisi myös läsnäolevien tunnistaa pyhäksi ja rikkomattomaksi. Tilinteon jälkeen tapahtuu myös eetteriruumiista
irtautuminen ja ihminen nukahtaa. Herääminen tapahtuu muutaman
päivän sisällä vielä maan piirissä. Ihmisellä on tilaisuus esim. osallistua hautajaisiinsa. Varsin pian tapahtuu siirtyminen astraalimaailmaan
kuolemanjälkeiseen tilaan, joka vastaa ihmisen alempia taipumuksia;
ihminen joutuu alemman sielunsa vangiksi. Tämä riippuu ihmisen kehityksestä, siitä millaisia rakennusaineita hän on temppeliinsä elämän
aikana koonnut. Näistä tiloista vapauduttuaan ihminen pääsee kouluun,
jossa hän saa oppia astraalimaailman elämästä. Tällainen auttaminen
alkoi suuremmassa määrin Kristuksen jälkeen, mutta se lisääntyi teosofian tultua maailmaan. Teosofit, jotka ovat elämänsä aikana tutkineet
kuoleman jälkeistä elämää kirjallisuuden avulla, voivat ottaa osaa tähän
auttamistyöhön. Luonnollisesti edellytyksenä on se, että teosofi on edes
jossakin määrin elämänsä aikana harjoittanut itsekasvatusta ja tahtoo
auttaa toisia ihmisiä.
Kuolemassa tapahtuu suurimmalle osasta ihmisiä kahtiajako: korkeampi minä ”jättää” persoonallisuuden. Ihminen ei ole enää vapaa
aloittamaan uutta. Mm. tästä syystä teosofisen liikkeen alulle panneet
mestarit Kuthumi ja Morya kutsuivat useimpia meedioistunnoissa esiintyviä olentoja kuoriksi. Kuolemanjälkeinen elämä on pyrkimystä takaisin
12

korkeamman minän luo. Persoonallisen minän kannalta kaikki näyttää
olevan hyvin, tämä jako ei tunnu mitenkään erikoiselta. Kesämaassa
elävä ihminen vakuuttaa meedioistunnossa, kuinka kaikki on aivan mainiosti. Tällainen yhteydenpito maan piirin kanssa on ihmiselle vahingollista, se pidentää astraalielämää ja herättää eloon monia pinnallisia
ominaisuuksia.
Kuolema ei kaikille merkitse eroa korkeammasta minästä. Ihminen,
joka on syvemmässä mielessä uskonnollinen, on saavuttanut elämässään jonkinasteisen rauhan, hänessä asuu hyvä tahto. Tällainen ihminen
on elämänsä aikana vedonnut korkeampaan minäänsä ja saanut aikaan
yhdyssiteen alemman persoonallisuutensa ja korkeamman minänsä välille. Hän on ottanut ylempää mukaan tähän persoonalliseen elämään.
Hänessä ei tapahdu tuota kahtiajakoa heti kuoleman jälkeen.
Astraalinen elämä päättyy kiirastuleen, joka on puhdistusta. Tämä
puhdistustuli on helppo tai vaikea riippuen siitä, missä määrin ihminen
on ollut alemman itsensä pauloissa. Siinä persoonallisesta ihmisestä
seulotaan esille se, mitä hänessä on ollut hyvää ja epäitsekästä. Tätä
on kutsuttu myös viimeiseksi tuomioksi tai toiseksi kuolemaksi, jonka
jälkeen ihmiselle avautuu persoonallinen taivasmaailma. Persoonallinen
taivas ei ole pakollinen. Opetuslapsi voi kieltäytyä siitä ja syntyä uudelleen suoraan astraalitasolta. Ilmeisesti tiibetiläiset lamat, jotka lapsena
muistavat aikaisemman elämänsä, ovat toimineet näin. Kieltäytyminen
on mahdollista, jos taivas on ihmisen rinnassa jo hänen elinaikanaan.
Persoonallisessa taivaassa ihminen elää elämänsä uudelleen, mutta
vain hyvät asiat. Siellä toteutuvat kaikki hyvät haaveet ja ihanteet; elämä on sellaista kuin syvimmiltään toivoisimme sen aina olevan: sopusointua ja rakkautta. Taivas on siten meditaatiota, jossa ihminen rakentaa itsensä uudelleen korkeimpien ihanteittensa mukaiseksi.
Kuoleman jälkeinen elämä huipentuu persoonallisen tajunnan yhtymiseen korkeampaan minään, joka kuolemassa menetettiin. Jos ihminen ei ole kokenut elämänsä aikana lainkaan korkeampaa minäänsä,
hän ei pysy enää tässä vaiheessa tajuisena, vaan persoonallinen tajunta
haihtuu. Menneen elämän ”tuoksu”, sen henkiset saavutukset liitetään
elämän Kultaiseen kirjaan yhdeksi sivuksi. Tätä yhtymistä korkeampaan
minään kutsutaan myös ahtaaksi portiksi. Tässä tajunnan tilassa on
mahdollista tutkia menneitä elämiä henkiseltä kannalta ja myös nähdä,
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ehkä jopa suunnitella tulevaa tai tulevia elämiä. Ihminen näkee Jumalan Pojan ihanteen. Ja hän antaa Elämälle lupauksen ja tahtoo syntyä
uudelleen, jotta voisi tuon ihanteen toteuttaa. Sven Krohn (1982) kuvaa
runossaan tätä hetkeä näin:
”Katselit kerran taivaiden korkeudesta maan elämää – seutua mihin syntyvä olit. Tiesi näit jo silloin ja ymmärsit, miksi sinun tulisi
ihminen olla, se tieto aineeseen tuoda, joka välittömässä Ykseydessä on sinussa Sinä.
Ja niinkuin ukkosen jyrinä tai niinkuin metsien hiljainen humina
tavoitti Ääni, täytti ja lävisti Sana: Muista!
‘Minä muistan’, ah, lupasit silloin.
Miten helppoa luvata leväten autuudessa, ainaisen Hyvyyden helmassa: ‘Harhojen keskellä soihtuna käyden, valoa tuoden, onnea
luoden kaikkeni annan!’
Taivainen lupaus sielusi sinetti. Vieläkö muistat?
Toista on kulkea usvassa, maassa kohdata sielunsa toisena, kohdata halujen pyörre, intohimojen väkevä poltto, vastavoimien
imu, ihmisten pilkka, vallan ja maineen himot ja pyyteet, nautinnon veto ja viiltävä tuska.
Taivainen lupaus, vieläkö muistat?
Totuutta maailma pelkää, valoa vihaa. Joka sydämen ääntä seurata tohtii alistumatta, on kurja, syttyköön hänelle rovio, poltettakoon!
Eksynyt sielu, miksi et lepoa saa. Vieläkö muistat?
Ihmisen osuus on ristiriidasta nousten, taistellen tuoda taivainen
siemen maiseen multaan, keskellä mudan ja liejun suojella Uuden
Elämän uskon, Elämän toivon hentoa kukkaa.
Muistatko vihdoin”.

Puhdistuksen tie
Kuoleman jälkeisen elämän prosessit tapahtuvat luonnon välttämättömyydestä, siellä ei voi etsiä totuutta samalla tavalla kuin maan päällä
eläessä, jolloin korkeamman minän valo on mukana. On mahdollista astua kiirastuleen jo elämän aikana. Tämä on puhdistuksen tietä, jonka
tavoitteena on korkeamman minän herättäminen.
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Ruusuristiläiselle puhdistuksen tie merkitsee Jeesuksen Vuorisaarnan ottamista elämän ohjeiksi. Vuorisaarnan sisältämät ohjeet eivät ole
Jeesuksen keksintöä tai ”vain” kauniita moraaliohjeita. Ne ovat Elämän
itsensä syvimpiä periaatteita. Vuorisaarnaa ei voi ottaa ulkoisena, autoritäärisenä moraaliohjeistona. Tolstoin perustelu Vuorisaarnan seuraamiseen oli se, että jokainen voi sydämessään tuntea, että hyvyys ja
rakkaus lähimmäistä kohtaan on taivasten valtakunta.
Kolme ensimmäistä käskyä tai ohjetta käsittelevät ajatusta, tunnetta
ja puhetta: älä suutu, älä ole epäpuhdas ja älä vanno. Vannomattomuus
sisältää totuudellisuuden ja rehellisyyden ajatuksen. Ervastin mukaan
rehellisyys on totuudenetsijän välttämätön ominaisuus, se toimii siltana alemman ja ylemmän minän välillä. Vain tällöin voi olla yhteydessä
omantunnon kanssa. Uuden liiton kulmakiveksi muodostuu kuitenkin
pahanvastustamattomuus. Pahaa ei pidä vastustaa pahalla. Tämä ohje
koskee sekä ulkoista että sisäistä elämää. Vanhan karman aiheuttamat
kärsimykset eivät itse asiassa ole pahoja, vaan ne ovat salapukuisia siunauksia. Pahan vastustamattomuus on tie todelliseen rauhaan omassa
sielussamme ja myös maailmassa. Viides käsky on ikuisen elämän avain:
älä sodi, vaan rakasta kaikkia ihmisiä.
Vuorisaarnan eettisten ohjeitten sisäistäminen ja eläminen kehittää
ihmisen hienoaineisia olemuspuolia. Tätä kutsutaan Uudessa testamentissa häävaatteisiin pukeutumiseksi. Myös eetteri- ja astraaliruumiissa
piilevät aistinelimet kehittyvät luonnollisella tavalla. Tämä kehitys tekee
ihmisestä taivasten valtakunnan jäsenen. Pekka Ervastin esittämä uuden
liiton tie ei sisällä suoranaisia harjoituksia tsakrojen kehittämiseksi, vaan
kaikki edistys tapahtuu eettisen mietiskelyn ja kehityksen myötä. Tässä voi nähdä eron Rudolf Steinerin esittämään henkisen tiedon tiehen.
Steiner antaa eettisten vaatimusten lisäksi meditaatioita, jotka vaikuttavat suoraan tsakrojen kehittymiseen.

Vihkimykset uudessa liitossa
Pekka Ervast jakaa valmistavan eli puhdistuksen tien kolmeen osaan:
päivätajunnan, unitajunnan ja salatajunnan yhdeksään henkiseen kokemukseen. Vaikka kokemukset jaetaan kolmeen osaan, kulkevat kaikki
uuden liiton kokemukset päivätajunnan, itsetietoisuuden merkeissä.
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Päivätajunnan kokemuksiin kuuluvat yksinäisyyden ja huonouden
kokeminen, nöyryys ja vapautuminen kärsimyksen pelosta. Jotta voisi
edetä puhdistuksen tiellä, täytyy luopua persoonallisuuden onnen tavoittelusta. Tämä liittyy kärsimyksen pelon voittamiseen. Isä meidän
rukouksessa sanotaan: ”Tapahtukoon sinun tahtosi...” ja ”Anna meille
meidän jokapäiväinen (yliaistinen) leipämme”. Tietyssä mielessä tämän
rukoileminen on vaarallista; sehän merkitsee karman nopeutumista ja
lisääntyviä kärsimyksiä muodossa tai toisessa. Kysymyksessä on kuitenkin vapautuminen siteistä, jotka erottavat ihmisen ikuisesta elämästä,
taivasten valtakunnasta.
Unitajunnan saavutuksia ovat ankaruus itseä kohtaan myös unitajunnan aikana, auttaminen ja lujuus toisia kohtaan sekä rauhallinen mielentila. Ihminen on tietoinen, persoonallinen itsensä unen aikana. Ervast varoittaa, että ihmisestä ei saa tulla astraalista kulkijaa. Unitajunta
on sittenkin symbolia. Vasta salatajunnassa saavutetaan objektiivisuus
astraalisessa merkityksessä. Salatajunnassa ihminen eriytyy minäpersoonastaan. Hän osaa arvioida persoonallisuutensa vikoja ja hyveitä
objektiivisesti, aivan kuin kuoleman hetkellä. Ihminen on lempeä ja tyyni ja hän vaikuttaa rauhoittavasti toisiin niin henkisessä kuin fyysisessä
maailmassa. Totuudenetsijästä on tullut kirkas olento, jonka olemus on
rakkautta, puhtautta ja rauhaa. Tässä vaiheessa uuden liiton kulkija lopullisesti kieltäytyy mustasta magiasta. Hän on valmis astumaan ahtaasta portista, jonka läpi tavallinen ihminen kulkee vasta kuolemanjälkeisen
elämän loppuvaiheissa. Vihitty astuu ahtaasta portista jo elämänsä aikana täysin tietoisena.
Edellä kuvatut henkiset saavutukset tai kokemukset vastaavat vanhan
liiton kolmea ensimmäistä vihkimystä. Niitä voi kuvata myös Uuden testamentin ilmaisuilla Kristuksen syntymä, kaste ja kirkastus. Näitä kokemuksia seuraa uuden liiton ensimmäinen varsinainen vihkimys, joka on
samalla vanhan liiton neljäs vihkimys eli Mars-vihkimys. Siinä tapahtuu
persoonallisuuden ja itsekkyyden kuolema. Ja kuolemaa seuraa ylösnousemus. Persoonallis-inhimillinen minä kuolee ja jumalallis-inhimillinen minä syntyy. Kristusihmiselle avautuvat uudet kehitysmahdollisuudet ihmiskunnan auttajana.
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Lopuksi
Totuudenetsijän päämääränä ei ole kuolemanjälkeisen elämän taivas
eikä parempi jälleensyntymä joskus tulevaisuudessa, vaan ikuinen elämä. Tämä ikuinen elämä alkaa, kun totuudenetsijässä on syntynyt Kristus. Silloin hänessä on rakkaus, joka tahtoo kaikkia rakastaa, silloin hän
on pelastettu.
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Elämä tuonelassa ja kiirastulessa
Alustus Ruusu-Ristin kesäkursseilla 3.7.2017

Johdanto
Esitykseni perustuu Pekka Ervastin (PE) opetuksista kootun kirjan Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä (Ervast, 2016) kolmanteen lukuun,
joka käsittelee tuonelan ja astraalitason elämää. Tarkemmin määritellen tuonela on rajoitettu ja suojattu osa paljon laajempaa astraalitasoa.
Tuonelan osuus on kirjassa kaikkein laajin ja se johtuu pitkälti siitä, että
PE on puhunut tästä aiheesta monta kertaa eri puolilta. Esitän joitakin
näkökulmia astraalielämään ja teen hieman vertailuja myös muihin
astraalielämää käsitteleviin lähteisiin.

Manala ja Tuonelan tuvat
Tuonelan alin luokka on manala, jossa ovat väkivallan tekijät ja ihmiset,
joilla on vaikeita aistillisia himoja. PE:n manalakuvaus on hyvin konkreettinen silminnäkijäkuvaus helvetinkaltaisesta olotilasta. Vastaavia
kuvauksia on buddhalaisuudessa, jossa puhutaan eri bardoista. Myös
joillakin kuolemanrajalla käyneillä on kokemuksia PE:n kuvaamista manalatiloista. Ruumiista irtautumiskokemuksen jälkeen nämä ihmiset
saapuvat pimeään tai harmaaseen tyhjyyteen, jossa vallitsee yksinäisyys
ja epätoivo. He voivat tuntea pahan olennon läsnäoloa ja kuulla pelottavia ääniä tai kauhistuttavaa naurua. Muutamat kuvailevat klassisen
helvetin kaltaisen paikan.
PE:n opetukset antavat kuitenkin lisävalaistusta nde-kokemuksiin:
kamalan näköiset olennot ovat ihmisiä tai ihmisten ajatustunne-energioista koostuvia olentoja. On järkyttävää ajatella, että siellä olevat ihmiset, jotka esiintyvät hirviöeläimien hahmoissa, ovat tosiasiassa samanlaisia sisäisesti jo elämän aikana. Me vain emme sitä yleensä havaitse,
koska fyysinen keho piilottaa ihmisen sielullisen tilan. Tosin erona on se,
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että fyysisen elämän aikana on sittenkin olemassa edes hentoinen silta
korkeamman minän kanssa. Ja on myös niin, että kaikissa ihmisissä on
jotakin hyvää, joka pelastaa ja nostaa ihmisen manalasta.
PE jakaa tuonelan seuraavan vaiheen – tuonelan tuvat – kolmeen
eri luokkaan. Tuonelan tupien elämä on harmaata, ikävää ja toivottoman tuntuista elämää. Jos ihmisen tajunta on kiinnittynyt elämän aistillisiin seikkoihin ja jokapäiväisiin pikkuasioihin, hänen sielussaan on
vastaavuus tuonelan tupiin. Tuonelan tuvilla ovat ne, jotka ovat uskoneet käytännölliseen ja teoreettiseen materialismiin. Ihmiset voivat olla
sangen moraalisia, mutta fyysiseen elämään sitoutuminen ajatuksissa
ja tunteissa sitoo heitä tuonelan tuville. PE kertoo, että juuri täältä suuret joukot pyrkivät esiintymään meedioiden välityksellä, etevämpänä ja
parempana vainajana kuin he ovat. Tämä on eräältä kannalta ymmärrettävä pyrkimys, koska juuri maallinen elämä tuntuu heistä oikealta
elämältä.
PE:n kuvaus on hyvin yhteensopiva myös eräiden toisten kuvausten
kanssa. Astraalivaeltaja Jurgen Ziewe ilmeisesti kuvaa juuri tuonelan
tupia seuraavalla tavalla (Ziewe, 2008, 94): ”Nämä alueet olivat kuin
hämärän rajamailta: epäystävällisiä kuin kosteat, sumuiset marraskuun
päivät…surun ja masennuksen ilmapiiri.” Ziewe kertoo myös, että elokuvan The Others kuvaus vastaa hyvin hänen kokemuksiaan kuolemanjälkeisen elämän alemmilla tasoilta. Toinen elokuva, jota voin tässä
yhteydessä lämpimästi suositella, on edesmenneen Robin Williamsin
tähdittävä What Dreams May Come, jossa Williamsin esittämä, epäitsekkääseen ja uhrautuvaan rakkauteen kykenevä päähenkilö astuu alas
manalaan pelastaakseen rakastettunsa. Elokuvan käsikirjoituksessa oli
käytetty apuna jonkin verran teosofisia tietoja, ja se vaikutti ainakin itseeni voimakkaasti.
Manalan ja tuonelan tupien kärsimykset kestävät kuitenkin vain aikansa. Näissä tiloissa kärsivät ihmiset saavat apua auttajilta, joista puhun myöhemmin.

Maallinen paratiisi
Seuraavassa tuonelaan kuuluvassa vaiheessa, maallisessa paratiisissa,
on myös kolme luokkaa. Täällä on spiritualistien kesämaa. Elämä siellä
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tuntuu jo huomattavan miellyttävältä: ihmisellä on kyky nauttia henkevistä aistillisista nautinnoista, taiteesta ja tieteestä. Tiedeihmiset, jotka
nauttivat paksujen kirjojen lukemisesta ja kirjoittamisesta ovat tuonelan
viidennellä luokalla, jossa minullakin lienee paikkavaraus . Kuudennella luokalla on hyväntekijöitä, keksijöitä ja ihmiskunnan parasta ajattelevia sieluja. Seitsemännellä luokalla olevat ihmiset ovat syventyneet
omaan sielunelämäänsä, usein tämä koskee uskonnollisia ihmisiä. Kaikki
persoonallinen osoittautuu kuitenkin rajoitetuksi ja harhaksi. Ihminen
huomaa, että hänen täytyy luopua omasta persoonallisuudestaankin.
Maallinen paratiisi on työtä oman sielumme parissa; se on kauniissakin muodoissaan kiirastulta, joka puhdistaa ja vapauttaa ihmisen persoonallisuudestaan. Katsotaan seuraavaksi astraalielämää puhdistuksen
näkökulmasta.

Kiirastuli
Astraalielämässä tapahtuu menneen elämän läpikäyminen lopusta alkuun päin; samalla kyseessä on unielämämme, jossa olemme olleet
rehellisesti sitä, mitä olemme sielullisina olentoina. Kyseessä on puhdistumisprosessi, joka merkitsee kärsimystä, koska ihminen joutuu kohtaamaan tekojensa seuraukset sellaisena kuin muut ihmiset ne tunsivat.
PE mainitsee, että suurin kiirastulen ryhmä on yhteydessä sukupuolivoiman väärinkäytön kanssa. Ehkä tässä on tausta historiassa esiintyneelle
kirkkojen sukupuolivastaisuudelle; nykyisin kirkkojen opetus on tässä
suhteessa huomattavan inhimillistä.
PE:n kiirastulielämän kuvauksissa voi havaita eron kuolemaprosessin
alussa tapahtuvaan elämänkertausvaiheeseen, josta myös kuolemanrajakokijat kertovat: siinä ihminen arvostelee tekonsa objektiivisesti,
sivustakatsojan tavoin. Nyt hän elää itse näissä muistoissa mukana koko
sielullaan.
PE kertoo asiasta seuraavalla tavalla (Ervast 2016, 54):
”Ensimmäisessä osassa [tätä kiirastulielämää] hän tuomitsee
pois pahan. Hän näkee, missä on erehtynyt ja kasvaa siitä pahasta pois. Kun hän asettuu tuonelaan, alkaa hän mietiskellä
sitä, että hän tahtoo puhdistaa itsensä. Hän elää tämän elämään
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uudestaan. Hän näkee taaksepäin ja elää uudestaan. Hän kohdistaa huomionsa heikkouksiinsa. Tämä ei ole mietiskelyä. Ei, se
on todellista elämää, mutta samalla hän kokee paljon. Kun hän
nyt tällä tavalla kulkee elämänsä läpi, niin tulee kohta, jossa hän
loukkasi. Ei hän sitä silloin huomannut, mutta nyt hän myös näkee, mitä se vaikutti, ja hän tuntee itsessään nyt ne tunteet, mitä
se herätti. Hän saa nyt sen johdosta kärsiä. Ne tunteet raatelevat
häntä itseään. Nyt hän itse huomaa, että pitää olla varovainen.
Hänen pitää nyt vastata sanoistaan.
Hän muistaa esimerkiksi, että hän on auttanut ihmistä, että hän
on tehnyt hyvää. Nyt hän näkee, mitä toinen tunsi. Ehkä se kirosi. Nyt hän näkee sen ja oppii. Hän on joskus laiminlyönyt tehdä
hyvää. Nyt hän näkee, kuinka se vaikutti. Hän ehkä huomaa, että
se ei ollutkaan niin vaarallista, sillä toinen ei ollut avun tarpeessa.
Hän huomaa, että vaikka hän joskus on luullut tekevänsä väärin,
niin hän onkin tehnyt aivan oikein. Hän on ollut sokea, sillä hän
tietää niin vähän.”
Vuorisaarnan elämänohjeet tulevat esille selvästi kiirastulivaiheessa.
Silloin jokainen ihminen syvästi kokee, että hyvyys, puhtaus, totuudellisuus, anteeksianto ja rakkaus ovat elämän lakeja. Esimerkiksi, jos olemme jossakin suuttuneet, saamme nähdä, kuinka se vaikutti ihmisiin ja
mitä he tunsivat. Jos taas olemme jotakin luvanneet ja emme ole sitä
pitäneet, senkin seuraukset saamme tuntea itsessämme. Tässä tulee
mieleen, että taide eri muodoissaan voi jo elämän aikana antaa meille saman opetuksen, jos vain osaamme ottaa sen vastaan: taulu, kirja,
runo, näytelmä tai elokuva voi tehdä toisen kokeman tuskan näkyväksi
ja vastaavasti näyttää hyväsydämisen teon merkityksen. Taide voi auttaa
meitä lisäämään empatian kykyämme, myötätuntoamme ja haluamme
auttaa. Meidän ei tarvitse kokea kaikkea itse, vaan voimme ottaa oppia
toisten kokemuksista. Tosin taidetta käytetään myös aivan vastakkaisiinkin tarkoituksiin eli tässäkin asiassa tarvitaan erottelukykyä.
Itsekasvatustie ei ole sitä, että heti osaisimme täyttää käskyt, vaan
se on sitä, että aina nousemme ja todella yritämme kasvaa ihannetta
kohti. Tähän liittyy myös mysteeri, josta PE kertoo: todellisella pyrkimyksellä itsekasvatuksen eli vuorisaarnan tiellä, voimme suorittaa kiirastulta jo elämämme aikana. Kuuntelin jokin aika sitten erään länsimaisen
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buddhalaisen kertomusta omasta tiestään ja ajattelin, että Buddhan
opetusten seuraaminen vapauttaa ihmisen kiirastulesta: oleellista on,
että mihinkään ei pidä takertua. Toki olin sen ennenkin tiennyt, mutta
tuon lempeän Buddhan seuraajan puhe sai näkemään asian selvemmin.
Katsotaan lopuksi astraalielämän auttajien työtä.

Astraalitason auttamistyö
Astraalielämässä on eri tasoja tai luokkia. Siellä annetaan apua eri tiloissa eläville ihmisille. PE kertoo, kuinka auttamistyö on järjestetty (Ervast,
2016, 70–71):
”Sellaiset ihmiset kuin teosofit, salatieteilijät, millä nimellä heitä
nimitettäneenkin, joilla on enemmän tai vähemmän oikea käsitys kuolemanjälkeisestä elämästä, otetaan erikoisen huolellisesti vastaan kuoleman toisella puolella. Heiltä kysytään: ”Nyt, kun
olette tänne joutuneet, haluatteko viettää aikanne vain omissa
sielullisissa kokemuksissanne, syventyä ainoastaan itseenne, niin
kuin nämä toiset yleensä tekevät, vai tahdotteko ruveta tekemään
työtä tässä maailmassa?” – Ja silloin nämä ihmiset, ainakin useat
heistä – ehkä useimmat heistä – riemulla vastaavat: ”Ei mitään
sen ihanampaa ole kuin se, että voin tehdä työtä täällä, palvella
täällä; se on minulle suurin ilo.” – ”No niin, koska sinulla on tällainen hyvä ja vilpitön halu, niin tule kouluun; ja sitten, kun olet sen
käynyt, saat liittyä johonkin tiettyyn auttajajoukkoon, sillä niitä on
meillä täällä monenlaisia.”
Auttamistyötä voi tehdä myös maallisen elämän aikana, unen aikana
(Ervast, 2016, 73):
”Hyväsydämiset ihmiset, joiden sielua eivät ahdasmieliset uskonkappaleet kahlehdi, jotka uhkuvat auttamishalua ja jotka täällä
maan päällä fyysisten ihmisten keskellä auttavat ja palvelevat toisia, lohduttavat ja tekevät hyvää toisille, voivat nukkuessaan oppia auttamaan vainajia. Nukkuessaan he, vaikkeivat sitä muista
ja siitä mitään tiedä, lähtevät ulos astraaliruumiissaan, ja koska
he ovat ihmisiä, jotka haluavat palvella ja auttaa, niin heidät otetaan kouluun. Heille opetetaan, mitä heidän tulee tehdä ja millä
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tavalla auttaa. Tämä on sanomattoman suuri saavutus etupäässä meidän aikanamme, sillä sen perästä kuin teosofinen sanoma
tuli maailmaan, on järjestetty tämmöisiä astraalisia kouluja eri
maihin näkymättömässä maailmassa, ja niissä opetetaan eläviä
ihmisiä heidän nukkuessaan tekemään palvelustyötä… Mutta
muistakaamme: ei kukaan ihminen kelpaa yön aikana tekemään
hyvää, joka ei tee sitä päivällä, kun hänellä siihen on mahdollisuutta. Meidän täytyy olla auttavia päivällä, jotta meillä olisi
puhtaat kädet yöllä. On kuin ihminen ottaisi taakan yöelämään,
on kuin olisi hänen käsissään ja jaloissaan kahleita, jotka estävät
häntä auttamasta yöllä, jollei hän ole auttavainen päivällä. Mutta
jos hän tämän ehdon täyttää, silloin ei hänen nukkumisensa tarvitse kulua turhaan.”
Tässä on voimakas kehotus kaikille totuudenetsijöille. PE antaa ohjeeksi käydä iltaisin läpi päivän tapahtumia ja arvostella niitä objektiivisesti ikään kuin ne olisivat tapahtuneet jollekin toiselle (myös Rudolf
Steiner antoi saman ohjeen). Olenko osannut olla hyvä, totuudellinen
ja auttavainen kaikissa toimissani? Haluanko auttaa myös unen aikana
ja samalla pyytää, etten muistaisi tästä mitään? Muistamisen toiveessa
nimittäin piilee itsekäs motiivi.
Esitän lopuksi kauniin ja lohdullisen otteen PE:n kuvauksesta, jossa
kerrotaan ruusuristiläisen kuolemasta (Ervast, 1978, 154):
”Kun olemme elämämme aikana yöllä eläneet todellisen ruusuristiläisen elämää, silloin on kuolemamme autuaallista siirtymistä
toiselle puolelle. Enkelit ovat meitä vastassa ja usein, hyvin usein
Kristuskin… Ruusuristiläinen, joka on koettanut kulkea Jeesuksen
jäljissä, on rakentanut itselleen uuden – tavallaan toisen, suuremman – persoonallisuuden yöelämässään… Hän joutuu kouluun
ja työhön tuonelan maailman sivistämiseksi. Ja ennen kuin hän
lähtee uuteen työhönsä, hän saa Jeesus Kristukselta siunauksen...
Sen vain voimme varmasti sanoa, ettei ole mitään niin ihanaa,
niin odottamattoman suurenmoisen juhlallista ja kohottavaa kuin
kuolla, kun elämässämme olemme koettaneet vilpittömästi kulkea Jeesus Kristuksen jäljissä.”
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Näkökulmia jälleensyntymiseen ja karman lakiin
Johdanto
Voidaan perustellusti väittää, että jälleensyntyminen ja karman laki ovat
tärkeimpiä modernin teosofian ja antroposofian esittämistä opeista.
Usein kyllä sanotaan, että ne eivät ole mitään uutta, koska onhan niitä opetettu idän uskonnoissa, buddhalaisuudessa ja hindulaisuudessa,
vuosituhansien ajan. Kuitenkin teosofia toi jälleensyntymisen tulkintaan
jotakin uutta: jälleensyntyminen nähdään positiivisena asiana, ihmisen
kehityksen mahdollistajan. Perinteiset tulkinnat idässä taas näkevät jälleensyntymisen tietynlaisena kahleena, josta ihmisen tulee vapautua.
Tähän pyrkii erityisesti buddhalainen arhatin tie; bodhisattva-buddhalaisuus tulee kyllä erittäin lähelle teosofista tulkintaa.
Aihe on tavattoman kiinnostava, mutta samalla haastava. Herääkin
kysymys: mistä voi saada luotettavaa tietoa? Teosofian vastaus on, että
aina on ollut viisaita, joilla on ollut omakohtaista tietoa elämän ja kuoleman mysteereistä. Ongelmana on siis vain tunnistaa nämä viisaat .
Tässä suhteessa olen päätynyt siihen, että jällensyntymisen ja karman
lain suhteen luotettavia lähteitä ovat H. P. Blavatsky (H. P. B.) ja Viisauden Mestarien kirjeet sekä itselleni merkittävin tietäjä Pekka Ervast
(P. E.). Pidän myös Rudolf Steineria tärkeänä tietolähteenä.
Tarkastelen ensin yleispiirteittäin jälleensyntymisen prosessia. Sen
jälkeen käsittelen karmaa, sen toimintaa ja joitakin esimerkkejä siitä.
Lopuksi tarkastelen suhtautumista aikaisempiiin elämiin ja karmaan.

Yleiskuva jälleensyntymisen prosessista
Kuolemanjälkeinen elämä
Teosofian mukaan ihminen voidaan hahmottaa kolminaisena tai seitsenkertaisena olentona. Myös muunkinlaisia hahmotuksia tunnetaan. Kuolevainen persoonallisuutemme koostuu fyysis-eetterisestä ruumiista
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ja astraalis-mentaalisesta sielusta, kun taas kuolematon meissä sisältyy henkeemme. Kuolemassa jätämme fyysis-eetterisen verhomme ja
elämme sielunmaailmassa aluksi karkeampien tunteiden alueella ja
myöhemmin puhdistuneen tunteen alueella. Siellä ihminen käy läpi elämänsä lopusta alkuun ja kohtaa persoonallisuutensa alemman puolen.
Puhdistusta seuraa lopulta toinen kuolema, joka on porttina persoonalliseen taivaaseen, alemman järjen eli manaksen maailmaan. Siellä hän
elää elämänsä uudelleen alusta loppuun ja saa onnensa maljan ääriään
myöten täyteen. Tämä taivas on aktiivista meditaatiota, jossa hän rakentaa itsensä uudelleen korkeimpien ihanteittensa mukaiseksi.
Taivaselämä huipentuu persoonallisen tajunnan yhtymiseen korkeampaan minään, jonka ihminen kuolemassa menetti. Yhteys korkeampaan minään säilyy kuolemassa vain siinä määrin, kuin se on elämän aikana syntynyt. Jos ihminen ei ole elämänsä aikana kokenut korkeampaa
minäänsä, hän ei pysy enää tässä vaiheessa tajuisena, vaan persoonallinen tajunta haihtuu. Menneen elämän henkiset saavutukset liitetään
elämän Kultaiseen kirjaan yhdeksi sivuksi, osaksi ylempää manasta, joka
näin kehittyy elämien myötä. Taivastilan huipulla on mahdollista tutkia
menneitä elämiä henkiseltä kannalta ja myös nähdä ja suunnitella tuleviakin elämiä. Ihminen näkee, mihin hän on henkisenä olentona päässyt
ja mikä taival hänellä on vielä edessään kohti täydellistä ihmistä. Hän
näkee selvästi täydellisen ihmisen ihanteen ja hän haluaa syntyä uudelleen, jotta voisi kasvaa tätä ihannetta kohti. Paluu uuteen elämään uutena persoonallisuutena voi alkaa.

Mikä tai kuka jälleensyntyy?
Persoonallinen minuutemme eli sielumme on kuolevainen kuten edellisestä selityksestäkin käy ilmi. Se vaihtuu inkarnaatiosta toiseen eli persoonallisuutemme ei jälleensynny. Syntyykö sitten korkeampi minämme,
henkinen olemuspuolemme? Ei synny sekään ennen kuin saavutamme
todellisen vihkimyksen; vasta sitten voimme sanoa, että korkeampi minä
on varsinaisesti syntynyt eli yhtynyt alempaan minäämme. (Tietenkin
jo ennen vihkimystä on mahdollista tuoda korkeampaa minuutta päivätajuiseen elämään.) H. P. B. antaa selityksen, jonka mukaan korkeampi minä ikään kuin kasvattaa uuden oksan eli persoonallisuuden. Tätä
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vastaa Jeesuksen antama vertauskuva: ”Minä olen viinipuu, te olette
oksat”. Korkeampi minä vastaa persoonallisuuksien luomasta karmasta.
Onkin sanottu, että se on aineeseen ristiinnaulittu. Kukin persoonallisuus on heijastus korkeammasta minästä, joka ei yhteen persoonallisuuteen tyhjene. Edellä sanotusta voidaan päätellä, että seuraava elämä ei
ole edellisen elämän suoraa jatkoa.
Buddhan mukaan uuden persoonallisuuden muodostavat skandhat,
edellisten elämien karmalliset tulokset, jotka säilyvät siemeninä tulevan
inkarnaation varalle. Voi siis sanoa, että Buddhan mukaan vain vanha
karma (tai osa siitä) inkarnoituu. Inkarnoituminen lakkaa, kun vanha
karma on voitettu. Perinteisesti on ajateltu, että buddhalaisuudessa ei
puhuta ihmisen kehittyvästä kuolemattomasta minuudesta; ilmeisesti
Buddha itse ei asiasta suoraan opettanut. Toisaalta buddhalaisuuteen
kuuluu opetus buddhaluonnosta, joka piilee jokaisessa: siihen sisältyy
buddhuuden siemen. Tämä käsitys on lähellä esoteerisen kristinuskon
opetusta mystillisestä Kristuksesta ja teosofian opetusta ihmisen ylemmästä kolminaisuudesta.

Jälleensyntymismuisti ja aikaisempien elämien tutkiminen
Kaikki tapahtumat, sisäiset ja ulkoiset, tallentuvat maailmojen muistiin
eli akashaan. Tämä on kaksinainen: alempi muisti, astraalivalo, joka sisältää sekä hyvän että pahan ja luonnon korkeampi muisti, varsinaiset
akaashiset aikakirjat eli elämän kirja, joka sisältää vain kaiken hyvän.
Alemman akashan lukeminen on vaikeaa ja vaarallista. Vaikeaa siksi, että
on hankala tietää mihin tietyt kuvat liittyvät, voisi sanoa että astraalivalon tietojärjestelmästä puuttuu kunnollinen indeksointi .
Luotettava tapa jälleensyntymismuistiin perustuu siis elämän kirjan
lukemiseen. Se vaatii P. E:n mukaan sitä, että ihminen nousee korkeamman minuutensa tajuntaan. Siinä tajunnassa ei ole mitään pahaa,
vain kaikki hyvä ja henkiset saavutukset ovat siihen tallentuneet. Sitten
tästä korkeammasta tajunnasta päin on laskeuduttava astraalivaloon ja
luotava menneisyys uudelleen. Ihminen voi ennen korkeamman minän
tajunnan saavuttamistakin saada näkyjä, unia ja vaikutelmia menneistä
elämistään. On myös mahdollista, että joku korkea olento auttaa totuuden etsijää näkemään jotakin menneisyydestään. Näin P. E. mainitsee
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itse saaneensa tietää, että ihminen on jälleensyntyvä olento: Mestari
näytti hänelle tämän uudestisyntymiskokemuksen jälkeen.
Teosofi A. P. Sinnett pyysi eräässä kirjeessään Mestari Kuthumilta (K.
H.) pystyykö hän katsomaan elävien henkilöiden entisiin elämiin. Sinnett
myös kysyi voisiko K. H. kertoa joitakin yksityiskohtia Sinnettin omista
entisistä elämistä. K. H. vastasi: ”Ikävä kyllä, pystyvät muutamat meistä
siihen; minä en puolestani välitä harjoittaa sitä”. P. E:n mielestä siihen ei
ilman muuta ole oikeutta; se vaatii lupaa korkeammalta minältä.
Katsotaan vielä jälleensyntymisopin suhdetta kristinuskoon yleiskatsauksen päätteeksi.

Jälleensyntymisoppi ja kristinusko: kirkolliskokous 553
Jälleensyntymistä ei nykyisissä perinteisen kristinuskon versioissa opeteta. Gnostilaisissa virtauksissa kuten kataarien keskuudessa sitä kyllä
opetettiin, mutta katolinen inkvisitio tuhosi heidät ainakin ulkoisesta
maailmasta. Miksi sitten tieto jälleensyntymisestä hävisi kristinuskosta
(joitakin viitteitä tästä on kyllä jäänyt Raamattuun)? Siihen on ulkoiset
historialliset syyt kirkolliskokouksissa, joissa äänestettiin kristinuskon
dogmeista, mutta asialle on myös okkulttiset syynsä. Itämainen jälleensyntymisoppi ei antanut ihmisen persoonalliselle minälle suurta arvoa;
lisäksi buddhalaisuudessa korkeamman minänkin olemassaolo kielletään kuten edellä tuli esille. P. E. sanookin, että jälleensyntymisoppi hävisi länsimailta tai paremminkin muuttui esoteeriseksi opiksi siksi, että
ihmisen persoonallinen minä saisi sille kuuluvan aseman: se on tärkeä ja
kehitykselle välttämätön.
P. E. ja muutkin teosofit puhuvat usein kuinka Konstantinopolin kirkolliskokouksessa v. 553 päätettiin, ettei jälleensyntymistä ole. Tätä kantaa ovat jotkut teologit hämmästelleet ja onkin sanottava, että teosofit
ovat hieman asiassa erehtyneet. Kokouksen julistama anateema eli kirkon kirous kuuluu Sven Krohnin (1989) mukaan seuraavasti:
”Jos joku kannattaa väitettä sielun tarunomaisesta pre-eksistenssistä ja siitä seuraavaa väitettä kauheasta takaisintulosta [kreikaksi apokastasis, voidaan kääntää myös ilmaisulla restauraatio
eli entisöityminen], hän olkoon kirottu”
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Lainauksessa on oleellista, miten takaisintulo (Sven Krohnin käännös)
ymmärretään. Teologien käyttämä tulkinta näyttää oleva kaikkien olioiden alkuperäiseen tilaan saattaminen. Ortodoksisessa kirkossa on
elänyt epävirallisena oppi kaikkien pelastumisesta kirkolliskokouksen
päätöksestä huolimatta. Olen kuullut sanottavan, että sitä ei voi kirkossa opettaa, mutta sitä voidaan toivoa ja rukoilla. Siis kristillisissä piireissä lainaus ei viittaa lainkaan jälleensyntymisoppiin vaan alkuperäiseen
(puhtaaseen) tilaa saattamiseen. Vaikuttaa siltä, että Konstantinopolissa
ei otettu kantaa jälleensyntymiseen, ainakin teologien tulkinta näyttää
olevan tällainen. Toki siellä estettiin myös jälleensyntyminen, koska sielun pre-eksistenssi on sen välttämätön, vaikkakaan ei riittävä ehto.

Karmasta ja sen toiminnasta
Karma esitetään teosofiassa syyn ja seurauksen lakina. Se on hyvä laki,
joka takaa, ettei mikään henkinen ponnistus mene hukkaan. Usein karma esitetään niin, että se olisi sokean luonnonlain tajuton voima. P. E.
esittää asiaan toisen näkökulman: karma on itse maailman järki ja sen
salaisuus on yhtä absoluutin kanssa. Toisaalta teosofiassa puhutaan lipikoista, karman herroista, jotka huolehtivat karman toteutumisesta.
Tähän karman toteutumiseen osallistuvat monet olentojoukot. Meillä
kaikilla lienee kokemusta ns. huonoista (ja tietysti hyvistä!) sattumuksista: joskus voi ajatella, että miksi valitsinkin juuri tuon reitin, joka johti
ikävään ”yhteensattumaan”. P. E. mainitsee, että joku henkiolento voi
suggestiivisesti ohjata ihmisen askelia tiettyyn tilanteeseen, jotta karma
toteutuisi. Ihmisen oma korkeampi minäkin voi vaikuttaa persoonallisuuteen tällä tavalla. Myös luonnonhengillä on oma roolinsa karman
toteuttajina: he esimerkiksi muovailevat syntyvän lapsen eetteriruumiin
vanhan karman mukaiseksi.
Karma toteutuu olemisen kaikilla eri tasoilla ja ihmiselämässä yksilön,
ryhmän, kansan ja koko maailman tasolla. Voi vain kuvitella millainen
monimuuttujaongelma kaikkien näiden tasojen karmallinen yhteensovittaminen on! Tästä näkökulmasta vaikuttaa uskottavalta Steinerin esittämä ajatus siitä, että ihminen voi jossakin tilanteessa joutua osalliseksi
karmasta, joka ei hänelle kuulu. Tässä tapauksessa hän saa jossakin toisessa elämässä karmallisen tasoituksen. Toisaalta voi ajatella, että tällaisessakin tapauksessa ihminen kantoi osansa jostakin joukkokarmasta.
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Karma ja sairaudet
Joillakin sairauksilla voi olla karmallinen tausta, vaikka kaikki sairaudet
eivät johdukaan edellisten elämien syistä. Tässä ”syyllä” ja ”johtumisella” ei tarkoiteta lääketieteellisiä syitä. Sairauksilla on luonnollisesti
lääketieteelliset syynsä, jotka liittyvät geneettiseen perimään, ympäristötekijöihin ja elintapoihin. Joidenkin sairauksien biokemiallisia mekanismeja tunnetaan hyvinkin tarkkaan. Tässä artikkelissa ei mitenkään
pyritä kiistämään näiden selitysten oikeellisuutta; karmallinen ”syy” voi
kuitenkin ilmetä kunkin henkilön yksilöllisessä alttiudessa sairastua johonkin tiettyyn sairauteen.
P. E. käsittelee sairauksien karmaa kirjassaan Karma ja sairaudet. Hän
ottaa esimerkin hypnotismin harjoittamisesta. Se vaikuttaa varsin viattomalta, mutta hypnotismi voi sytyttää tahdon valtaan toisten yli ja silloin
se on jo mustaa magiaa. Sillä ihminen valmistaa kovia kärsimyksiä itselleen. P. E. esittää kaksi mahdollista karmallista taustaa syövälle: ihminen
on käyttänyt valtaa väärin toiseen ihmiseen ollessaan kotityranni, julma hallitsija tai muu ihmisten piinaaja. Toinen syy periytyy Atlantikselta
asti: hän on voinut harjoittaa sukupuolimagiaa, jota on käyttänyt toisten
lumoamiseen. Karma voi tulla paljon myöhemmin, jolloin ihminen on
jo vapautunut sukupuolimagian harjoittamisesta; karma on jäänyt vielä
sovittamatta. Ilmeisesti mainitut syyt olivat tulleet esille P. E:n omissa
okkulttisissa tutkimuksissa. Muitakin karmallisia syitä lienee erilaisten
syöpien taustalla; ihmiskunnan tai kansan joukkokarma voisi hyvinkin
olla tällainen syy.
Diabeteksessa ihminen haima ei eritä riittävästi insuliinia, minkä johdosta sokeriaineenvaihdunta häiriintyy. Taudin karmallinen tausta voi P.
E:n mukaan olla liian voimakas katkeruus jossakin aikaisemmassa elämässä. Tämä katkeruus on uppoutunut tunneruumiista eetteriruumiiseen ja jäänyt sinne karmallisena siemenenä vaikuttamaan. Ihminen on
jo voinut voittaa taipumuksen katkeruuteen, mutta katkeruuden karma
ei ole vielä tyhjentynyt. Ihmisen sielun ja ruumiin välillä on siis hyvin
läheinen vastaavuus.
P. E:n aikana oli yleinen keuhkotauti (ilmeisesti hän tarkoitti tällä
tuberkuloosia), jonka okkulttinen tausta vahvistaa edellä kuvattua analogiaa; yleisemmin vastaavuuksien lakia. P. E:n mukaan keuhkotaudin
30

sielullinen syy on kiihkomielisessä idealismissa, jossa tasapaino järjen
ja tunteen välillä on päässyt järkkymään. Se voi johtaa fanaattisuuteen,
ruumiin halveksuntaan ja jopa itsensä kiduttamiseen kuten keskiajalla
oli varsin yleistä. P. E. sanookin, että se johti Euroopassa miltei keuhkotautiepidemiaan.
P. E. mainitsee myös, että ”heikkojen hermojen” ja yleisemminkin
mielenterveyden järkkymisen taustalla on materialistinen elämänkäsitys
ja -käytäntö. Näyttää siltä, että materialistinen maailmankatsomus on tieteen voittokulun myötä P. E:n ajoista edelleen vahvistunut; samoin käytännöllinen materialismi, jota länsimainen elämäntapa pitkälle edustaa.

Steinerin karmatutkimuksia
Rudolf Steiner puhui vuosisadan alusta alkaen jälleensyntymisestä ja
karmasta yleisellä tasolla. Varsinaiset karmaesitelmät hän piti viimeisinä
elinvuosinaan: niissä hän tarkasteli useiden yksilöllisyyksien inkarnaatioita. Monet näistä olivat hänen aikansa tunnettuja henkilöitä, osa Steinerin henkilökohtaisesti tuntemia. Esitän seuraavassa joitakin poimintoja Steinerin jälleensyntymistä koskevista opetuksista.
Voisi ajatella, että esimerkiksi jossakin elämässään matemaattisesti
lahjakas henkilö olisi matemaattisesti lahjakas myös seuraavassa elämässään. Kyky ikään kuin vain kehittyisi eteenpäin. Steinerin mukaan
tämä on erehdystä: ulkoiset kyvyt eivät periydy sellaisenaan seuraaviin
elämiin, ne tulevat esiin muuntuneessa muodossa. Itse asiassa lahjakas
matemaatikko on seuraavassa elämässä huono matematiikassa. Tällä
voivat lohduttautua monet, joille matematiikka on ollut koulussa vaikeaa . Poikkeuksen tästä säännöstä tekee matemaatikko, joka kuolee
nuorena. Tässä tapauksessa hänen matemaattinen lahjakkuutensa ei
päässyt täyteen kukkaan. Seuraavassa elämässä hän sitten voi jatkaa kykynsä kehittämistä eteenpäin.
Steiner toteaa, että ihmisen sisäisestä kutsumuksesta nouseva ammatti ja siinä kehitetyt kyvyt ja taipumukset siirtyvät seuraavaan elämään
siten, että ne muovaavat ihmisen fyysis-eetteristä olemusta. Esimerkiksi
matematiikan taito voi siten näkyä esimerkiksi näön erityisenä kehittymisenä. Kielellisesti lahjakkaan ihmisen kyky ei sekään periydy, mutta
mahdollistaa objektiivisemman arvostelukyvyn myöhemmissä elämissä.
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Steiner esittää säännön, jonka mukaan ihmiset inkarnoituvat ryhminä. Tämä on tietysti luonteva ajatus, koska kuinka muuten karmalliset
tilit yksilöiden välillä voisivat tasoittua? Elämä kuoleman ja uudelleen
syntymisen välillä on huomattavasti pidempi, siellä on mahdollista olla
kosketuksissa eri rytmissä kulkevien ihmisten kanssa, mutta ei maan
päällä. Joka tapauksessa aikalaisuudella on sisäinen, tärkeä merkitys inkarnaatiosta toiseen. Ehkä tämä vielä korostuu henkisiin liikkeisiin kuuluvien ihmisten kohdalla.
Steiner antaa varsin merkillisen tiedon uneen liittyen: joka kerta nukkuessamme käymme läpi kaikki menneet inkarnaatiomme ensimmäisen
minän ilmenemiseen asti! Kaiken menneisyydessä kokemamme kanssa
tulemme sitten aamulla takaisin nykyiseen persoonallisuuteemme. Tälle
tiedonannolle en ole löytänyt muualta vahvistusta.

Lopuksi
Teosofeina uskomme jälleensyntymiseen. Miksi meidän sitten pitäisi
tietää aikaisemmista elämistämme? Ei meidän tarvitsekaan sitä tietää.
Mitä väliä sillä on olemmeko olleet faaraoita tai torikauppiaita? Persoonallisuuttamme toki hivelisi saada tietää jotakin hienoa menneisyydestämme. Ja kuitenkin vain sillä on merkitystä mitä olemme henkisinä,
sisäisinä ihmisinä.
Kuinka karmaan pitäisi sitten suhtautua? Kuinka karman voisi voittaa? Persoonallisuus meissä hieman pelkää karmaa, koska tiedämme,
että se voi merkitä kärsimyksiä. Karmalla on helposti vivahde jostakin
ikävästä, jota emme oikeastaan haluaisi omalle kohdalle sattuvan. Kenties karman voisi nähdä ystävänä, joka voi auttaa meitä luopumaan itsekkyydestämme. Siihen vain ei ole kovin helppo päästä, koska persoonallisen onnen kaipuu on syvällä meissä. Tässä on hyvä muistaa P. E:n
opetus, jonka mukaan karmaa ei välttämättä tarvitse kärsimällä tasapainottaa. Voimme voittaa karman kiinnittämällä huomiomme hyvään,
tuomalla rakkautta maailmaan. Tämä on sopusoinnussa Buddhan mietelauseen kanssa, joka mielestäni sisältää karman voittamisen neuvot
hyvin kauniilla tavalla:
”Luopua kaikista pahoista teoista, aikaansaada kaikkea hyvää,
puhdistaa sydämensä – tämä on Buddhain ainainen ohje.”
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Esitän vielä lopuksi otteita P. E:n teoksesta ”Jumala ja onni”, joka mielestäni erinomaisesti valottaa oikeaa suhtautumista karmaan; ihanne
näkyy otteessa kirkkaana.
”Ja mikä on karma? Karma on meidän vanhoja velkojamme. Mitä
nyt tulee tehdä vanhoille veloille? Ne pitää maksaa. Mutta velkojen maksaminen on ikävä ja raskas velvollisuus silloin, kun olemme
köyhiä. – – Ja köyhiä olemme, niin kauan kuin emme tiedä, mitä
elämä on. – – Jos äkkiä olemme tulleet rikkaiksi, on velkojen maksu hauskaa, silloin se ei tunnu miltään suurissa pääomissamme.
Samassa asemassa on ihminen silloin, kun hän ottaa vastaan Jumalan valtakunnan ja tulee sisäiseen suhteeseen elämän henkeen ja totuuteen. – – Ja kun hän on silloin niin mahdottoman rikas, kuinka hän voisi olla muuta kuin iloinen ja
kiitollinen kaikista velkojenkin maksusta? Mitä ne ovat? Mitä kärsimykset merkitsevät hänelle? Hänhän on niin rikas. Velka ei merkitse hänelle mitään. Hänen sielunsa on täynnä riemua ja onnea
ja autuutta ja rauhaa. Kärsimykset, vastoinkäymiset, nöyryytykset, kaikki ne ovat hänelle paljasta onnea vain.”
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Karman kahdet kasvot
Johdanto
Tarkastelen tässä esityksessä karman lakia hyvityskarman ja kehityskarman näkökulmista, jotka uskonnonfilosofian ja teologisen etiikan dosentti Leo Näreaho1(2008) tuo esille artikkelissaan ”Karman rautaiset”
lait teoksessa Guruja, joogeja ja filosofeja. Näreahon analyysi koskee
lähinnä intialaisia ja buddhalaisia karman tulkintoja (ja sivuaa myös new
age -ajattelua), mutta se on relevantti myös teosofian näkökulmasta.
Hän esittää osuvaa kritiikkiä karman kumpaakin tulkintaa kohtaan. Vastaan osaan Näreahon esittämästä kritiikistä teosofian antamilla perusteilla. Teosofialla tarkoitan tässä yhteydessä luonnollisesti omaa tulkintaani teosofisista lähteistä.

Karman laki idän ajattelussa
Hyvityskarma
Hyvityskarmallisen käsityksen mukaan karma on maailmassa vaikuttava,
ihmistä moraalisesti palkitseva tai rankaiseva syyn ja seurauksen laki.
Karman laki toteutuu tämän tulkinnan mukaan luonnonlain välttämättömyydellä, joten yksikään tekoja tekevä olento ei voi välttää tekojensa
seurauksia. Sana ”karma” tulee sanskritista ja tarkoittaa teon tekemistä.
Seuraukseen ei vaikuta pelkkä teko; myös teon taustalla olevat sisäiset
syyt ja vaikuttimet ovat merkityksellisiä. Siten karma liittyy tekoihin, joilla on moraalinen luonne ja moraalisesti tulkittavia seuraamuksia. Lisäksi
tekojen edellytyksenä ovat tietyt motiivit, halut ja uskomukset. Näreaho
yhdistää teon moraalisen luonteen ja edellytykset puhumalla karmallisesta teosta. Intialaisessa perinteessä kuten teosofiassakin varsinaisten
tekojen lisäksi myös ajatus ja puhe tulkitaan karmallisiksi teoiksi.
1 Arvostan dosentti Leo Näreahon asiantuntemusta. Ajattelen, että Näreaho on Suomes-

sa kenties kaikkein syvällisimmin perehtynyt jälleensyntymiseen ja karmaan liittyvään
uskontotieteelliseen ja filosofiseen tutkimukseen (katso esimerkiksi Näreaho, 2002).
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Edellä esitetystä seuraa, että on olemassa myös ei-karmallisia tekoja.
Nämä ovat tekoja, jotka tehdään ilman haluja ja kiinnittymistä. Arkipäivän teot ovat tässä katsantokannassa karmallisesti neutraaleja, mikäli
ne tehdään ”takertumatta”. Tähän voi tosin huomauttaa, että nykyaikana kannattaa miettiä tarkkaan, mitkä teot todella ovat neutraaleja tai
edes ”vähäkarmaisia” vaikkapa kulutustottumusten osalta.
Karmallisella teolla on aina seuraus, joka intialaisessa perinteessä
hahmotetaan kahdenlaisena. Ensiksi, karmallinen teko aina jättää tekijäänsä sisäisen jäljen (jainalaiset esittävät, että karma on hienoa ainetta,
joka ”tarttuu” tekijäänsä). Se voi näkyä taipumuksena tai se voi vahvistaa jo olemassa olevaa taipumusta. Tämä on erittäin tärkeä näkökanta
myös teosofisessa ajattelussa. Oikeastaan kaikki henkinen pyrkimys liittyy tähän: millaisia ominaisuuksia tahdon itsessäni kehittää tai vahvistaa? Seuraukset ovat varsin helposti nähtävissä jo tämän elämän aikana.
Näreaho käyttää osuvasti ilmaisua psykologinen karma.
Karman toinen seuraus on varsinaisesti hyvityskarmallinen: hyvä
teko tuottaa myönteisen seurauksen eli ”palkkion” ja paha tai väärä teko
kielteisen seurauksen eli ”rangaistuksen”. On helppo nähdä jälleensyntymisen merkitys itämaisessa ajattelussa: kaikkien tekojen seuraukset
eivät toteudu yhden elämän aikana. Ihmisen karmallinen tase määrää,
millaisiin oloihin sielu syntyy. Karma määrittää mm. ihmisen elämän pituuden ja kokemukset, joita ihmisellä elämässään on. Esimerkiksi buddhalaisen perinteen mukaan kaunainen ja vihainen henkilö syntyy seuraavassa elämässä rumaksi, kitsaus erityisesti munkkeja kohtaan johtaa
köyhään inkarnaatioon ja ylimielisyys syntymiseen alhaiseen sukuun.
Tässä näkyy buddhalainen konteksti, jossa karmasta on opetettu; esimerkiksi Suomessa on helpompi välttyä vakavan kitsauden seurauksilta,
jos pysyy loitolla Valamon luostarista .
Karmalliset seuraukset voivat kypsyä eri aikoina. Näreahon tarkasteleman joogakoulukunnan mukaan seuraukset voivat toteutua jo tässä elämässä, jos teko on poikkeuksellisen hyvä tai paha (kuten toistuva
vääryys oikeamielistä henkilöä kohtaan). Jos karmalliset seuraukset eivät toteudu tässä elämässä, on kolme vaihtoehtoa:
1. Seuraukset toteutuvat vähitellen useiden elämien kuluessa.
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2. Seuraukset jäävät piileviksi, kunnes lopulta sopivat olosuhteet
mahdollistavat niiden toteutumisen.
3. Seuraukset eivät enää toteudu, jos joogi on jo vapautunut
karmasta.
Intialaisessa perinteessä ei Näreahon tulkinnan mukaan käsitellä
karmallisia tekoja ja niiden seurauksia yksittäisinä hyvinä tai pahoina
tekoina, vaan lähtökohtana on paremminkin kaikkien tekojen seurauksien yhteinen tase tai ”velka”. Tämä vaikuttaa järkevältä tulkinnalta myös
teosofisen ajattelun kannalta.

Hyvityskarman ongelmia
Näreaho nostaa esiin kysymyksen, joka saattaa tulla monelle mieleen
karmaa pohtiessaan. Nykyisen elämäni vastoinkäymiset tai kärsimykset
ovat aikaisempien elämien karman tulosta. Mutta minä en muista aikaisempia elämiä enkä niiden tekoja, miksi minun pitäisi sitten olla niistä
vastuussa? (Tosin, luullakseni harvempi on huolissaan siitä, onko hän
ansainnut tämän elämän hyviä asioita .) Ongelmana on siis teon tekijän identiteetin säilyminen. Länsimaisen oikeuskäsityksen mukaan ihmisen on tiedettävä, mistä häntä rangaistaan. Uusi persoona ei tätä voi
mitenkään tietää. Näreaho toteaa, että vastuunalaisuus ilman yksilön
omaa tietoisuutta vastuusta ja syyllisyydestä on ongelmallinen.
Näreaho tuo esille ongelman ratkaisumahdollisuuden: hyvityskarman kannattaja voi kritiikkiin vastata, että ihminen muistaa inkarnaatioiden välitilassa aikaisempien elämien tapahtumia niin paljon, että hän
ymmärtää aikaisemman karmallisen rankaisunsa mielekkyyden. Vastaus
on kuitenkin Näreahon mukaan ongelmallinen, koska ihminen ei fyysisen elämänsä aikana kuitenkaan tiedä mistä häntä rangaistaan, toisin
sanoen ihminen unohtaa kaiken ennen syntymää kokemansa.

Kehityskarma
Tässä näkökulmassa karma ei ole ensisijaisesti palkitsemis- ja rangaistusmekanismi, vaan kosminen kehitysperiaate. Kehityskarma ohjaa tietoisten yksilöiden kehitystä yhä uudelleen toistuvien fyysisten inkarnaatioiden kautta. Uushindulaisen ajattelijan Sri Aurobindon (1872–1950)
mukaan karman laki säätelee jumalallisten arvojen kehitystä, karma
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toimii siis kosmisena kasvatusperiaatteena. Tavoitteena on se, että sielu
lopulta täysin ilmentää jumalallisia energioita.
Karmallisella prosessilla on siten Aurobindon ajattelussa päämäärä:
evoluutioprosessin myötä ihmisessä toteutuvat arvot, jotka kuuluvat
todellisuuden rakenteeseen samalla tavalla kuin luonnonlait. Voidaan
myös nähdä, että evolutiivisessa karman laissa yhdistyvät jumaluuden
kehitys- tai itsetoteutusprosessi ja toisaalta yksilöllisten sielujen kasvatusprosessi. Näkemys tulee hyvin lähelle teosofiaa. (Aurobindo oli tutustunut teosofisiin oppeihin; en kuitenkaan osaa arvioida, missä määrin
teosofia vaikutti hänen ajatteluunsa.)
Näreaho esittää kehityskarmaa tarkastellessaan kysymyksen: mikä
kehittyy? Kysymys liittyy edellä esitettyyn hyvityskarman kritiikkiin. Ennen kuin vastaan Näreahon kritiikkiin, tarkastelen teosofista käsitystä
karman toiminnasta.

Teosofinen käsitys karmasta ja sen toiminnasta
Karma on teosofian mukaan hyvä laki, joka takaa, ettei mikään henkinen
ponnistus mene hukkaan. Usein karma esitetään myös niin, että se on
sokean luonnonlain tajuton voima. Karman toimintaa tästä näkökulmasta luonnehtii osuvasti eräs sanonta: ”Kylvö on vapaa, mutta sadonkorjuu
pakollinen.” Voidaankin sanoa, että teosofissa karmakäsityksissä esiintyy sekä hyvitys- että kehityskarman piirteitä. Karmalla on siten teosofisessa ajattelussa kahdet kasvot.
Teosofiassa puhutaan lipikoista, karman herroista, jotka huolehtivat
karman toteutumisesta. Karma toteutuu olemisen kaikilla eri tasoilla ja
ihmiselämässä yksilön, ryhmän, kansan ja koko maailman tasolla. Voi
vain kuvitella millainen monimuuttujaongelma kaikkien näiden tasojen
karmallinen yhteensovittaminen on.
Teosofia antaa avaimet ymmärtää, miksi ajattelullakin on karmallisia
seurauksia. Luonnollisesti siitä seuraa aiemmin mainittu psykologinen
karma ajattelijalle itselleen. Ajatukset ovat teosofian mukaan energiaa
omalla tasollaan, ja ne vaikuttavat ihmiskunnan aurassa ja sitä kautta toisiin ihmisiin. Pekka Ervast (1997) ottaa esimerkin: ihminen ajattelee huvikseen vaikkapa varkauksia, joista ei jää helposti kiinni. Ihmisellä itsellään ei välttämättä ole nyt kiusausta tehdä rikosta tekojen maailmassa,
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mutta hänen ajatusenergiansa voi vaikuttaa johonkin toiseen yksilöön,
jolla tämä heikkous on. Ervast toteaa, että jos ja kun ajatuksemme vaikuttavat toisiin ihmisiin, seuraa siitä meille karmaa.
On tärkeää huomata, että rakennamme tulevaisuuttamme ajatuksillamme; ajatus on teon synnyttäjä. Tulemme sellaiseksi tulevaisuudessa,
mitä nyt ajattelemme. Tämä on itse asiassa hyvä uutinen: ajatukset voivat olla hyviä ja kohottavia, jolloin niistä seuraa ajattelijalle hyvää karmaa. Hyvän karman tavoittelun ei tietenkään kannata olla hyvän ajattelun ja toiminnan motiivina; silloinhan hyvään liittyisi itsekkyyttä, josta
taas ei seuraa kovin positiivista karmaa .
Karman lain voisi tulkita sitenkin, että jos joku kärsii, hän on sen ansainnut ja mikäpä minä olen sekaantumaan toisen karmaan. Ehkä idässäkin on tehty tällaisia tulkintoja. Oikeastaan ei tarvitse edes etsiä asiaan teosofista kantaa, vaan asian voi ratkaista jo terveellä järjellä. Jos
meillä on mahdollisuus lievittää lähimmäisemme kärsimyksiä, meidän
on se tehtävä; rakkaus ja myötätunto kehottavat meitä siihen. Toisaalta
jos jätämme jonkun hyvän työn tekemättä, on sekin karmallinen teko,
josta on omat seurauksensa.
Karmasta vapautumisessa nousee keskeiseksi asiaksi anteeksianto.
Karma kyllä toteutuu siinä mielessä, että saamme hyvityksen meille
tehdystä pahasta, mutta karman kehä ei katkea. Jos vaadimme oikeutta
edes salaisesti, karmalliset voimat antavat meille oikeutta samalla mitalla, jolla itse mittaamme. Mutta jos osaamme antaa sydämestämme
anteeksi, niin silloin karma loppuu meiltä. Jeesus esittää Vuorisaarnassa asian niin, että me emme saa Isältä (tai Elämältä) anteeksi, ellemme
itse osaa antaa toisille anteeksi. Anteeksiannon vaikutuksen voi kokea
jo tässäkin elämässä sekä itsessään että toisissa. Kenties eräänä pahan
vastustamattomuuden avaimena on juuri anteeksianto. Ehkä on myös
niin, että anteeksiantaminen ja rakkauskykymme ovat syvällisessä yhteydessä toistensa kanssa.
Katsotaan lopuksi, mikä on teosofinen selitys jälleensyntyvästä minuudesta, joka kantaa karmallisen vastuun.
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Jälleensyntyvä minuus
Ihmisessä on teosofian mukaan näkyvän kehon lisäksi näkymätön puoli,
joka voidaan hahmottaa sieluksi ja hengeksi. Kuolevainen persoonallisuutemme koostuu fyysis-eetterisestä kehosta ja tunne- ja ajatussielusta, kun taas kuolematon meissä sisältyy henkeemme. Teosofisen ihmiskäsityksen keskeinen ajatus liittyy juuri tähän kuolemattomaan meissä.
Sitä kutsutaan mm. korkeammaksi minäksi, korkeammaksi itseksi, ydinihmiseksi tai Kristukseksi meissä (teosofiassa tehdään kyllä ero näiden
ilmaisujen välille, mutta se ei ole tässä tarkastelussa merkityksellistä.)
Korkeampi minä edustaa ikuisia arvoja, mutta se ei ole vielä täydellinen,
vaan kehityksen alainen. Tästä näkökulmasta katsottuna teosofinen karmatulkinta on voimakkaasti kehityskarmallinen.
Persoonallinen minuutemme eli sielumme on kuolevainen; se vaihtuu inkarnaatiosta toiseen, joten persoonallisuutemme ei jälleensynny.
Syntyykö sitten korkeampi minämme, henkinen olemuspuolemme? Ei
synny sekään ennen kuin saavutamme teosofisella kielellä vihkimyksen
(idässä puhutaan valaistuksesta). Teosofian mukaan korkeampi minuutemme synnyttää tai luo uuden persoonallisuuden. Näkemys lienee hyvin yhteensopiva buddhalaisen selityksen kanssa, jonka mukaan skandhat eli karmalliset ominaisuudet jälleensyntyvät. Voitaneen sanoa, että
korkeampi minä kantaa karmallisen vastuun synnyttämänsä persoonallisuuden kautta.
Uusi persoona ei (yleensä) muista aikaisempaa persoonallisuuttaan.
Sen voi nähdä myös armona: jos muistaisimme menneet pahat tekomme tai pahat teot, joita meille on tehty, osaisimmeko elää tätä elämää
vapaana vihasta ja katkeruudesta? Voi myös olla, että tieto olisi meille
liikaa nykyisessä kehitysvaiheessamme. Vanhan karma koko paino saattaisi olla liian kova persoonallisuuden kestettäväksi.
Usein kuulee sanottavan, että ”emmehän me ole tänne tahtoneet
syntyä”. Asia on teosofian mukaan juuri päinvastoin. Tätä kuvaa erinomaisesti professori Sven Krohnin (1982) runo, jonka uskon ilmentävän
hänen omaa henkistä kokemustaan:
”Katselit kerran taivaiden korkeudesta maan elämää – seutua mihin syntyvä olit. Tiesi näit jo silloin ja ymmärsit, miksi sinun tulisi
ihminen olla, se tieto aineeseen tuoda, joka välittömässä Ykseydessä on sinussa Sinä.
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Ja niinkuin ukkosen jyrinä tai niinkuin metsien hiljainen humina
tavoitti Ääni, täytti ja lävisti Sana: Muista!
‘Minä muistan’, ah, lupasit silloin.
Miten helppoa luvata leväten autuudessa, ainaisen Hyvyyden helmassa: ‘Harhojen keskellä soihtuna käyden, valoa tuoden, onnea
luoden kaikkeni annan!’
Taivainen lupaus sielusi sinetti. Vieläkö muistat?
Toista on kulkea usvassa, maassa kohdata sielunsa toisena, kohdata halujen pyörre, intohimojen väkevä poltto, vastavoimien
imu, ihmisten pilkka, vallan ja maineen himot ja pyyteet, nautinnon veto ja viiltävä tuska.
Taivainen lupaus, vieläkö muistat?
Totuutta maailma pelkää, valoa vihaa. Joka sydämen ääntä seurata tohtii alistumatta, on kurja, syttyköön hänelle rovio, poltettakoon!
Eksynyt sielu, miksi et lepoa saa. Vieläkö muistat?
Ihmisen osuus on ristiriidasta nousten, taistellen tuoda taivainen
siemen maiseen multaan, keskellä mudan ja liejun suojella Uuden
Elämän uskon, Elämän toivon hentoa kukkaa.
Muistatko vihdoin”.
Edellä esitetty kritiikki saa mielestäni tässä vastauksen. Ihminen hyväksyy korkeammassa tajunnan tilassaan tulevan elämänsä karman, kuten hyvityskarman kannattaja sanoisi. Asialla on kuitenkin syvällisempi
kehityskarmallinen perustelu: ihminen näkee syntymisen ja karmansakin armona, tilaisuutena yrittää uudelleen pyrkiä kohti täyden ihmisen
ihannetta.
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Jumalasta ihmiseksi – ihmisestä Jumalaksi
Johdanto
Esitelmän aihe on hämmästyttävän laaja ja syvä, koska se oikeastaan
pitää sisällään kaiken. Esitykseni on siis väistämättä hyvin luonnoksenomainen. Tarkoituksenani on luoda katsaus ns. manvantaroihin ihmisen
kehityksen kannalta, esittää miten olemme teosofian, erityisesti Pekka
Ervastin teosofian, mukaan saavuttaneet ihmisen kehitysasteen. Yritän
myös joissakin kohdissa valaista mahdollisia yhteyksiä teosofian ja tieteellisten käsitysten välillä. Sen jälkeen pyrin hahmottamaan esitelmän
ja tämän seminaarin aiheen jälkimmäistä puoliskoa – prosessia ihmisestä Jumalaksi.
Joskus saattaa kuulla esitettävän myös teosofien taholta, että manvantaroista on turha puhua ja niiden miettiminen on miltei ajan hukkaa.
On tietysti totta, että kyse on arkiajattelun kannalta kaukaisista, jopa
mielikuvituksellisista asioista. Ja kuitenkin teosofiset ja antroposofiset
opettajat ovat niistä paljonkin puhuneet. Vastauksia tähän voi löytää
parikin. Ensiksikin teosofisen ihmiskäsityksen ymmärtäminen jää vaillinaiseksi, jos ei ole perillä ihmisen kehityksestä. Toiseksi manvantaroiden
pohtiminen auttaa ymmärtämään kehityksen ideaa ja erityisesti kaiken
läpäisevää, sanoisinko kosmista avunannon periaatetta.

Jumalasta ihmiseksi: manvantarinen kehitys
Ihminen Jumalan Poikana
”Alussa oli Sana”. Tässä ilmaisu ”alussa” voi tarkoittaa ”ennen kuin ilmennys alkoi”. Sitten ehdottomassa, äärettömässä elämässä tapahtuu rajoitus, siinä herää minuus, joka synnyttää itsestään uusia minuuksia. Teosofisessa kirjallisuudessa puhutaan ensimmäisestä yleismaailmallisesta
Logoksesta. Se on yhtä ilmenemättömän Jumalan, Absoluutin kanssa. Ilmaisu ”Sana” tarkoittaa kolminaisen Logoksen toista ilmennystä: Jumalan poikaa eli Kosmillista Kristusta, joka on olemassaolon täydellisyyskuva.
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Logoksilla tarkoitetaan myös aurinkokuntien ja omankin aurinkokuntamme Logosta, kuvaamattoman korkealle kehittyneitä olentojoukkoja. Aurinkokuntamme Logos ei kuitenkaan ole aurinkokuntamme luoja
merkityksessä persoonallinen Jumala. Ihmisetkin ovat yleismaailmallisesta Logoksesta syntyneitä – ei siis luotuja – monadeja, jotka muodostavat Kosmillisen Kristuksen ruumiin. Aurinkokuntamme logoksen
muodostamat olennot ovat joskus olleet ihmisen asemassa ja ovat siten kehityksen tulosta. Olemme syntyneet samasta lähteestä kuin kaikki
muutkin elävät olennot. Sen vuoksi kaikki ilmenneet jumalat, enkelit ja
mestariolennot ovat veljiämme ja vertaisiamme, vaikkakin kehityksessä
meitä edellä. P. E. sanoo, ettei ole niin korkeata olentoa Universaalin
Logoksen alapuolella, joka ei olisi meidän vertaisemme. Tämä on upea
visio kaiken olemassaolon perimmäisestä ykseydestä.
Voi tietysti kysyä, miksi tarvitaan kehitystä, jos ihminenkin on sisimmältä olemukseltaan jo osa täydellistä Kosmillista Kristusta. Teosofian
vastaus on, että monadit tai jumalanpojat ovat täydellisiä vain omassa
tajunnantilassaan, siinä missä ne ovat syntyneet. Ne eivät vielä osaa hallita elämän eri ilmennystasoja ja ainetta.
Monadien kehitys tapahtuu teosofiassa puhutuissa seitsemässä
maailmassa tai tasolla (Rudolf Steiner käyttää hieman eri nimityksiä).
Ihmisessä on seitsemää tasoa vastaavat olemuspuolet, joiden takana on
siis monadi. Ylemmän kolminaisuuden muodostavat aatma, buddhi ja
ylempi manas. Alemman nelinäisyyden muodostavat alempi manas eli
järki, astraaliruumis, eetteriruumis ja fyysinen ruumis.
Neljä ensimmäistä manvantaraa
Lukijalle on varmasti tuttu nykytieteen käsitys elämän synnystä. Siinä
oletetaan, että elämä on sattumalta syntynyt elottomista, orgaanisista
molekyyleistä. Sen jälkeen on luonnon valinta alkanut toimia, ja kaikki
ilmennyt biologinen elämä on kehittynyt yksinkertaisista elämän muodoista monimutkaisempiin. Maapallon ikä arvioidaan muutamaksi miljardiksi vuodeksi. Koko evoluutioprosessi elottomasta nykyiseen monimuotoiseen elolliseen luontoon on siis tapahtunut tässä ajassa. Jotkut
varsin arvovaltaiset tiedemiehet ovat esittäneet myös ns. panspermiaperiaatteen, jonka mukaan elämän alku olisi tullut ulkopuolelta, avaruudesta. Tämä ei ole kuitenkaan saanut laajaa kannatusta osakseen.
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Teosofian vastaus poikkeaa nykytieteen käsityksestä, jossa tieteen
omienkin kriteerien mukaan on monia vahvistamattomia hypoteeseja.
Teosofian mukaan maapallon elinikä ei ole riittävä sille, että koko nykyinen luonto ja ihminen olisivat ehtineet kehittyä. Teosofiassa esitetään,
että kehitys ei ole sattumanvaraista, vaan päinvastoin hyvin viisaiden
olentojen suunnittelema ja myös ohjaama prosessi1. Tieteessä ei tunneta mitään luonnon teleologista periaatetta; ainoastaan luonnon valinta
ja viime kädessä fysiikan lait. Siis vaikka teosofia antaa oleellisen edun
evoluution kehittymiselle tieteeseen verrattuna, aikaa ei siltikään ole ollut riittävästi!
Teosofian mukaan maapalloa on edeltänyt kolme aikaisempaa kehitysvaihetta, joita nimitetään manvantaroiksi. Tieteen kannalta ne tietysti ovat yhdentekeviä ja spekulatiivisia. Mutta teosofian ja antroposofian
mukaan niistä voidaan tehdä tarkkoja havaintoja henkisin menetelmin.
Huomautan sivumennen tässä, että en tee tässä esityksessä eroa ilmaisujen teosofia ja antroposofia välille, vaikka ne eivät olekaan identtisiä;
molemmat ilmaisut voisi korvata myös ilmaisulla hengentiede.
Manvantaroiden tutkiminen edellyttää kykyä lukea tapahtumia maailmojen muistista eli akaashasta. Tässä on P. E:n ja Steinerin välillä mielenkiintoinen pieni näkemysero. P. E:n mukaan akaashaa on luettava H.
P. Blavatskyn Salainen oppi -teoksen valossa, joka sisältää Aikain viisauden sirpaleita erityisesti rivien välissä. Aikain viisaudella tarkoitetaan Salaisen Veljeskunnan vuosimiljoonien aikana keräämää ja tarkistamaan
tietoa; siis eräänlaista henkisen tiedeyhteisön konsensusta. Salainen
oppi siis sisältää jonkinlaisia linkkejä akaashisiin aikakirjoihin niille, jotka
kykenevät näitä linkkejä seuraamaan. Steiner edusti tässä asiassa toista
kantaa. Hänen mukaansa akaashisia aikakirjoja voi luotettavasti tulkita,
jos vaadittavat kyvyt ovat oikealla tavalla kehittyneet. Toisaalta Steinerkin piti hyödyllisenä henkisiin havaintoihin tutustumista ja ajattelemista
jo ennen kuin varsinaiset kyvyt ovat kehittyneet.
Ohimennen voi todeta, että P. E. käsittelee ihmisen kehityshistoriaa
useissa esitelmäsarjoissa, jotka hän piti noin 25 vuoden aikana. Nämä esitelmäsarjat avaavat mielenkiintoisen ikkunan P. E:n näkemysten kehittymiseen. Varhainen Enkelein lankeemus -teos perustuu pitkälle silloisten
1 Teosofian kanta muistuttaa tässä Intelligent Design -liikkeen (ID) ajatuksia. On syytä

todeta, että ID-liikkeen argumentit eivät ole kestäneet tieteellistä kritiikkiä.
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teosofisten auktoriteettien esityksiin. Myöhemmät teokset, erityisesti
Ihmisen synty, edustaa selkeästi P. E:n omaa okkulttista tietoa.
Tarkastelen seuraavaksi joitakin manvantaroiden eli Maan kehityskausien piirteitä ihmisen kehityksen kannalta. Manvantaroiden nimet
ovat samoja kuin joillakin aurinkokuntamme taivaankappaleilla. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita, että niillä olisi suoraa yhteyttä keskenään.
Manvantarat ja ihmisen olemuspuolet
Maapallon aiempia kehityskausia voi kuvata myös maapallon aikaisempina inkarnaatioina ihmisen jälleensyntymisen tapaisesti. Ensimmäistä
manvantaraa kutsutaan saturnusmanvantaraksi. Siellä oli myös kivi-,
kasvi- ja eläinkunta edustettuna. Nykyinen ihmiskunta (me!) oli silloin
kivikunnan asemassa. Nämä luonnonvaltakunnat eivät tietenkään olleet
samanlaisia kuin nykyisin, koska maapallon alin prinsiippi oli laskeutunut vasta eetteritasolle ns. tulielementtiin asti. Fyysisille aisteille tai mitta-laitteille ei olisi kyseisessä avaruuden kohdassa paljastunut mitään.
Hengentieteen tutkijalle elämä esiintyy saturnuskaudella lämpönä, lämpötilan vaihteluina ja ääninä, ei kuitenkaan fysiikan mielessä, vaan sielullisena kokemuksena kuten Steiner tähdentää.
Ihmiseen laskettiin saturnusmanvantarassa fyysisen ruumiin siemen
tai alkukuva; fyysinen ruumis on siis käyttövälineistämme vanhin. Tämän siemenen meille lahjoittivat rosenkreutsilaisen nimityksen mukaan
thronoi- eli valtaistuimet-enkelijärjestö. He hallitsivat fyysisen aineen
täydellisesti, tai oikeastaan fyysisen aineet syntysanat, koska elämä ei
ollut lainkaan vielä näkyvällä tasolla. He myös herättivät meidän monadimme, jonka seurauksena meissä aktivoitui aatmaa, ilmennyksen
tahto. Aatmaan ja fyysisen ruumiin siemenen välillä ei ollut vielä mitään
yhteyttä.
Saturnuskautta seurasi lepokausi, jonka jälkeen maapallo inkarnoitui
uudelleen ns. aurinkomanvantarassa. Siinä maapallo laskeutui ilmaelementtiin, jota voisi verrata nykyisen kaasun tai höyryn olomuotoon. Nykyinen ihmiskunta oli edistynyt kasvikuntaa vastaavalle asteelle. Silloin
saimme eetteriruumiin siemenen kyriotes-herrauksilta. Sen seurauksena ’lämpö’ alkoi loistaa. Samalla herätettiin monadeissamme buddhista
olemuspuolta kherubien eli harmonian herrojen taholta.
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Seuraavassa eli kuumanvantarassa saimme astraaliruumiin siemenen
eli tunnekyvyn dynameis-mahdit enkelikunnalta. Sen tähden sanotaan,
että olimme kuumanvantarassa eläinkuntana, emme kuitenkaan nykyisen kaltaisena eläinkuntana. Elämä oli laskeutunut vesielementtiin saakka. P. E. huomauttaa, että vesielementillä ei pidä ymmärtää ”H2O:ta”,
vaan ainetta yleensä juoksevassa tilassa. Kuumanvantarassa herätettiin
ajatus eli järki, manas. Sen tekivät serafim-rakkaudenherrat. Tämä oli
minuuden heräämiselle välttämätöntä. Suuressa osassa ihmiskuntaa
heräsi minuus kuumanvantaran aikana, mutta ei kaikissa.
Tarkempia kuvauksia manvantaroista voi lukea esimerkiksi P. E:n Ihmisen synty -kirjasta ja Steinerin Antroposofinen hengentiede -kirjasta.
Tästäkin esityksestä käy ilmi, että koko nykyisen ihmiskunnan ja muidenkin luomakuntien kehitys on tapahtunut viisaiden olentojen auttamisen
kautta. Voi vain kuvitella, kuinka mittaamattoman pitkän kehityksen
tulosta olemme nykyisessä neljännessä maapallon kehityskaudessa,
maamanvantarassa. Maamanvantaraa seuraa vielä kolme manvantaraa:
Jupiter, Venus ja Vulkanus.
Pahan ongelma
Pahan olemassaolosta voimme tehdä havaintoja itsestämme ja ympäröivästä maailmasta. Teologian klassinen ongelma on miksi kaikkivaltias
Jumala sallii pahan. Teosofian vastaus on — enkä usko, että teosofia on
ainoa ajattelusuunta tässä: paha ei ole mikään sattuma maailmankaikkeudessa eikä mitään ehdottomasti olevaa, vaan sekin kuuluu jumalalliseen suunnitelmaan. P. E. esittää asian niin, että Jumala – Universaali
Logoksen ja omankin aurinkokuntamme Logoksen kolminaisuuden Isäilmennys – todellakin on niin ääretön, iankaikkinen rakkaus, että hän
voi käyttää kärsimystä ja pahaa olemassaolon suunnitelmassa. Paha on
kuitenkin siinä mielessä harhaa, että se on ajallista, ei ikuista. Ainoastaan pahan mahdollisuus on ikuisesti olemassa. Sillä jos ei olisi pahan
mahdollisuutta, ei olisi ilmennyttä hyvääkään.
Palaan vielä takaisin manvantaroihin, joissa meitä teosofian mukaan
auttoivat eri enkelikunnat. Saturnusmanvantaran ihmiskunta oli aurinkomanvantarassa enkelikuntana, kuumanvantarassa arkkienkelikuntana ja nykyisessä maamanvantarassa arkhai-enkelikuntana. Kehitys ei
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kuitenkaan etene kaavamaisesti. Vain osa ensimmäisen luomiskauden
ihmiskunnasta todella saavutti enkelitason ja myöhemmissä manvantaroissa korkeampien enkelikuntien asteen. Nämä toimivat edelleen ihmiskunnan ja muiden luomakuntien auttajina. P. E. mainitsee, että angeloi-olennot eli enkelit suojelevat meitä siten, että yksilöityneimmillä
ihmisillä on oma enkelivartijansa ja vähemmän kehittyneillä ryhmävartijansa. On mielenkiintoista, että satujen antama kuva saa vahvistuksen
okkulttiselta tutkimukselta. Lukijalle lienee tuttu virsi ”Maan korvessa
kulkevi lapsosen tie” ja myös siihen liittyvä maalaus.
Saduissakaan kaikki enkelit eivät ole hyviä ja auttavaisia. Rosenkreutsilainen teosofia antaa näiden olentojen olemassaololle seuraavanlaisen selityksen. Manvantarisesssa kehityksessä tapahtui myös luokalle
jäämistä, kaikki eivät edenneet kehityksessä yhtä nopeasti. Nämäkin
olennot jatkoivat ja jatkavat kehitystään manvantarasta toiseen. He
ovat meille kiusaajien asemassa; he tarjoavat vastuksia, jotta meillä olisi
mahdollisuus kehittyä ja samalla he itse kehittyvät. Rosenkreutsilainen
teosofia jakaa nämä kiusaajat jaetaan kolmeen luokkaan:
• Asurat eli saatanat, jälkeenjääneet saturnusmanvantaran ihmiset. Minuuden eli ylemmän manaksen kiusaajat.
• Ahrimanit, jälkeenjääneet aurinkomanvantaran ihmiset. Älyn
eli alemman manaksen kiusaajat.
• Lusiferit, jälkeenjääneet kuumanvantaran ihmiset. Tunteen eli
astraaliruumiin kiusaajat.
Kiusaajat liittyvät siten läheisesti eri olemuspuoliemme nykyiseen kehitykseen. P. E. käsittelee näiden olentojen vaikutusta ihmisiin erityisesti teoksessaan Pahan voittaminen. Myös Steiner puhuu näistä useissa
teoksissa. Eräs ruusuristiveljeni huomautti, että Viisauden Mestarien
kirjeissä ei puhuta pahan kolminaisesta ilmenemisestä mitään. Se ei toisaalta ole mitenkään hämmästyttävää, koska Viisauden Mestarien kirjeet ei ole mikään systemaattinen teosofian esitys.
Katsotaan seuraavaksi nykyisen maamanvantaran keskeisiä kehitysvaiheita, jotka kuuluvat vielä otsikon alkuosan – Jumalasta ihmiseksi –
piiriin.
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Lemuria ja Atlantis
Lemuriaa ja Atlantista edelsi kaksi varhaisempaa kehitysvaihetta eli
suurta aikakautta tai juurirotua, joista ei ole jäänyt mitään fyysisiä jälkiä
(näitä nimitetään polaariseksi ja hyperborealaiseksi kausiksi). Ihmiskunnan fyysinen historia alkaa Salaisen opin mukaan Lemuria-mantereella
noin 18 miljoonaa vuotta sitten. Ihminen pukeutui fyysiseen käyttövälineeseen, mutta hän ei ollut vielä ihminen sanan nykyisessä merkityksessä. Ensimmäisillä ihmisillä ei ollut järkeä, ja heillä oli alussa vain kuuloja tuntoaisti. Heillä oli kuitenkin tarujen kyklooppien tapaan yksi silmä,
joka mahdollisti näkemisen näkymättömään maailmaan.
Lemurian aikana maapallolle tuli auttajia, korkeita olentoja Venukselta tai kuten joskus sanotaan: Merkurius-Venukselta. He muodostivat
Valkoisen Veljeskunnan, joka vielä tänäkin päivänä on teosofian mukaan
olemassa. Valkoisen Veljeskunnan johtajaksi tuli Sanat Kumara, joka
Raamatussa tunnetaan nimellä Melkidesek. Nämä auttajaolennot olivat
jumalien asemassa lapsi-ihmiskunnalle.
Lemurialla oli ihmiskunnan alkuperäinen paratiisi. Ihmisten fyysinen
näkökyky alkoi kehittyä, ja he tulivat tietoisiksi siitä, että elivät fyysisessä maailmassa. He alkoivat kokea nautintoa myös sukupuolisesta kanssakäymisestä. Tätä kutsutaan syntiinlankeemukseksi. Raamatussa tätä
kuvataan paratiisin käärmeellä, joka vietteli Eevan ja Aadamin syntiin.
Tällä symbolisella kertomuksella on vastineensa: edellä mainitsemani
kuumanvantaran lusifer-olennot inspiroivat Lemurian ihmiskuntaa ja
herättivät ihmisissä ajattelua ja nautinnonhalua. P. E. jopa kuvaa, kuinka
silloinen ihminen tunsi ikään kuin käärme olisi tullut hänen selkärankansa ympärille, kun lusifeerinen olento tunkeutui sisään ihmisen tajuntaan ja ruumiiseen. Tämä tutustutti ihmiset pahaan ja sitä seuraavaan
kärsimykseen. Samalla se myös joudutti ihmiskunnan kehitystä ajattelun
heräämisen kautta.
Syntiinlankeemuksessa ihmiset erehtyivät sukupuolivoimien käytössä ja sekaantuivat eläimiin. Ihmiskunta sai tästä raskaan karman kannettavakseen. Ihmisten ja eläinten jälkeläisistä syntyivät apinat. Biologiassa
ajatellaan nykyään, että apina ja ihminen ovat peräisin samasta kantamuodosta eli ihminen ei ole kehittynyt apinasta eikä apina ihmisestä.
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Lemuriaa seurasi Atlantis, josta Platon puhuu Timaios- ja Kritias-teoksissaan. Platonin mukaan viimeisin Atlantis-mantereen osa tuhoutui
9000 vuotta sitten. Atlantiksen olemassaolosta on koetettu löytää todisteita, esimerkiksi pyramidien esiintyminen Egyptissä ja Etelä-Amerikassa, mutta tiedeyhteisön kannalta todisteet eivät ilmeisesti ole riittäviä.
Atlantiksen ihmiskunnalla oli kehittyneempi näkökyky fyysiseen maailmaan kuin Lemurian aikaisella ihmiskunnalla. Heillä oli edelleen jäljellä
myös atavistista selvänäköisyyttä. Atlantiksen alkuaikoja on vanhoissa
traditioissa kuvattu ihmiskunnan kulta-aikana. Tämän kulta-ajan ihmiskunta oli saanut alkunsa lemurialaisen ihmiskunnan parhaimmistosta.
Silloin ihmiskunta loi Valkoisen Veljeskunnan ohjauksessa sivistystä ja
kulttuuria.
Atlantiksella ihmiskunnan joukkoon oli ruumistuneena aikaisempien
kehityskausien olentoja: ahrimaaneja ja asuuroja, jotka menivät syvälle
pahaan ja houkuttelivat vähempiälyistä ihmiskuntaa mukanaan. P. E. kuvaa kuinka Valkoinen Veljeskunta kävi sodan mustia maagikkoja vastaan.
Nämä tuhoutuivat, minkä jälkeen Atlantis hävisi luonnonmullistuksissa,
joita vanhoissa traditioissa kutsutaan vedenpaisumukseksi. Tämä opetus ”pyhästä sodasta” painui syvälle ihmiskunnan tajuntaan, niin syvälle, että se jopa yllätti Valkoisen Veljeskunnan. Uskosta sodan pyhyyteen
näemme miltei päivittäin esimerkkejä uutisissa.
Atlantiksen jälkeiset kulttuurikaudet
Suuria aikakausia tai juurirotuja on seitsemän. Nykyinen Atlantiksen jälkeinen aikakausi käsittää seitsemän kulttuurikautta (teosofiassa puhutaan myös alaroduista):
1) Muinaisintialainen
2) Muinaispersialainen
3) Assyrialais-babylonialais-kaldealais-egyptiläis-juutalainen
4) Kreikkalais-roomalainen
5) Länsieurooppalainen (nykyinen)
6) Venäläis-slaavilainen
7) Amerikkalainen
Aiemmilta kulttuurikausilta meillä on edelleen jäljellä suuret uskonnot. Viidennen aikakauden tai juurirodun vanhin uskonto on siten
hindulaisuus.
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Rosenkreutsilaisen teosofian mukaan ihmiskunta oli kehityksessään
mennyt syvimmälle aineeseen kreikkalais-roomalaisella kulttuurikaudella. Toisaalta voi kysyä eikö nykyaika ole monessakin mielessä kaikista
materialistisin? Ihmiskunta on oppinut hallitsemaan luonnon lakeja siinä määrin, että tekniikan kehittyminen ennennäkemättömiin mittoihin
on tullut mahdolliseksi. Voinee sanoa, että sekä teoreettinen että käytännöllinen materialismi ovat voimissaan.
Kreikkalais-roomalaisen kulttuurin jälkeen kehityksen pyörä on taas
kääntynyt henkisempään suuntaan. Sekä P. E. että Steiner pitävät Jeesus
Kristuksen esiintymistä maan päällä erittäin tärkeänä taitekohtana ihmiskunnan kehityksessä. Sitä voi kutsua uuden liiton alkamiseksi, vaikka
P. E:n mukaan Buddha jo aloitti sitä. Palaan vielä uuteen liittoon esitykseni loppuosassa.
Atlantiksen jälkeistä suurta aikakautta seuraa vielä kaksi aikakautta, jonka jälkeen nykyinen, neljäs kierros on tehty. Kuhunkin manvantaraan kuuluu seitsemän kierrosta. Kutakin kierrosta seuraa lepokausi,
joka tarkoittanee, että elämä vetäytyy sen aikana korkeammille tasoille.
Yhteenvetona voi todeta, että elämme tällä hetkellä neljännen manvantaran, neljännen kierroksen, viidennen suuren aikakauden viidennessä
kulttuurikaudessa.

Ihmisestä Jumalaksi – Vihkimyksen polku
Olemme tulleet ihmisiksi, mutta emme vielä ole täysiä ihmisiä. Meissä
on vielä alempi luonto, eläintä jäljellä. Tosi ihmisyyteen tai inhimilliseen
täydellisyyteen on vielä matkaa. Mistä tämä matka alkaa? Voisi sanoa,
että elämä itse ohjaa ihmistä oikeaan suuntaan karman ja jälleensyntymisen avulla. Kuolemanjälkeinen elämä näyttää meille, missä olemme
erehtyneet ja mikä on ihanteemme. Kehitys on kuitenkin hyvin hidasta,
jos ihminen ei itse sitä tahdo. Ensimmäinen vaatimus onkin, että tulemme totuudenetsijöiksi, heräämme ajattelemaan elämää vakavammalta
kannalta. Kolkuttavalle avataan, mutta jos ei kolkuta, ei voi päästä
sisälle.
P. E:n mukaan totuuden etsimisen ei tulisi rajoittua vain viiteen aistiin ja aivoihin sidottuun tajuntaan ja ajatteluun. Silloin olemme vielä
materialisteja. Meidän pitäisi osata käyttää myös kahta muuta aistia,
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jotka eivät ole vielä ihmiskunnassa heränneet täyteen toimintaan. P. E.
nimittää kuudetta aistia taiteelliseksi kauneusaistiksi. Tämän aistin herääminen mahdollistaa taiteellisen ihmettelyn ja ihailun. Ihminen osaa
nähdä kauneutta kaikkialla eikä hän tuomitse ketään, vaan näkee jokaisessa ihmisessä veljen tai sisaren.
Seitsemättä aistia P. E. kutsuu filosofiseksi intuitioksi, joka on mentaalisen käyttövälineen aisti. Sen avulla ihminen pääsee selvään näkemykseen ja tuntemukseen siitä, että emme ole sisimmässä itsessämme
kuolevaisia vaan kuolemattomia olentoja. Filosofisen intuition edellytyksenä on taiteellisen kauneusaistin herääminen. Tässä voisi nähdä yhden
perustelun Steiner-päiväkotien ja -koulujen taiteelliselle kasvatukselle;
se auttaa taiteellisen kauneusaistin heräämistä.
Puhdistuksen tie
Puhdistuksen tien edellytys on, että ihminen tulee totuudenetsijäksi.
Hän alkaa siis etsiä vastauksia elämän kysymyksiin tutkimalla erilaisia
filosofioita, uskontoja ja kenties myös teosofisen liikkeen opetuksia. Tällä en tahdo mitenkään väittää, että totuuden etsiminen olisi vain teosofisen liikkeen piirissä mahdollista. Kalevalassa tätä vaihetta kutsutaan
kultaisen auran takomiseksi, ihminen rakentaa itselleen maailmankuvan
parhaista (itselleen) mahdollisista käsitteistä. Kyseessä on järjen puhdistus ennakkoluuloista ja suvaitsemattomuudesta. Filosofisen intuition
herääminen mahdollistaa totuuden näkemisen tai aavistamisen koko
olemuksellamme, ei pelkästään älyllisesti.
Pelkkä älyllinen etsiminen ei vie kovin pitkälle. Totuutta pitää etsiä
koko elämällään, muuten se on harrastelua. Puhdistuksen tie on erityisesti eettistä puhdistusta. Ajatuksien, tunteiden ja tekojen pitää muuttua vähitellen ihanteiden mukaisiksi. Monelle ihmisyyden syvimmät
ihanteet näkyvät Jeesuksen Vuorisaarnassa. Joillekin ihanne saattaa
avautua Buddhan opetuksissa tai jossakin muussa yhteydessä. Vuorisaarnassa Jeesus antaa mietiskelyohjelman, jota P. E. syvällisesti selittää
teoksissaan Vuorisaarna ja Jeesuksen salakoulu. Nämä ohjeet ja ihanteet ovat varmasti kaikille hyvin tuttuja. Esitän ne tässä positiivisessa
muodossaan:
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1. Hyvyys. Kun ihmisellä on lempeä ja hyvä sydän, hänen ei tarvitse enää suuttua.
2. Ajatuksen ja tunteiden puhtaus.
3. Totuus. Tinkimätön rehellisyys itseä ja toisia kohtaan.
4. Rauha. Ihminen ei enää vastusta pahaa, hän on rauhan rakentaja niin näkyvässä kuin näkymättömässä maailmassa.
5. Rakkaus. Uskoakseni kaikki ihmiset sisimmässään tietävät, että
tässä on elämän salaisuus.
Nämä ihanteet muodossa tai toisessa tulevat etsijälle eteen jo puhdistuksen tien alussa. Ne ovat inhimillisen täydellisyyden ihanteita, ja ne
vievät ihmisen vihkimyksiä kohti.
Vihkimykset
Eettisten ihanteiden mietiskely ja eläminen tekevät ihmisestä taivasten
valtakunnan jäsenen, ne pukevat hänet häävaatteisiin. Tämä prosessi
liittyy ns. vihkimyksiin, joilla on P. E:n mukaan kolme merkitystä:
• Vihkimys liittyy tajunnan laajenemiseen, jota eri traditioissa
kutsutaan valaistumiseksi. Tähän liittyy myös itsetietoisuus näkymättömässä maailmassa yhä korkeammilla tasoilla.
• Vihkimys on merkki tai leima siitä, että on hankittu henkistä tietoa ja taitoa.
• Vihkimys on jäseneksi ottoa johonkin veljeskuntaan, joka toimii
näkymättömässä maailmassa.
Ruusuristiläisissä piireissä puhutaan vanhan ja uuden liiton vihkimyksistä. Ne eivät ole mitenkään ristiriidassa keskenään. On merkillepantavaa, että H. P. B:llä ei tiettävästi ollut uuden liiton käsitettä. Tätä
voi ihmetellä, mutta P. E. antaa siihen vastauksen, joka on löydettävissä teoksesta Viidennen kulttuurin tehtävä. Hän kuvaa kuinka Valkoinen
Veljeskunta piti ennen teosofisen liikkeen syntyä kokouksen, jossa nimenomaan länsimaisen ruurusistilooshin edustajat — Saint Germain
ja englantilainen mestari — toivoivat, että teosofinen työ aloitettaisiin
nimenomaan vanhan liiton merkeissä. Uudesta liitosta voisi puhua vasta
sen jälkeen, kun vanhaa liittoa alettaisiin ymmärtää. P. E. kuvaa kokousta hämmästyttävän seikkaperäisesti, aivan kuin silminnäkijä. Tämä on
52

P. E:n antamaa tietoa, jota en ole nähnyt missään muualla esitettävän.
Jostakin syystä Valkoinen Veljeskunta ei tietääkseni ole vielä julkaissut
kokouspöytäkirjojaan .
P. E. puhuu uuden liiton yhdeksästä psykologisesta kokemuksesta tai
pienistä vihkimyksistä, jotka vastaavat vanhan liiton kolmea ensimmäistä vihkimystä. Ne jakautuvat päivätajunnan, unitajunnan ja salatajunnan
kokemuksiin.
Päivätajunnassa
• yksinäisyyden ja huonouden kokeminen, kehittyy mietiskelyn
edetessä, pyrkijä jatkaa silti ponnistelujaan [tämä tuo mieleen
Ristin Johanneksen kuvauksen ”pimeästä yöstä]
• nöyryys, pyrkijä havaitsee myös muiden heikkoudet, oppii veljeyden läksyn: toisilta ei saa vaatia, vain itseltään
• vapautuminen kärsimyksen pelosta, tähän liittyy karman ymmärtäminen
Unitajunnassa
• ankaruus itseä kohtaan, itsensä rehellinen tarkastelu myös
unen aikana, osattava olla yhtä voimakas unessa kuin päivätajunnassa
• auttaminen ja lujuus toisia kohtaan, autettava toisia lankeamasta kiusauksiin esimerkillä, sanalla ja työllä
• rauhallinen mielentila, ihminen säteilee rauhaa ympärilleen
Ihminen tulee tietoiseksi unitajunnassa, hän on siinä persoonallinen
itsensä. On tärkeää, ettei ihminen pysähdy tähän tule astraaliseksi vaeltajaksi, joka uskoo, että unimaailma olisi fyysistä maailmaa todellisempi.
Salatajunnassa
Salatajunta on tavallisella ihmisellä unetonta unta. Ihminen saavuttaa
objektiivisuuden astraalisessa merkityksessä. Tämän vaiheen kokemuksiin kuuluvat:
• eriytyminen fyysisestä minä-persoonallisuudesta, ihminen osaa
arvioida persoonallisuutensa vikoja ja hyveitä objektiivisesti, aivan kuin kuoleman hetkellä
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• lempeys ja tyyneys, ihminen tekee työtä näkymättömässä maailmassa sodan aiheiden poistamiseksi, tämän mukana tulevat
monet yliaistiset kokemukset
• ihminen on kirkas olento, enkeli, olemus on totuutta, rakkautta
ja rauhaa, heijastuu fyysiseen persoonallisuuteen
Nämä pienemmät vihkimykset voivat kestää useita ruumistuksia. Niiden jälkeen ihminen on valmis astumaan ahtaasta portista, kulkemaan
kohti Golgataa. Uuden liiton 1. vihkimys on vanhan liiton 4. vihkimys eli
Mars-vihkimys. Se merkitsee persoonallisuuden ja itsekkyyden kuolemaa ja samalla ylösnousemusta, jumalallis-inhimillisen minän syntymistä. Vanhassa liitossa arhat vapautuu jälleensyntymisen pakosta. Hän voi
päättää haluaako jäädä maapallolle vai jatkaako kehitystä muualla. On
mielenkiintoista todeta, että buddhalaisuuden bodhisattva-ihanne tulee
erittäin lähelle uuden liiton kristus-ihmisen ihannetta. Bodhisattva lupaa
syntyä yhä uudelleen, kunnes ”viimeisinkin ruohonkorsi on valaistunut”.
Uudessa liitossa on joitakin eroja vanhan liiton menetelmään. Uuden
liiton pienissä vihkimyksissä ihminen ei tarvitse opettajaa samassa mielessä kuin vanhan liiton oppilas-mestari suhde. Ihminen on Jeesuksen
ohjattavana sisäisesti. Hän ei myöskään tule teknillisesti vihityksi Salaiseen Veljeskuntaan näkymättömässä maailmassa kuten vanhan liiton
pyrkijät. Uuden Liiton vihitty kokee kaiken päivätajunnassaan tässä fyysisessä maailmassa.
Mars-vihkimyksessä uuden ja vanhan liiton tiet yhtyvät ja ihminen
käy kohti mestariutta, Jupiter-vihkimystä. Mestarivihkimyksen jälkeen
seuraa muita vihkimyksiä, joista teosofisissa teoksista voi lukea; P. E. puhuu pienistä ja suurista vihkimyksistä teoksessaan Tähtikoulut.
P. E:n mukaan tässä neljännessä manvantarassa ihmiskuntamme
tulisi saavuttaa mestariaste, siis kaikki viisi ensimmäistä astetta. Nämä
vihkimykset on otettava näiden kolmen kierroksen aikana. Ensimmäinen vihkimys olisi saavutettava viimeistään viidennen kierroksen aikana, toinen, kolmas ja neljäs vihkimys viimeistään kuudennen kierroksen
aikana ja viides vihkimys seitsemännen kierroksen aikana. Seuraavassa
manvantarassa ihmiskunnalla on tehtävänään toimia nykyisen eläinkunnan eli tulevan ihmiskunnan enkeleinä. Ehkä me voisimme aloittaa tehtävämme hyvissä ajoin suhtautumalla eläinkuntaan lempeämmin. Tämä
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eläinsuojelun inspiraatio, jonka P. E. sanoo olevan Buddhan vaikutusta,
on kyllä nähtävissä ajassamme.
Aikaisempien kehitysvaiheiden valossa on ilmeistä, että kaikki eivät
ihmisyyden päämäärää jäljellä olevien kierrosten aikana saavuta. Kierrosten kestosta minulla ei ole tietoa, mutta ne kestävät kyllä hyvin, hyvin
pitkän ajan. Vielä ei siis kannata huolestua, jos vihkimykset ovat hiukan
kesken .

Lopuksi
Olen koettanut kuvata manvantarisen kehityksen menneisyyden, myös
hieman tulevaisuutta ja vihkimyksen polkua. Ihminen on tullut kehityksessä vaiheeseen, jossa häntä ei enää johdeta korkeampien voimien taholta samalla tavalla kuin ennen. Se on kriittinen kohta, jossa ihmisen
pitää itse tehdä valinta; ihanteena on tulla ihmiskunnan ja samalla koko
luomakunnan palvelijaksi.
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Jeesus Kristuksen arvoitus
Johdanto
Aluksi pitää kysyä, mitä tarkoitan Jeesuksen arvoituksella. Tarkoitukseni
on katsoa, mitä Pekka Ervast ja muutamat muut ovat sanoneet Jeesuksesta, hänen historiastaan ja merkityksestään ihmiskunnan kehitykselle.
Ruusu-Ristin johtaja Jarmo Anttila on todennut, että Jeesuksen arvoitus
on niin syvä, että kenelläkään teosofisella opettajalla ei näytä olevan yhtäpitävää selitystä asiasta. Aihe on kiinnostanut itseäni jo pari vuosikymmentä. Käsittelen tässä esityksessä Annie Besantin, Rudolf Steinerin ja
Pekka Ervastin opetuksia Jeesus Kristuksesta.

Besantin opetus Jeesuksesta ja Kristuksesta
Annie Besantin kanta tulee selville hänen kirjassaan Kristinuskon salainen puoli. Ilmeisesti myös Charles Leadbeater edusti samaa kantaa. Kirjassa kerrotaan, että Jeschu syntyi 105 eKr. Palestiinassa1. Vanhemmat
olivat hyvää sukua, vaikkakin köyhiä. Poika kasvatettiin hartaaseen uskonnollisuuteen. Pojan kyvyt tulivat esille temppelin oppineiden kanssa
käydyssä keskustelussa Raamatun kertomuksen tapaisesti. Sitten hänet
lähetettiin 19-vuotiaana essealaisten luostariin. Jeschu vihittiin Egyptissä suureen veljeskuntaan, josta suurten uskontojen perustajat ovat
lähteneet. Jeschu oli ylevä, puhdas ja lempeä. 29-vuotiaana hänen yliinhimillinen puhtautensa ja hartautensa mahdollisti sen, että hänestä
tuli mahtavan olennon temppeli. Tämä Jeschuun inkarnoituva olento
antoi uuden sysäyksen ihmiskunnan kehittämiseksi. Tätä olentoa Besant
nimittää Kristukseksi. Kristus teki sitten Jeschun ruumiissa opetustyötä ja paransi sairaita. Kolme vuotta toimittuaan, Jeesuksen inhimillinen
ruumis kohtasi rangaistuksen siitä, että oli kätkenyt ihmistä suuremman
opettajan. Kuolemansa jälkeen hän kävi hienossa henkiruumiissaan
opettamassa 50 vuoden ajan.
1 Myös H. P. Blavatsky esitti, kyseinen Jeschu olisi ollut historiallinen Jeesus.
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Yhteenvetona Besantin kannasta voidaan sanoa, että historiallinen
Kristus oli henkiseen hierarkiaan kuuluva korkea olento, joka käytti kolme vuotta opetuslapsi Jeesuksen ruumista. Siis kyseessä on kaksi eri
yksilöllisyyttä: Jeesus ja Kristus eli Maailmanopettaja. Jeesus suoritti
loppuun inhimillisen kehityksensä ja tuli erääksi viisauden mestariksi,
jonka työalana on kristinusko. Krishnamurtin yhteydessä odotettiin uutta Maailmanopettajan ilmenemistä; Krishnamurti itse sanoutui tästä irti.
Alice Bailey näyttää edustavan samankaltaista kantaa kuin Besant:
Mestari Jeesus on yksi mestareista Mahachohanin johtamassa aspektissa ja Kristus eli Maailmanopettaja on teosofian tuntema Bodhisattva,
jonka johtoon kuuluvat mm. Mestarit Morya ja Kuthumi.

Rudolf Steinerin kristologiaa
Steinerin kannassa on yhteisiä piirteitä em. teosofiseen käsityksen
kanssa. Siinä on kuitenkin joitakin mielenkiintoisia eroja. Steiner puhuu kahdesta Jeesus-lapsesta. Toinen kuului Salomonista polveutuvaan
sukuhaaraan ja toinen polveutui Natanista. Salomosta polveutuva Jeesuslapsi oli Steinerin mukaan Zarathustra, joka toi mukanaan vahvoja
sisäisiä voimia. Zarathustran yksilöllisyys jätti 12 v. ikäisenä Salomon-sukuisen Jeesuksen ruumiin ja siirtyi Natanista polveutuvaan Jeesukseen.
Tämä nataaninen Jeesus oli ulkonaisissa asioissa miltei lahjaton, mutta
hän osasi puhua melkein heti syntymän jälkeen. Tosin tätä kieltä kykeni
ymmärtämään vain Jeesuksen äiti. Nataanisen Jeesuksen astraaliruumiissa vaikuttivat Buddhan voimat. Hänen menneisyytensä oli hyvin
erikoinen: hän ei ollut aiemmin inkarnoitunut kertaakaan fyysiseen ruumiiseen, vaan hänen minuuttaan oli vaalittu mysteerikeskuksessa. Tämä
minuus oli vapaa kaikesta maallisesta sisällöstä ja virikkeistä. Hänellä ei
ollut varsinaista kehittynyttä ihmisminää kuten muilla ihmisillä, jotka olivat inkarnoituneet kerta toisensa jälkeen kuten mekin. Koska hänellä ei
ollut ihmisminää, joka olisi inkarnoitunut, ei minkään tarvinnut poistua
Zarathustra-yksilöllisyyden siirtyessä nataaniseen Jeesukseen2. Zarathustra vaikutti nataanisessa Jeesuksessa 12. ikävuodesta 30. ikävuoteen
saakka. Näiden kahden Jeesuksen yhdistelmästä syntyivät ainutlaatuiset
2 Tämän kirjoittajan on vaikea käsittää mitä nataanisen Jeesuksen yksilöllisyydelle kuva-

uksen perusteella tapahtui.
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olemuspuolet, joissa olivat mukana täydellisen viattomuuden voimat ja
toisaalta Buddhan ja Zarathustran viisauden voimat.
Tällainen valmistus siis Steinerin mukaan tarvittiin, jotta Kristus olisi
voinut ottaa ihmishahmon. Zarathustran yksilöllisyys poistui 30 vuoden
iässä ja Kristus – Aurinko-olento – laskeutui jäljelle jääneeseen kolminaiseen ruumiillisuuteen. Kristusolento eli Jeesuksen ruumiissa kolmen
vuoden ajan Johanneksen kasteesta Golgatan mysteeriin. Golgatalla
Kristus Jeesuksen veri vuoti maahan ja samalla Maahan liittyi voimia,
joita siinä ei ennen ollut. Steiner sanoo, että jos joku olisi katsonut
Maapalloa ulkopuolelta, hän olisi huomannut Maan auran kirkastumisen Kristusvoimien yhtyessä siihen. Nämä voimat olivat välttämättömiä
Maan kehitykselle. Ihminen oli nimittäin kehityksessään tullut syvimpään kohtaan, ja tarvittiin voimakasta sysäystä eteenpäin.
Jeesuksen ruumiin aineelliset osat hajosivat hyvin nopeasti kuoleman jälkeen ja haihtuivat elementteihin. Sen vuoksi opetuslapset löysivät vain käärinliinat3. Jeesus sitten ilmestyi ylösnousseessa muodossa,
fyysisen ruumiin alkumuodossa.
Myös Steiner puhuu 100 vuotta ennen ajanlaskun alkua eläneestä
Jeshu ben Pandirasta. Steinerin mukaan hän valmisteli Kristus-tapahtumaa. Hän oli Buddhan jälkeen tullut bodhisattvaksi; Jeshu ben Pandira
on siis Buddhan seuraaja, josta itsestään tulee joskus tulevaisuudessa
Buddha.

Pekka Ervastin opetus
Ervastin opetuksissa on selvä perusta, joka hänellä oli alusta alkaen ja
joka ei muuttunut vuosikymmenien aikana: mystillinen Kristus eli Kristus meissä ja kosmillinen Kristus. Korkeamman minän herääminen ei ole
vielä sama asia kuin mystillisen Kristuksen herääminen. Korkeamman
minän pitää ottaa vielä mystillinen Kristus itseensä; tätä sanotaan joskus
myös buddhin eli veljesrakkauden heräämiseksi.
Ervastin käsitys pohjautuu uudestisyntymiskokemukseen, jonka hän
sai noin 21 vuoden ikäisenä. Hän kuvaa kokemustaan teoksessa RuusuRistin syntysanat Suomessa:
3 Steinerin kuvaus on yhteensopiva Uuden Testamentin kuvauksen kanssa. On kiinnos-

tava todeta, että Juha Hiltusen teos Valokuva Jeesuksesta? esittää varsin vahvoja perusteluja ns. Torinon käärinliinan aitouden puolesta.
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”Tuli hetki elämässäni, jota minun täytyy nimittää uudestisyntymiseksi ja jota myöskin voisin sanoa toisella nimellä Jordanin
kasteeksi. Se on mystillinen tapahtuma, jota on vaikea kuvata ja
jota arkailee ja pelkää kuvata, mutta joka on lyhyesti ja sattuvasti
kuvattu evankeliumissa. Sama mikä tapahtui Jeesukselle, kun hän
meni Johanneksen luo ja Johannes kastoi hänet Jordanissa, sama
saattaa tapahtua ihmiselle tänä päivänä, jos hän kulkee Kristuksen jäljissä. Se tapahtui minulle. Minä tulin kastetuksi. Vaikka en
tahdo kertoa yksityiskohtia tästä, mainitsen kuitenkin pari seikkaa.
Toinen oli se, että minä tunsin olevani Jumalan Poika. Tiesin sillä hetkellä, mikä oli ihmisen salaisuus. Ihminen on aivan toinen
olento kuin mitä hän on itsestään otaksunut. Ihminen on luullut
olevansa ruumiillinen ja sielullinen olento, pieni, inhimillinen personallisuus, jonka sisältö on hänen sieluelämässään, – ja ihminen
on itseasiassa aivan toinen. Hän on iankaikkinen henki, syntynyt
avaruuksien Isän omasta rakkaudesta, singahtanut maailman järjen tulesta. Ihminen on Jumalan Poika – –
Toinen merkillinen kohta, jota en silloin vielä ymmärtänyt, mutta
joka liittyi rinnakkaisilmiönä uudestisyntymiseen, oli se, että Jeesus Kristus oli mitä salaperäisimmällä tavalla siinä läsnä. Ei läsnä
niinkuin se, joka olisi kasteen toimittanut, eikä myöskään läsnä
niinkuin Isä, jonka Pojaksi ihminen julistettiin, vaan niinkuin satumainen, läpitunkeva personallisuus, joka oli mukana Jumalan
Pojan tietoisuudessa – –
Tämä mystillinen kokemus ei tapahtunut minkäänlaisessa unessa
tai horrostilassa, vaan selvässä päivätajunnassa. Olin täydellisesti
oma itseni ennen kokemusta ja samaten sen aikana, mutta kuitenkin muutuin niinä hetkinä kokonaan – tulin ikäänkuin tietoiseksi itsestä, joka ennen oli ollut salassa. Ja kun ihmeellinen tapahtuma oli sivuutettu, alkoi uusi elämä.”
Tässä on pohja Pekka Ervastin okkulttiselle tiedolle, tiedolle kosmillisesta Kristuksesta ja myös tiedolle Jeesus Kristuksesta.
On huomattava, että Ervast puhui ylimalkaisesti joissakin esitelmissään Jeesuksen aikaisemmista inkarnaatioista vuoteen 1932 saakka, jolloin hän esitti uuden näkemyksen. Ervastin kertomus alkaa aina
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Lemurialta saakka. Hän kuvaa, kuin ihmiskunnan alkuperäiset auttajat –
Melkidesek joukkoineen – olivat saaneet lapsi-ihmiskunnasta opetuslapsia. Taivasmaailmassa pidettiin kokous, jossa ihmiskunnan ensimmäiset
opetuslapset päättivät lähteä elämään kokemaan kaikkea ja voittamaan.
Yksi heistä ei tuntenut erikoista halua lähteä kokemaan, vaan hän halusi
kaiken aikaa säilyttää jumalyhteytensä. Melkidesek ja muut näkivät, että
tästä erikoisessa yksilössä voisi Kosmillinen Kristus ilmestyä maan päällä
lopullisesti. Niin tapahtui, että tämä yksilö päätti toisten tuella pidättyä
inkarnoitumasta; hän seuraisi ihmisten kiusauksia ja taisteluita hengessään. Hänellä oli kyllä ihmisen muoto, jonka hän oli saanut inkarnoiduttuaan Lemurialla. Hän syntyi ajan täyttyessä Jeesuksena.
Jeesuksen yksilöllisyys oli viettänyt taivaissa miljoonia vuosia. Hänellä ei ollut siten mitään karmaa eikä hän voinut tuoda mitään omaa
karmallista fyysistä tai sielullista muotoa mukanaan kuten tavalliset ihmiset. Hänen vanhempiensa täytyi olla erityisen kehittyneitä olentoja,
mutta se ei vielä riittänyt, vaan Jeesus tarvitsi apua. Zarathustra antoi
voimaansa Jeesuksen eetteriruumiille, Buddha antoi voimaansa Jeesuksen astraalis-mentaaliselle ruumiille, myös Krishna ja muut mestariolennot auttoivat. Se oli siten Valkoisen Veljeskunnan yhteinen ponnistus.
Jeesus ei siis Ervastin mukaan varsinaisesti saanut jonkin tietyn mestarin eetteri- tai astraaliruumista, mutta nämä hienoaineiset olemuspuolet muodostuivat mestarien säteilemien voimien mukaisesti. Jeesus sai
lahjaksi Zarathustralta eetteriruumiin puhtauden ja voimat, Buddhalta
viisauden astraalis-mentaaliseen ruumiiseensa.
Jeesus vaikutti pienenä haaveilevalta, melkein tylsältä lapselta; hän
ei ollut lapsena mitenkään älykäs. Vasta 12-vuotiaana Jeesus yhtäkkiä
muuttui älykkääksi, joka temppelissä häikäisi kirjanoppineita. Tämä
johtui Ervastin mukaan siitä, että silloin Jeesuksen minuus yhtyi hänen
persoonallisuuteensa. Kuten edellä kävi ilmi, Steiner selitti tämän Zarathustra-Jeesuksen siirtymisenä nataaniseen Jeesukseen. Ervastin kantaan sopii hyvin Pistis Sophian kuvaus, jossa Jeesus syleilee kirkkaampaa minäänsä ja muuttuu yhdeksi tämän kanssa. Tämän kokemuksen
jälkeen hän oli täynnä taivaallisen minänsä mukanaan tuomaa viisautta
ja tietoa. Sen jälkeen Jeesus matkusteli Intiassa, Tiibetissä ja Persiassa ja
tapasi viisaita. Hän ei siis vain opiskellut ja harjoittanut puusepän ammattia 12. ja 30. ikävuoden välillä kuten joskus annetaan ymmärtää.
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Jordanin kasteessa Jeesus Kristuksesta tuli Kosmillinen Kristus, Jumalan Poika tuli häneen. Ervast ei tarkoita tällä jotakin korkeaa olentoa,
joka olisi syrjäyttänyt Jeesuksen minuuden. On tärkeää huomata, että
Ervastin tulkinnassa Jeesus oli ensimmäinen, joka otti kristustajunnan
niin syvällisesti vastaan, mutta ei suinkaan ainoa. Jokainen ihminen on
potentiaalisesti Jumalan Poika.
Kosmillisen Kristuksen läsnäolo muutti vähitellen koko maapallon
auran. Ristinkuolema ei olisi ollut välttämätön tämän saavuttamiseksi.
Jeesus Kristus tuli maapallon korkeammaksi minäksi; aikaisemmin maapallolla ei ollut korkeampaa minää. Kristusvoimat saapuivat maapallon
eetteriin ja puhdistavat maapallon auraa; puhdistettavaa ikävä kyllä riittää ja lisää tulee koko ajan, joten Jeesus Kristuksella on valtaisa työ suoritettavanaan. Myös kuoleman jälkeinen elämä alkoi muuttua Jeesuksen
työn jälkeen.
Jeesus Kristus oli ensimmäinen veljistä, joka loi kuolemattoman ruumiin itselleen. Se on eetterinen fyysisen ruumiin idea tai alkukuva. Se
on taikaruumis, sillä hän voi esiintyä samalla kertaa kuinka monessa paikassa missä tahansa tässä aurinkokunnassa. Kun me ihmiset olemme
muodostaneet itsestämme Graalin maljan, joka ottaa vastaan kristusrakkautta, niin silloin Jeesus Kristuksen ylösnousemusruumiista tulee jokin elementti tai atomi meidän eetteriruumiiseemme ja se tulee meidän
kuolemattoman käyttövälineemme siemeneksi. Arvatenkin kuolemattoman käyttövälineen synnyttäminen kestää monta ruumistusta.
Merkittävää Jeesus Kristuksen työssä on se, että hän avasi uuden
liiton tien, jota mm. Buddha oli jo elämällään ja opetuksillaan valmistanut. Uuden liiton vihkimystie on erilainen kuin vanhassa liitossa, joka edelleen Pekka Ervastin mukaan on mahdollinen. Tiet kyllä
yhtyvät käsittääkseni mestariasteessa. Vanhan liiton vihkimysten ylimpänä hierofanttina on edelleen Sanat Kumara eli Melkidesek, mutta uuden
liiton vihkimykset otetaan Jeesus Kristukselta. Erikoista tässä on se, että
kukaan muu teosofinen opettaja ei tästä mainitse. Toisaalta Steinerin
opetukset voidaan tulkita Ervastin kantaa tukeviksi tässä kysymyksessä.
Ervast korostaa, että emme voi ymmärtää Jeesus Kristusta ellemme
ensin ymmärrä Buddhaa, Jeesuksen suurinta ystävää ja veljeä. Tie Jeesus
Kristuksen luo kulkee kaikkien vanhojen uskontojen, siis vanhan liiton
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kautta. Ervast puhuu myös Bodhisattvasta, tulevasta Buddhasta, joka
johtaa opetustointa ihmiskunnassa. Häntä nimitetään myös Jeesukseksi
(ilmeisesti tässä on Besantin ja Baileyn tarkoittama Kristus), koska hän
erikoisesti valmisti Jeesus Kristuksen tulemista. Hänet tunnetaan Talmudissa nimellä Jeshu ben Pandira, joka vaikutti essealaisten keskuudessa.
Hän opetti tavallaan sitä, mitä Buddha oli opettanut Intiassa ja opetti
odottamaan Jeesuksen syntymää. Bodhisattva vaikutti myöhemmin ensimmäisellä vuosisadalla Apollonius Tyanalaisen kautta, jota kutsutaan
Mestari Jeesukseksi tai syyrialaiseksi Jeesukseksi. Jos joku kohtaa näkymättömässä maailmassa mestariolennon, joka kutsuu itseään Jeesukseksi, hän useimmissa tapauksissa on tämä mestari Jeesus. Jeesus Kristuksen näkeminen on kyllä mahdollista, mutta se on hyvin harvinaista.

Opetusten vertailua
Ervastin opetuksissa esiintyvät sekä mestari Jeesus ja Bodhisattva (Maailmanopettaja) kuten teosofisillakin opettajilla. Jeesus Kristuksen osalta
Ervastin kanta eroaa ratkaisevasti muista teosofisista opettajista. Besantin esittämän Jeshu ben Pandiran samaistuksen Jeesus Kristukseen
Ervast tyrmää pelkästään vetoamalla Paavalin historiallisuuteen ja muihin ulkoisen historian todistamiin seikkoihin. Tässä Ervast on samalla
kannalla Steinerin kanssa: Jeshu ben Pandira oli olemassa ja hänellä oli
tärkeä osa Jeesuksen tulemisen valmistustyössä. Ervast myös kuvaa,
kuinka ben Pandiran aura on laaja ja kirkas, kun taas Jeesus Kristuksen
aura näyttää miltei mitättömältä. Ervastin mukaan Jeesuksen elämää ei
voi tutkia pätevästi ellei saa häneltä siihen lupaa. Syy Jeesuksen auran
näennäiseen mitättömyyteen on siinä, että hänen auransa käsittää koko
maapallon eikä salatieteilijä ilman muuta pääse sitä näkemään.
Teosofisten opettajien ja Steinerin opetukset Jeesukseen siirtyneestä korkeasta yksilöllisyydestä eivät saa tukea Ervastilta, jonka mielestä
ihmisen vapahtajaksi ei kelpaa toinen ihminen, vaikka tämä olisi kuinka
korkealle kehittynyt. Ihmisen pelastaa hänessä syntyvä mystillinen Kristus. Ihminen on samanarvoinen kaikkien olentojen kanssa jumalallisen
syntyperänsä nojalla, eroa voi olla vain kehityksen asteessa. Korkeimmatkin aurinkokuntien luojaolennot ovat siten ihmisen veljiä. Tämä on
mielestäni mahtava visio! Ja kuten edellä tuli esille, kokemus mystillisestä
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ja kosmillisesta Kristuksesta oli Ervastin kaiken työn perusta. Se ei ollut
pelkän ajattelun eikä edes ”pelkän” salatieteellisen tutkimuksen tulosta,
vaan henkinen perustavaa laatua oleva kokemus.
Steinerin ja Ervastin opetuksilla on mielenkiintoisia yhtäläisyyksiä:
Ervastkin löysi Steinerin kuvaaman inkarnaatioihin osallistumattoman
Jeesuksen ja mestariolentojen (mm. Buddhan ja Zarathustran) vaikutuksen Jeesuksen olemuspuoliin. Ervastilla ei ole kuitenkaan kahden Jeesuslapsen käsitystä kuten Steinerilla. Myös Steiner on puhunut Jeesuksen kuolemattomasta ylösnousemusruumiista. Yhtäläisyydet eivät ole
sattumaa. Niille lienee ainakin kaksi mahdollista selitystä:
1) Ervast oli lukenut monia Steinerin esitelmiä, joten hän tiesi
Steinerin kannan. Joku voi ajatella, että Ervast vain plagioi ja
muunteli Steinerin opetuksia.
2) Toinen vaihtoehto on, että Ervast oli itsenäinen okkulttinen tutkija, joka päätyi osittain samoihin ja eräiltä keskeisiltä osilta eri
tuloksiin kuin Steiner.
Itse pidän jälkimmäistä tulkintaa vakuuttavampana.

Yhteenvetoa
Pekka Ervast esitti kantansa pari vuotta ennen kuolemaansa. Hän ei
vaatinut sille mitään auktoriteettia; kyseessä on tulos, johon hän siihenastisissa tutkimuksissaan oli tullut. Tietyssä mielessä ei ole kovin
tärkeää oliko Jeesuslapsia kaksi vai yksi. Keskeistä on mielestäni opetus
mystillisestä ja kosmillisesta Kristuksesta ja erityisesti Jeesuksen eettiset
opetukset. Jeesuksen voi ottaa ystävänä tai vanhempana veljenä, jonka
neuvoihin voi luottaa. Ruusuristiläiselle totuudenetsijälle on selvää, että
tie mystillisen Kristuksen heräämiseen käy vain Vuorisaarnan (tai vastaavien) eettisten ohjeiden elämisen kautta.
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Viisauden mestarien kirjeet – totta vai tarua?
Johdanto
Esittelen ja arvioin aluksi hieman Teosofisen Seuran ohjelmaa ja teosofisen liikkeen takana olleita mestareita Pekka Ervastin (P. E.) antamien
tietojen valossa. Sitten tarkastelen Viisauden mestareiden kirjeitä ja niitä kohtaan esitettyä kritiikkiä, joka on varsin painavaa. Esittelen myös
mestarikirjeiden eettisiä ohjeita. Lopuksi teen yhteenvedon, jossa koetan punnita kritiikkiä ja mestarien suhdetta nykyiseen teosofisen liikkeeseen. Olen tehnyt tämän pienen esityksen ajatellen, että totuus on
paitsi uskontoja, myös teosofisia ”pyhiä” kirjoituksia ylempänä.

Mestarit ja teosofinen liike
Teosofisen Seuran ohjelma
Teosofinen Seura perustettiin New Yorkissa vuonna 1875 H. P. Blavatskyn (H. P. B.) ja H. S. Olcottin toimesta. Miksi seura sitten perustettiin?
Seuran tarkoitus ilmenee sen ohjelmasta, joka sai v. 1885 seuraavan
muodon:
1) Muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeyden ydin huolimatta rodun,
uskontunnustuksen, sukupuolen, yhteiskuntaluokan taikka ihonvärin eroavaisuudesta.
Nykyään tämä ohjelmakohta ei aiheuta suurta hämmästystä; vastaava ajatus löytyy YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta. Ohjelmakohtaa
kannattaa kuitenkin pohtia aikansa kontekstissa: Yhdysvalloissa orjuus
oli lakkautettu vasta v. 1865 ja Iso-Britannia toimi Intiassa ja monessa
muussakin maassa siirtomaaisäntänä. Ajatus siitä, että valkoinen mies
olisi tasa-arvoinen mustan ihmisen tai intialaisen kanssa oli sivistyneistönkin piirissä vielä varsin uusi. Ikävä kyllä ajatus ihmisten veljeydestä ei
ole vieläkään käytännössä toteutunut edes ulkoisessa merkityksessään.
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Ohjelmakohdassa on vielä huomattava, että siinä tavoitellaan veljeyden ytimen muodostamista. Ilmeisesti tavoitteena oli, että veljeys olisi
ensin toteutettava pienessä ryhmässä ennen kuin se toden teolla voisi
levitä laajemmalle ihmiskuntaan. Käsittääkseni veljeyden ytimen muodostaminen on edelleen ajankohtainen kaikille teosofisille ryhmille.
2) Antaa virikkeitä vertailevan uskontotieteen, filosofian ja luonnontieteiden tutkimukseen.
Arvelen, että tämän kohdan merkitys on ollut suurin teosofien itsensä kohdalla. Kriittisenä huomiona voi sanoa, että tämän ohjelmakohdan
vaikutus uskontotieteeseen ja filosofiaan lienee ollut marginaalinen ja
nykyisen luonnontieteen osalta täysin merkityksetön. Palaan vielä luonnontieteeseen mestarikirjeiden yhteydessä.
3) Tutkia luonnon selvittämättömiä lakeja ja ihmisessä piileviä voimia.
TS:ssä oli alkuaikoina tähän suuntaan varsin paljon mielenkiintoa: ilmiöt herättivät suurta mielenkiintoa vakavissakin pyrkijöissä. Ja ilmiöitä
tapahtuikin varsinkin H. P. B:n yhteydessä. Ilmiöistä näyttää kuitenkin
jälkiviisaasti katsoen olleen enemmän haittaa kuin hyötyä teosofiselle
liikkeelle: ilmiöt saivat aikaan huijaussyytteitä varsinkin ns. Hodgsonin
raportin jälkeen (tästä hieman tuonnempana lisää). Myös P. E., joka suhtautui suurella kunnioituksella ja rakkaudella H. P. B:hen, sanoi että H. P.
B:n mediumistinen karma ei ilmiöiden vuoksi tyhjentynyt.
Nykyisessä TS:ssä ihmisessä piilevien voimien tutkiminen tulkitaan
kehotuksena harjoittaa mediaatiota ja itsetuntemusta. Pidän tätä tulkintaa erinomaisena myös ruusuristiläisestä näkökulmasta.
Pekka Ervast ja teosofian Mestarit
P. E. antaa seuran perustamisen henkisestä taustasta hyvin mielenkiintoisen kuvauksen. Hän kertoo esitelmässään ”H. P. B. ja itämainen
okkultismi” (Ervast, 1995), että Valkoinen Veljeskunta piti 1800-luvun
alussa kokouksen, jossa keskusteltiin teosofisen liikkeen perustamisesta. Kaksi länsimaista mestaria – Saint Germain ja englantilainen mestari
– olivat sitä mieltä, että länsimaat eivät ole valmiita ottamaan henkistä
tietoa vastaan. Englantilainen mestari sanoi P. E:n mukaan jopa näin:
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”Ne [länsimaalaiset] ovat niin typeriä, että kohtelevat hyväntekijäänsä kuin siat ja koirat, purevat niitä, jotka hyvää tekevät.” Myöhemmin
historia osoitti, että varsinkin H. P. B. sai osansa tällaisesta kohtelusta.
Kokouksessa kuitenkin Morya ja Kuthumi ilmaisivat halunsa yrittää ja
tähän muut lupasivat apunsa. Erityisesti länsimaisen Ruusu-Ristilooshin
jäsenet esittivät, että ensin on esitettävä vanhan liiton tie ja vasta myöhemmin uuden liiton tie.
Ainakin ruusuristiläiselle lukijalle syntyy vaikutelma siitä, että kyseessä on kokouksen silminnäkijäkuvaus. (Tietysti kriittisestä lukijasta kuvaus voi vaikuttaa sadunomaiselta fiktiolta.) Joka tapauksessa kuvauksessa on nähtävissä hyvin perusteltu ajatus, jos mestareiden olemassaolo
ylipäätään hyväksytään. On nimittäin varsin uskottavaa, että mestarien
muodostama Veljeskunta suunnitteli etukäteen teosofisen tiedon antamista maailmalle. Mestarikirjeissä mainitaankin, että Morya ja Kuthumi
etsivät sopivaa henkilöä pitkään ja päätyivät H. P. B:hen.
Mestarien olemassaolo aiheutti aikanaan suurta epäilystä ja lienee
tänäänkin monelle ei-teosofille vaikea hyväksyä. Toisaalta jos ihmisen
henkinen evoluutio hyväksytään, on siitä luonnollisena seurauksena
edistyneempien yksilöiden olemassaolo; uskontojen perustajat ovat tästä historiallisena esimerkkinä. Lisäksi teosofian Mestarien olemassaolo
oli kokemusperäinen selviö TS:n perustajille ja heidän olemassaolostaan
löytyy todisteita myös ei-teosofisista lähteistä (Niinimäki, 1979). Meille ruusuristiläisille lienee merkitystä myös P. E:n omaan kokemukseen
perustuvalla tiedolla mestareiden todellisuudesta. Onpa jopa esitetty,
että Morya olisi P. E:nkin mestari. Itse pidän tätä mahdollisena. Näin sanottuani voisi ajatella, että Viisauden mestarien kirjeet ovat paras lähde
saada selville, mitä mestarit todella opettivat ja ajattelivat. Katsotaan
asiaa tarkemmin.

Viisauden mestarien kirjeet
Kirjeiden luonnehdintaa
Kirjeitä kutsutaan myös Mahatmakirjeiksi. Niitä tuli vuosina 1870– 1900,
useimmat vuosina 1880–1886. Kirjeiden kokonaismäärä on laskutavasta
riippuen noin 300. Käsittelen tässä esityksessä lähinnä A. P. Sinnettille
Kuthumiin ja Moryan v. 1880-1885 lähetettämiä kirjeitä (Barker, 1932).
67

Sinnettin saamia alkuperäiskirjeitä säilytetään British Libraryssa (aikaisemmin kirjeet olivat British Museumissa kuten sain kuulla, kun toiveikkaana kyselin sieltä kirjeitä).
Miten kirjeet sitten kirjoitettiin? Alussa Sinnett ajatteli, että mestari
ensin todella kirjoitti kirjeet ja sitten lähetti ne eteenpäin jollakin okkulttisella tavalla. Teosofisessa kirjallisuudessa onkin useita selostuksia kirjeiden synnystä ja lähettämisestä, tässä joitakin esimerkkejä (Niinimäki,
1979):
1) Kirjeet saattoivat pudota vastaanottajan olkapäälle tai muuten
ilmestyä odottamattomiin paikkoihin ja suljettuihin tiloihin.
2) H. P. B. tai joku muu tseela kirjoitti kirjeet tai osan niistä kuunnellessaan mestarin selväkuuloista sanelua.
3) Kirjeitä tuli myös tavallisessa postissa.
Kuthumi kertoo itse kirjeessään Sinnettille, että heidän yhteytensä
ulkomaailmaan (viestit ja kirjeet) tapahtuu yleensä tseelojen kautta
jonkinlaisen telepaattisen yhteyden välityksellä; mestarikirjeissä menetelmää kutsutaan ”presipitaatioksi”. Kuthumin mukaan kirjeet on silti
kirjoitettu heidän käsialallaan. Mestarit eivät jälkikäteen juuri koskaan
tarkistaneet kirjeitä, vaikka tseela on saattanutkin ottaa viestin joltain
osin virheellisesti vastaan.
Sinnettin saamat kirjeet julkaistiin kirjana v. 1923. Kirja jakautuu aihepiirien mukaan seitsemään osaan: 1. Salainen maailma -sarja, 2. Filosofiset ja tietopuoliset opetukset, 3. Koeaika ja tseelakausi, 4. Phoenixhanke ja Intian tila, 5. Lontoon loosi ja Teosofinen Seura, 6. Spiritismi ja
ilmiöt, 7. Sekalaiset kirjeet). Tietopuoliset opetukset käsittelevät kosmisia tasoja, planeettakierroksia ja kuolemanjälkeistä elämää. Opetukset
kuolemanjälkeisestä elämästä pyrkivät oikaisemaan meedioiden välittämiä spiritualistisia käsityksiä, jotka olivat tuolloin muodissa ja taitavatpa olla suosittuja vielä nykyaikanakin. Sinnett kirjoitti kirjeiden pohjalta
mm. kirjat Occult World (suomennettu nimellä Salainen maailma) ja
Esoteric Buddhism. Itse kirjeitä ei alun perin tarkoitettu julkaistavaksi.
Opetuksissa on buddhalainen viritys tai paremminkin esoteerisen
buddhalaisuuden viritystä. Tämä saa tukea mm. länsimaista buddhalaisuutta edustavan Christmas Humpreysin kannasta (Niinimäki, 1979),
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jonka mukaan opetukset ovat sopusoinnussa mahayana buddhalaisuuden opetuksien kanssa ilmaisten kyseistä traditiota länsimaisella tavalla.
(Tosin Humpreys oli myös teosofi, joten lausunnon antaja ei ole jäävi.)

Mestarikirjeiden kritiikkiä
Hodgsonin raportti ja mestarikirjeet
Psyykkinen tutkimusseura (Society for Psychical Research, SPR) kiinnostui H. P. B:stä ja mestarikirjeistä Sinnettin kirjojen kautta. Niinpä SPR tilasi Richard Hodgsonilta raportin. Hodgson julkaisi raporttinsa vuonna
1885 ja esitti, että mestarikirjeet ovat H. P. B:n kirjoittamia eli siis väärennöksiä. H. P. B:n maine maailman silmissä tahraantui kenties peruuttamattomasti; H. P. B. ei elinaikanaan saanut tilaisuutta kunnolliseen
puolustautumiseen.
Hodgson perusteli johtopäätöksensä mestarikirjeiden käsialatutkimuksella. Kesti noin 100 vuotta ennen kuin tähän syytökseen saatiin
perusteellinen vastaus Vernon Harrisonin toimesta. Hän oli Psyykkisen
tutkimusseuran jäsen, joka oli poikkeuksellisen hyvin paneutunut tekstiväärennöksiin; hän toimi myös oikeudessa asiantuntijana väärennöstapauksissa. Harrison tutki Sinnettin saamia mestarikirjeitä ja päätyi seuraaviin tuloksiin (Harrison, 1997):
• Mestarien kirjeet eivät ole H. P. B:n kirjoittamia (ainakaan suurin osa)
• Kuthumia hän pitää elävänä ihmisenä, jolla on oma tyypillinen
käsialansa, jota kukaan ei pysty niin johdonmukaisesti monen
vuoden aikana jäljentämään
Harrisonin tutkimuksen tulokset julkaistiin SPR:n lehdessä v. 1986,
mitä voi pitää H. P. B:n maineen palautuksena. (Tosin Harrison ei sulje
pois mahdollisuutta, että H. P. B. olisi kirjoittanut kirjeet jossakin muuntuneessa tajunnantilassa.) Ikävä kyllä maineen palautuksesta tietänevät
lähinnä vain SPR:n jäsenet ja teosofit. Netistä luettavissa oleva Haaviston (2001) kirjoitus on hyvä esitys tapahtumista ja Harrisonin tutkimustuloksista.
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Mestarit ja Tiibet
Jo 1800-luvun tutkija W.E. Coleman oli esittänyt kriittisiä huomioita mestarikirjeiden Tiibet-viittauksiin. Hän kirjoitti (Niinimäen (1979) mukaan):
”Näissä kirjeissä on lukuisasti otteita buddhalaisista kirjoista,
joiden väitetään olevan mahatmisten kirjoittajien itsensä käännöksiä originaaleista. Näiden kirjeiden mukaan adeptit osaavat
sanskritia, tiibetiä, palia ja kiinaa. Olen seurannut jokaisen näissä kirjeissä buddhalaisesta kirjallisuudesta otetun lainauksen
jälkiä ja ne ovat kaikki kopioitu yleisesti käytetyistä englantilaisista käännöksistä mukaan lukien jopa englantilaisten kääntäjien
nootit ja selitykset. – – Toisissa paikoissa, missä adepti(?) käyttää
omaa kieltään buddhalaisten termien ja ideoiden selityksissä,
huomaa, että hänen otaksuttu alkuperäiskielensä kopioitiin lähes
sanasta sanaan Rhys Davidsin Buddhism’ista ja muista kirjoista.”
Niinimäki toteaa, että myös eräät toiset tutkijat (Hare-veljekset, jotka olivat entisiä teosofeja) tulivat vastaaviin tuloksiin. Hare-veljesten
mukaan Mahatmakirjeiden kielellinen tyyli ja ilmaisut vaikuttavat eiorientaalisilta ja sanojen horjuvista ja virheellisistä kirjoitustavoista
päätellen ainakaan useimpien kirjeiden kirjoittajat eivät osanneet em.
orientaalisia kieliä. Lisäksi tiedot itämaisista teksteistä on selvästi hankittu eurooppalaisilla kielillä julkaistusta kirjallisuudesta, ei alkuperäisistä itämaisista lähteistä.
Luin Niinimäen kokoaman kritiikin jo parikymmentä vuotta sitten,
mutta sivuutin sen varsin nopeasti. Enää en voi sitä sivuuttaa, koska päivänvaloon on tullut uutta tietoa. Viisauden mestarien kirjeissä on eräs
mieleenpainuva tarina kirjeestä, joka osittain tuhoutui Kuthumiin pienen huolimattomuuden seurauksena: pukki söi suuren osan kirjeestä.
K. H. kertoo, ettei hänellä ollut oikeutta korjata kirjettä tässä tilanteessa.
Tsoohan huomasi hänen ongelmansa ja tuli apuun sanomalla Kam mi
ts’har eli ”Minä teen sen”. Kirjeen uudistus oli erittäin kuulemma erittäin onnistunut (kertomus löytyy ”Koeaika ja tseelakausi” -osan kirjeestä LIV, s. 227-229).
Tarina on hauska, mutta mikä siinä sitten on outoa (lukuun ottamatta
ihmeellistä kirjeen ennalleenpalauttamista )? Alla oleva kuva on kopioitu T.H. Lewinin Tiibetin kielen käsikirjasta (A Manual of Tibetan), joka
on julkaistu v. 1879 Kalkutassa (Goyios, 2009).
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Kam mi ts’har on lauseen fragmentti, joka voidaan kääntää suomeksi
ilmaisulla ”tai ei tehdä/saattaa loppuun”. Irralleen otettuna se ei merkitse ”minä teen sen”, vaikka Lewinin kirjan taitosta voisi niin kuvitella.
Vaikuttaa siltä, että kirjeen kirjoittaja on katsonut kyseisen kohdan länsimaalaisen tutkijan tiibetinkielen harjoituskirjasta osaamatta lainkaan
tiibettiä. Goyios antaa myös toisen esimerkin, jossa tiibetinkielinen lainaus on käännetty täsmälleen samalla tavalla kuin Lewinin kirjassa. Se
ei sinänsä todistaisi mitään, mutta mestarikirjeen kuoren kirjoittaja on
kopioinut Lewinin kirjan painovirheetkin mukaan. Goyioksen johtopäätös on, että kirjeiden kirjoittaja ei ole osannut tiibetin kieltä.
Miten nämä ristiriitaisuudet ovat selitettävissä? Jos asiaa katsoo teosofian ulkopuolelta, vastaus on selvä: kirjeiden kirjoittaja on huijannut
lukijaa esiintymällä Tiibetin tuntijana. Samalla koko kirjeiden luotettavuus kyseenalaistuu: jos tässä on tehty petos, niin miten voimme luottaa muuhunkaan tekstiin? Jouni Marjanen on tutkinut kirjeitä vuosien
ajan (hän on mm. julkaissut kirjan Mahatmat Morya ja Kuthumi) ja
esitti mahdollisen selityksen kysyttyäni asiasta sähköpostin välityksellä:
Tiibet-yhteys saattaa olla hämäystä. Marjasen tulkinnan mukaan H. P. B.
halusi suojella mestareita ja heidän kotirauhaansa mahdollisilta tunkeilijoilta. Tätä tukee se, että Sinnettin kirjeenvaihdon aikana Mahatmojen
asuinpaikat on sijoitettu Tiibetiin ja etenkin sen keskiosiin (Marjanen,
1996, s. 81, 88, 103, 108), kun taas toisissa lähteissä (Marjanen, 1996, s.
18-19, 62) Kuthumin koti ja veljeskunnan vihkimyspaikka oli Kashmirissa, Pohjois-Intiassa. Mikään ei tietysti estä Mestareita muuttamasta tai
pitämällä useita asuntoja .
Mistä sitten aiheutuvat ei-orientaaliset ilmaisut kirjoittajilta, joiden
olettaisi tuntevan buddhalaisuuden ja esoterismin lähteitä alkuperäisillä
kielillä? Viisauden mestarien kirjeissä annetaan yksi selitys, joka saattaisi selittää asiaa. Kuthumi kertoo ottavansa ajatuksia akashasta; osa
ajatuksista on saatettu julkaista jossakin päin maailmaa ja osa olla kokonaan julkaisematonta. Asiaan saattoi vaikuttaa myös se, että useimpien
kirjeiden ”presipitoijina” toimivat tseelat, jotka eivät ehkä osanneet esimerkiksi tiibetiä. Lisäksi on huomattava, että kirjeet kirjoitettiin melkein
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kauttaaltaan englanninkielellä. Tämäkin voisi selittää länsimaisten lähteiden käytön; näin säästyy kääntämisen vaiva .
Nämä selitykset pyrkivät näkemään asiat teosofian kannalta parhain
päin; lukija voi itse päättää vastaavatko nämä kaikkiin oikeutettuihin
epäilyksiin. Katsotaan seuraavaksi mestarien opetuksia tieteestä.
Mestarikirjeiden tieteelliset lausunnot
TS:n ohjelmasta käy ilmi, että sen tarkoitus oli antaa virikkeitä luonnontieteen tutkimukseen. Kuthumi kirjoittikin eräässä kirjeessään, että
”Tiede on paras liittolaisemme”. Toisaalta mestarit kritisoivat aikansa
(1800-luvun) tiedettä ja esittävät selityksiä moniin Sinnettin tekemiin
tieteellisiin kysymyksiin. Käsittelen muutamaa esimerkkiä.

Meteoriittitomu
Kuthumi kirjoittaa (tai jokin tseela hänen ohjauksessaan):
”Tiede ei luullakseni nykyään pohdi sitä seikkaa, että maa vetää
magneettina puoleensa meteoriittitomua ja että tämä puolestaan
vaikuttaa äkilliseen lämpömäärän muutoksiin, varsinkin tuottaen
kuumuutta ja pakkasta.”
Tästä lainauksesta kirjeiden toimittaja (A. T. Barker) mainitsee, että
samanlainen teoria oli esitetty kahden länsimaisen tutkijan toimesta
muutamaa vuotta aikaisemmin; teoria oli hylätty. Mestarin selitys jatkuu:
”Korkealla maanpinnan yläpuolella on ilma kyllästetty ja avaruus
täytetty magneettisella eli meteoriittisella tomulla, joka ei edes
kuulu meidän aurinkokuntaamme. – – Auringolla ei ole minkäänlaista yhteyttä sateen kanssa ja hyvin vähän kuumuudenkaan
kanssa. – – Joka tapauksessa me kaikki tiedämme, että se lämpö,
jonka maa saa auringon säteilystä on korkeintaan kolmasosa ellei
vähemmän kuin se lämpö, jonka se saa suoraan meteoreista”.
Maan yläilmakehään saapuvan Auringon säteilyn intensiteettiä seurataan satelliittimittauksilla, jotka siis tapahtuvat ”korkealla maanpinnan yläpuolella”. Millainenhan maapallon ilmasto olisi, jos meteorit tai
meteoriitit todella toisivat vielä kolme kertaa enemmän lämpöä? (Wikipedian mukaan Maan ilmakehään osuu vuorokaudessa noin 10–100
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tonnia meteoriittiaineista; 75 % siitä on läpimitaltaan alle 1 mm.) Mestarikirjeen kirjoittaja on oikeassa siinä, että ”meteoriittitomua” kyllä
saapuu maan ilmakehään, mutta sen tuoma energia on mitätön Auringosta saapuvaan energiaan verrattuna. On mielenkiintoista todeta, että
meteoriastronomia sai alkunsa 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä.
Tässä vaikuttaa siltä, että mestarikirjeen kirjoittaja on seurannut aikansa tiedettä; lausunnot meteoriiteista ovat kuitenkin nykytieteen valossa
kestämättömiä.

Valon nopeudesta
Kuthumi kirjoittaa:
”Ne tulokset [valon nopeuden mittaukset v. 1849] ovat kuitenkin
oikeita [aikaisemmin mainitaan: ”lähimain oikeita”] ainoastaan
sikäli kuin on kysymys valon nopeudesta Maan ja sen ilmakehän
ylempien kerrosten välillä. – – He voivat sanoa, että laskut ovat
toistaiseksi oikeita. Jos he voisivat mitata valoa ilmakehämme
yläpuolella, niin he huomaisivat niiden olevan vääriä.”
Kirjoittaja on oikeassa siinä, että v. 1849 mittaukset olivat vain likimain oikeita. Kuitenkaan ilmakehän yläpuoli ei tarjoa mitään yllätyksiä
valon nopeuden suhteen kuten kirjoittaja esittää (tietysti ilma hidastaa
hiukan valon nopeutta, mutta sen merkitys on vain noin 0,3 promillea).

Energian säilymisestä ja potentiaalienergiasta
Kuthumi kritisoi potentiaalienergian käsitettä ja antaa esimerkin:
”Heitän kiven muurarille, joka rakentaa temppelin kattoa. Hän ottaa sen vastaan ja kiinnittää kattoon. Painovoima voitti sen eteenpäin ajavan energian, joka aiheutti kiven ylöspäisen liikunnan ja
nousevan kiven dynaamisen energian [liike-energia?], ja se lakkasi nousemasta. – – Mikään luonnollinen voima ei nyt voi sitä enää
liikuttaa, siksi siinä ei ole enää potentiaalista energiaa.”
No niin, kirjoittajan selitys painovoiman ”voittamisesta” on nykyfysiikan (ja oli jo 1800-luvun lopun fysiikan) valossa vähintäänkin harhaanjohtava. Kuthumi antaa myös toisen esimerkin, joka vahvistaa johtopäätökseni: kirjoittaja ei ole ymmärtänyt potentiaalienergian käsitettä.
Lukija voi itse päätellä, mitä tapahtuu, jos kivi sattuukin irtoamaan katosta: ilmeisesti kivellä on sittenkin potentiaalienergiaa lattian suhteen .
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Voin vakuuttaa lukijalle, että fysiikassa potentiaalienergian käsite on hyvin määritelty.
Kuthumi esittää fysiikan kannalta vieläkin vakavamman väitteen:
hän kieltää energian säilymislain pätevyyden. Energian säilymislaki on
modernin fysiikan kulmakivi eikä siihen ole havaittu yhtään poikkeusta (kvanttimekaniikka tuo siihen pienen lisäjuonteen, mutta ei muuta
itse asiaa). Huomautan vielä, että oikeastaan kaikki tekniikka perustuu
tavalla tai toisella energian säilymislakiin; kyseessä ei ole siis vain jokin
tiedemiesten ”teoria”, joka voisi helposti olla toisinkin.
Yhteenvetona voin käsityksenäni todeta, että mestarikirjeiden tieteelliset ilmoitukset näyttävän olevan vanhentuneita ja paikoitellen täysin virheellisiä. On sanottu, että Raamattua ei kannata lukea luonnontieteen oppikirjana, samaa voin suositella mestarikirjeiden osalta.
Tieteen virheelliset lausunnot eivät minua lopulta kovin paljon yllätä. Viisauden mestarit ovat teosofiankin tulkinnan mukaan adepteja nimenomaan henkisissä kysymyksissä ja luonnon salaisen puolen osalta;
he eivät ole kaikkien alojen superprofessoreja kuten ehkä joissakin teosofisissa lähteissä joskus annetaan ymmärtää. Esimerkiksi P. E. oli käsitykseni mukaan vihitty, mutta hänen luonnontieteelliset tietonsa olivat
korkeintaan hyvää maallikkotasoa. Toisaalta olisiko ollut siunauksellista,
jos 1800-luvun tiede todella olisi saanut käsiinsä uusia luonnonlakeja?
Tähänastinen kokemus osoittaa, että tieteen keksinnöillä on usein sovelluksia myös elämää tuhoavissa pyrkimyksissä (mm. sodankäynti).
Näiden selitysten vasta-argumenttina voidaan kysyä, että miksi sitten
ylipäätään vastata tieteellisiin kysymyksiin, jos niihin ei oikeasti tiedetä
vastausta tai vastauksia ei syystä tai toisesta voida antaa? Lisäksi tieteelliset lausunnot esitetään aivan samalla varmuudella kuin henkisetkin
lainalaisuudet.
Siirrytään lopuksi aiheeseen, joka on mielestäni mestarikirjeiden hienoa ja kestävää sanomaa: mestarikirjeiden eettiset opetukset.

Mestarikirjeiden eettisiä opetuksia
”Yleinen veljeys ei ole tyhjä sanontatapa. – – Se on ainoa perusta
yleismaailmalliselle moraalille. Jos se on unelma, on se ainakin
ylevä unelma ihmissuvun onneksi, ja se on todellisen adeptin pyrkimys.”
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”– – joka tahtoo oppia tuntemaan luonnon salattuja (eläviä) voimia, pitää kohdistaa kaikki ponnistuksensa korkeimman ihanteen
toteuttamiseen uhrautuvaisuuden, ihmisrakkauden ja kaikkia luotuja käsittävän jumalallisen hyvän tahdon avulla,– –”
Tämä on meidänkin tavoitteemme ruusuristiläisinä ja teosofeina: tulla ihmiskunnan palvelijoiksi eli yleisen veljeyden toteuttajiksi.
”– – meidän silmissämme korkeimpiakin ihmiskunnan menestymiseen tähtääviä pyrkimyksiä tahraa itsekkyys, jos ihmisystävän
ajatuksissa piilee oman edun tavoittelun varjokin taikka taipumusta vääryyden tekemiseen, silloinkin kun nämä ovat olemassa
hänen itsensä niitä tajuamatta.”
”Ennen kuin olet teoissasi näyttänyt motiiviesi puhtauden ja tyyneyden, sinulle ei ole lupa antaa opetusta.”
Mestarikirjeet korostavat vaikuttimien ensisijaista merkitystä kaikessa henkisessä pyrkimyksessä.
”Ensimmäinen askel täydellisyyden tiellä on sisäinen puhdistus.
Sitä ei saavuteta silmänräpäyksessä, – – vaan sarja perättäisiä
ruumistuksia tarvitaan syrjäyttämään niitä vaikutuksia, joiden
syyt ovat menneisyydessä – –”
Ruusuristiläisille totuuden etsiminen on juuri puhdistuksen tien kulkemista; avaimet tähän löytyvät mm. Vuorisaarnasta.
”Jokaisessa ihmisolennossa piilee suuria mahdollisuuksia ja adeptin velvollisuus on ympäröidä tseelaksi pyrkijä olosuhteilla, jotka
antavat hänelle tilaisuuden valita ”oikeankäden tien” – jos hän
siihen kykenee.”
Tseela saavuttaa voimia, jotka epäluotettavissa käsissä ovat hyvin
vaarallisia; tästä näkökulmasta voi hyvin ymmärtää koettelemisen välttämättömyyden
”– – vihkimyksessä saavutettava henkinen valo paljastaa sisäisen
ihmisen ja saattaa päivänvaloon sekä paheen että hyveen vielä
uinuvat siemenet.”
Näin sanotaan myös jokaisesta vakavasta pyrkijästä jo ennen vihkimystäkin; mitä vakavampi pyrkimys, sen selvemmin kyseiset sanat käyvät toteen.
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”– – oppikaa olemaan uskollisia mieluummin itse aatteelle kuin
minulle [K. H.], mitättömälle.”
Tähän liittyy myös seuraava Annie Besantin Kuthumilta saama mestarikirje v. 1900 (siis 9 vuotta H. P. B:n kuoleman jälkeen; käsiala oli todellakin sama kuin Sinnettin saamissa K. H. -kirjeissä)
”– – ’Mestareista’ saarnaaminen on hiljaa, mutta päättäväisesti
lopetettava. Jättäkää jumaloiminen ja palvelu yksinomaan sille
Ylevälle Hengelle, josta jokainen on osa. Nimettömästi ja hiljaa
me toimimme, ja alituiset viittaukset meihin ja meidän nimiemme
toistaminen synnyttää sekavan auran, joka haittaa työtämme – –”
Toivottavasti tämä esitelmä ei liiaksi häiritse mestarien työtä 
Mestareiden eettinen perusta tulee hyvin esille myös ns. Mahatsoohanin kirjeestä, jossa vastataan Sinnettin ja Humen ehdotukseen esoteerisen koulun perustamisesta (Jinarajadasa, 1947, s. 7-14). Yhteenvetona
voin todeta, että mestarikirjeiden etiikka on todella ylevää.
Mestarit varoittavat pyrkimästä oppilaaksi liian aikaisin, Mestarikirjeiden mukaan kukaan länsimaisista pyrkijöistä ei onnistunut; vain
Damodarin sanotaan onnistuneen. Tosin Sinnett ja Olcott olivat maallikkotseeloja, joille asetetut vaatimukset ovat vähemmän ankaria. Me
olemme täällä Ruusu-Ristissä oppineet ajattelemaan, että ensin on käytävä puhdistuksen tie mystillisen Kristuksen syntymiseen saakka. Vasta
silloin olemme oikein valmistuneita vihkimykseen ja mestarin oppilaiksi.

Pohdintaa
Mestarikirjeet ovat hämmentäviä. Toisaalta niissä on erittäin korkeaa
eettistä opetusta ja opetukset esimerkiksi kuolemanjälkeisestä elämästä
ovat syvällisiä, ainakin jos niitä luotaa P. E:n antamien opetusten valossa. Niissä on myös tietynlainen sisäinen todistus: kirjeitä lukiessa syntyy
vaikutelma todellisista ihmiskunnan auttajista. Tiedän myös, että jotkut
kokevat mestarikirjeet hyvin kohottavina ja vaikuttavina; tähän voin itsekin yhtyä. Toisaalta mestarikirjeissä on kummallista plagiarismia länsimaisista lähteistä ja selvästi virheellisiä lausuntoja ainakin tieteestä.
Plagiarismiin ainakin osittaisen selityksen antanee kirjeiden syntytapa:
ne eivät ole yleensä suoraan Kuthumin tai Moryan kirjoittamia, vaan
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tseelojen välittämiä. Siten mestarien työskentelytapa ja mahdolliset
kieliongelmat voivat selittää asiaa. Silti on tunnustettava, että kaikkiin
aiheellisiin epäilyksiin ei ole tiedossani hyvää selitystä. Esitetyn perusteella voin vastata otsikon kysymykseen, että mestarikirjeissä on sekä
totta että tarua.
Arvuuttelen lopuksi mestareiden suhdetta nykyiseen teosofiseen
liikkeeseen, johon meidän Ruusu-Ristimmekin kuuluu. Mestareiden
kannalta katsoen sen aikainen Teosofinen Seura ei kestänyt koetusta:
kun H. P. B:hen kohdistuvat panettelut ja syytökset saivat maailmalla
valtaa, häntä ei riittävästi teosofisten veljien puolelta puolustettu. En
silti tahdo moittia sen aikaisia teosofeja; luullakseni olisin itse kestänyt
koetuksen huonommin. Tapahtumat johtivat siihen, että mitä ilmeisimmin mestarit vetäytyivät teosofisen liikkeen välittömästä yhteydestä
(viimeinen kirje saapui v. 1900). Näyttää siltä, että mestarit pystyivät
auttamaan teosofista liikettä enää joidenkin yksilöiden välityksellä. Itse
olen vakuuttunut, että mm. P. E. oli tällainen yksilö, jolla oli elävä yhteys
Valkoiseen Veljeskuntaan. Lisäksi uskon, että mestareilla on pientä mielenkiintoa monia teosofisen liikkeen nykyisiäkin ryhmiä kohtaan ainakin
silloin, kun jossakin etsijässä tai ryhmässä syntyy vakava pyrkimys ihmiskunnan auttamiseen.
Esitän lopuksi runon, jonka K. H. välitti Sinnettille ”muistaen vanhoja
aikoja, jolloin hän [K. H.] rakasti runoutta” (Christina Rossetti: ”Up-Hill”):
”Does the road wind up-hill all the way?
”Yes to the very end.”
”Will the day’s journey take the whole long day?
”From morn to night, my friend.”
”Koko matkanko vain ylös kulkee tie?
Loppuun asti on näin.
Koko päivänkö päiväntaival vie?
Aamusta iltaan, ystäväin.”
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Uusi uskonpuhdistus?
”Itse tie on jo valtakunta.”

(Mika Waltari, Valtakunnan salaisuus)

Johdanto
Eksegetiikan huippututkija, emeritusprofessori Heikki Räisänen tuo esille kuinka varhaisilla kristityillä oli varsin erilaisia näkemyksiä siitä, mitä
kristinusko oikeastaan on ja mitkä ovat sen keskeiset opit (Räisänen,
2011). Alkukirkko oli siten aidosti moniääninen. Myöhemmin valtion kirkoksi muodostuneen kristinuskon opit saivat ekumeenisissa synodeissa eli kirkolliskokouksissa muotonsa; nykyisten kirkkojen näkökulmasta
tätä prosessia kuvataan kamppailuna hereetikkoja eli harhaoppisia vastaan. Erityisesti katolinen kirkko näki paljon vaivaa heresioiden kitkemiseksi myös väkivalloin; tämän saivat kokea mm. erilaiset gnostilaiset
virtaukset.
Martti Luther teki uskonpuhdistuksen, joka ainakin protestanttien
mielestä toi esille kaiken oleellisen kristinuskosta: pelastuminen tapahtuu yksin armosta (sola gratia) ja uskosta (sola fide). Useimmat kirkot
ovat sitä mieltä, että ilman uskoa Jeesuksen sijaissovitukseen pelastus
ei ole mahdollinen, vaikka tekojen merkityksestä esiintyykin erilaisia
tulkintoja. Lisäksi nykyiset valistuneet kristityt voivat sanoa, että ymmärrämme kristinuskoa paljon paremmin kuin varhaiset kristityt, koska
käytössämme on kirkkojen 2000-vuotisen tradition lisäksi Raamatun tieteellinen tutkimus. Olisi siis perusteita ajatella, että oppi on jo puhdas.
Miksi uusi uskonpuhdistus olisi ollenkaan tarpeellinen? Teen vastakysymyksen. Onko kirkkojen käsitys kuolemanjälkeisistä tapahtumista tosi:
odottaako ihmistä kuoleman jälkeen perimmiltään joko taivas tai ikuinen kadotus1? Ruusuristiläisestä näkökulmasta vastaan tietenkin, että
1 Kirkkojen kesken – ja luterilaisen kirkon sisälläkin – on kuoleman jälkeisten tapahtumi-

nen luonteesta erilaisia käsityksiä (ks. esimerkiksi Kari Kuulan Helvetin historia). Oleellista tässä on kuitenkin se, että kristinuskon eri versioissa ihmisen lopullinen kohtalo on
joko pelastus tai kadotus.
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kyseinen käsitys on virheellinen (näin toki ajatellaan monessa muussakin maailmankatsomuksessa). Jos kirkkojen käsitys on näin keskeisessä
asiassa virheellinen, uskonpuhdistus on erittäin tarpeellinen.
Ruusu-Ristin perustajajohtajan Pekka Ervastin (1875–1934; P. E.)
ehkä keskeisin työ oli esoteerisen kristinuskon, erityisesti sen Vuorisaarnaan perustuvan etiikan esittäminen. Ajattelen, että P. E:n esittämät
tulkinnat perustuivat hänen henkiseen kokemukseensa ja tietoonsa.
Toisaalta teosofisen liikkeen perustaja Helena Blavatsky oli antanut teosofeille ohjeen puhdistaa oma uskontonsa. P. E:n työn voi nähdä juuri
tältä kannalta jo 1800-luvun lopulta alkaen, vaikka hän varsinaisesti alkoi puhua uudesta uskonpuhdistuksesta vasta vuonna 1930. P. E. kuvasi
asiaa seuraavasti (Ervast, 1986, s. 215): ”...tuleva tapahtuma [uskonpuhdistus] on kuin suuri elämänpyörä näkymättömissä, joka jo pyörii ja lähestymistään lähestyy.”
P. E. piti uskonpuhdistuksesta useita luentosarjoja, jotka myöhemmin toimitettiin kirjoiksi Kirkko-Ekleesia, Uusi uskonpuhdistus ja RuusuRistin erikoistehtävä. Myös P. E:n ”joutsenlaulu”, Yhdysvalloissa kirjoitettu Suuri Seikkailu, käsitteli kristinuskon uskonpuhdistusta. Voi hyvällä
syyllä sanoa, että kyseessä oli P. E:n viimeisten vuosien merkittävin teema. Tämän kirjoituksen tarkoituksena onkin luonnehtia P. E:n esittämän
uuden uskonpuhdistuksen ääriviivat ja sen jälkeen katsoa, onko nykyajassa mitään merkkejä uuden uskonpuhdistuksen ”suuren elonpyörän”
vaikutuksesta. Tarkastelen tässä mielessä erityisesti dosentti Kari Kuulan
Kotona kristinuskossa -teosta ja pastori Antti Kylliäisen ja emerituspiispa
Wille Riekkisen ajatuksia Uskon kintereillä -kirjekokoelman pohjalta.

Uuden uskonpuhdistuksen ääriviivat
P. E:n mukaan Martti Lutherin uskonpuhdistus sai alkunsa korkeasta rosenkreutsilaisesta inspiraatiosta, mutta Lutherin uskonpuhdistus jäi kesken. P. E. totesi, että kirkot käyvät ihmiskunnalle tarpeettomiksi, elleivät
ne tahdo ottaa osaa uuteen uskonpuhdistukseen, joka tulee koskemaan
enimmäkseen opillisia asioita. Uuden uskonpuhdistuksen keskeisiä kysymyksiä ovat oppi ikuisesta kadotuksesta ja se, mitä todella on kristinusko.
Nykyinen kristinusko pitää Vanhaa ja Uutta testamenttia Jumalan ilmoituksena. Tämä on kuitenkin ongelmallista, koska Jumala näyttäytyy
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kovin erilaisena Vanhassa ja Uudessa testamentissa. Vanhan testamentin kostava Jahve julmine käskyineen (esimerkiksi kansanmurhat, tottelemattomien lasten kivittäminen ja homoseksuaalien tappaminen2) ei
voi mitenkään olla sama kuin Jeesuksen kaikkia rakastava Isä. P. E:n mukaan uudessa uskonpuhdistuksessa olisikin tehtävä selvä ero Vanhan ja
Uuden testamentin välillä. Toki Vanhassa testamentissa on paljon kaunistakin, mutta siinä on paljon sellaista, jota tuskin kukaan hyväksyisi
ilman jumalalliseksi uskomaansa vakuutusta3. Totean vielä, ettei kannata tehdä arviota juutalaisuudesta Vanhan testamentin ikävien puolien
perusteella.4
Kirkolliskokouksissa muotoiltiin nykyisen kristinopin perusteet. P. E:n
kanta on tässä asiassa varsin jyrkkä: kirkolliskokouksissa syntyneet päätökset ovat syntyneet tietämättömyydestä; näin siitä huolimatta, että
päätöslauselmat muotoiltiin alkusanoilla ”Pyhä Henki ja me olemme
päättäneet”. Kirkolliskokousten dogmien sijasta olisi palattava Jeesus
Kristuksen omaan opetukseen.
Kuten johdannossa todettiin, kuolemaa ja erityisesti ikuista kadotusta käsittelevien oppien osalta uskonpuhdistuksen tarve on erityisen
suuri. Räikeimpänä tapauksena P. E. pitää joidenkin kirkkoisien ja myöhempienkin saarnaajien opetusta, jonka mukaan pelastuneiden uskovien autuus lisääntyy, kun he saavat nähdä kadotuksessa kärsivät sielut.
Tämän ansiosta he kuulemma saavat huomata, kuinka suuri on Jumalan
vanhurskaus (mm. Tuomas Akvinolainen argumentoi tähän tapaan
Summa Theologia -teoksessaan). Mitä ikuisen kadotuksen tilalla sitten pitäisi opettaa? Kuten P. E. sanoo: mieluiten totuus; tosin tämän
2 Ks. esimerkiksi Wikipedian artikkeli http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuolemantuomio_

Raamatussa.

3 Jos Vanhan testamentin julmat käskyt esitettäisiin eri kontekstissa, vaikkapa viikinkien

jumaltarujen opetuksina, arvostelukyvyltään terve ihminen näkisi ne ilman muuta mahdottomina hyväksyä (esimerkki ei ole itse keksimäni). Varsin tunnettu teologi William
Lane Craig esittää, että kaikki Vanhan testamentin julmatkin käskyt olivat eettisiä, koska
Jumala on kaiken etiikan lähde! Hän kyllä toteaa, että esimerkiksi kansanmurhaan yllyttävät käskyt olivat silloiseen historialliseen tilanteeseen annetut; niitä ei saa enää omin
päin soveltaa .
4 Monien rabbien tulkinta Vanhan testamentin käskyistä ja tapahtumista on usein symbolinen ja hyvin inhimillinen; aiheesta lisää mainiossa kirjassa, jonka kirjoittaja kuvaa
kokemuksiaan Raamatun kirjaimellisesta noudattamisesta yhden vuoden ajan (Jacobs,
2011).
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kirjoittaja ilman muuta myöntää, että totuuden tietäminen tässä asiassa on jossain määrin kiistanalainen. Esitän seuraavassa lyhyen yhteenvedon kuolemasta ruusuristiläisen ajattelun näkökulmasta (mielestäni
hyvin syvällinen ja monipuolinen esitys aiheesta löytyy P. E:n teoksesta
Elämää kuoleman jälkeen).
Ihmisen elämä ei pääty fyysiseen kuolemaan, eikä hän nuku odottaen tuomiopäivää. Kuoleman prosessi on miltei poikkeuksetta ylevä
kokemus, jossa ihminen käy objektiivisesti läpi elämänsä tapahtumat
kirkkaan tietoisuuden tilassa5. Tämän jälkeen ihminen yleensä nukahtaa
ja herää kuolemanjälkeiseen elämään, jonka laatu riippuu eletyn elämän laadusta. Jossakin vaiheessa ihminen alkaa käydä läpi mennyttä
elämäänsä lopusta alkuun päin. Tämä vaihe sisältää usein kärsimystä,
koska ihmisen on luovuttava alemmasta itsestään, sen itsekkyydestä ja
himoista. Uskonpuhdistuksen kannalta on tärkeää todeta, että kärsimys
ei johdu uskosta tai sen puutteesta, vaan siitä millaisia ominaisuuksia ihmiseltä on jäänyt voittamatta elämänsä aikana. Kuolemanjälkeistä puhdistustilaa on nimitetty kiirastuleksi – joskus myös helvetiksi – mutta se
ei ole ikuinen tila. Tuskassa ihmisestä palaa pois kaikki eläimellisyys, vain
inhimillisyys ja hyvä meissä jää jäljelle. Ihminen unohtaa kaiken huonon
puhdistuessaan; hän tulee lapsen kaltaiseksi. Tämän jälkeen hän saa
astua persoonalliseen taivaaseensa. Taivastila on ihmisen varsinainen
kuolemanjälkeinen olotila, jossa ihminen saa kokea niin suurta onnea
ja autuutta kuin hän vain kykenee kokemaan. Taivastilakin päättyy aikanaan, koska ihminen selvästi näkee, ettei hän ole saavuttanut täydellisen ihmisen – kristusihmisen – ihannetta. Taivastilaa seuraa karman lain
mukainen uusi jälleensyntymä, joka on uusi tilaisuus yrittää uudelleen
pyrkiä kohti täyttä ihmisyyttä.
Oppi Jumalan armosta lienee tärkein yksittäinen kristillinen oppi. Se
on varsin helppo ymmärtää teologian valossa: armoa tarvitaan, jotta ihminen epätäydellisenä olentona välttyisi kadotukselta. Armo tulee ihmisen osaksi uskon kautta ja usein sanotaan, että täytyy uskoa Jeesuksen
sovitustyöhön ristillä. P. E. ei torju armon käsitettä, vaan pitää sitä hyvin
syvänä ja todellisena. P. E:n mukaan se tarkoittaa autuutta ja iloa, jota
5 Kuoleman prosessin alkuvaiheen ruusuristiläinen kuvaus on miltei identtinen tieteellisen kuolemanrajatutkimuksen tulosten kanssa (ks. esim. Savinainen, 2012). Tällä en
tarkoita, että tiede olisi todistanut ruusuristiläisen käsityksen oikeaksi.
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ihminen voi kokea, kun hän pääsee osalliseksi Kosmillisen Kristuksen
tajunnasta. Ruusuristiläisessä tulkinnassa tällä tarkoitetaan jumalallista
tajuntaa, joka on kaiken olemassaolon takana ja joka pyrkii ilmenemään
kaikissa elävissä olennoissa. Vanhan liiton aikana kristustajunnan saavuttaminen oli hyvin vaikean tien takana ja vain harvojen poikkeusyksilöiden saavutettavissa. Jeesuksen avaaman uuden tien ansiosta jokainen ihminen voi saavuttaa sen.
P. E. tarkastelee uuden uskonpuhdistuksen yhteydessä oppia armonjärjestyksestä (ordo salutis), jota on opetettu luterilaisuuden piirissä,
erityisesti pietismissä. Sen mukaan uskonelämä etenee tietyssä järjestyksessä6. Armonjärjestyksen idea tunnetaan jo 1700-luvulta lähtien,
ja sen vaiheita ovat kutsu, valaistuminen, kääntymys, vanhurskauttaminen, uudestisyntyminen, unio mystica ja uudistuminen (Pitkänen,
2013). Pietismissä on korostettu, että armonjärjestys voidaan kokea
psykologisena prosessina ja havaita empiirisesti. Armonjärjestyksen vaiheiden lukumäärästä esiintyy vaihtelevia esityksiä. P. E. tarkastelee viittä
vaihetta, jotka muodostavat pyhityksen tien:
1) kutsumus
2) mielenmuutos eli herääminen
3) vanhurskauttaminen
4) uudestisyntyminen
5) kirkastus.
P. E. toteaa, että tavallinen käsitys on, että uskossa ei ole mitään asteita. Näyttää siltä, että näin usein ajatellaan myös nykyaikana. Vaikka luterilaisen dogmatiikan pyhityksen asteet ovat käytännössä identtiset P. E:n
esittämän ruusuristiläisen tien ”asteiden” kanssa, tulkinnat poikkeavat
toisistaan melkoisesti. Pyhityksen tiellä on P. E:n mukaan keskeinen asema myös uudessa uskonpuhdistuksessa. Pyhityksen tien ensimmäisessä
vaiheessa, kutsumuksessa, ihminen etsii totuutta. Tähän kuuluu P. E:n
tulkinnassa se, että ihminen tutkii maailman uskontoja. Toisiin uskontoihin (”pakanoihin”) suhtautuminen oli vielä viime vuosisadan alussa
6 Myös ortodoksisessa traditiossa esitetään mielestäni syvällinen näkemys ihmisen ju-

malallistumisprosessista (theosis), jossa vaaditaan synergiaa eli Jumalan armovoimaa
ja ihmisen kilvoittelua sydämen puhtauden saavuttamiseksi (ks. esimerkiksi Toiviainen,
1988).
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kristillisessä maailmassa alentuvaa ja vähättelevää. P. E:n mielestä kirkkojen on tunnustettava, että kaikki suuret uskonnot ovat arvokkaita. P. E.
painottaakin, että tie Kristuksen ymmärtämiseen käy vain toisten uskontojen kautta (Ervast, 1987, Alkusana kolmanteen painokseen):
”Täydellä syyllä voidaan sanoa, ettei kukaan tule Kristuksen luo, joka
ei ole istunut Buddhan, Zarathustran y.m. viisaiden jalkojen juuressa.
Kristityt tutkijat luulevat joskus kykenevänsä arvostelemaan – ja tuomitsemaan – toisia uskontoja ilman, että ovat niissä koko sielullaan eläneet.
He erehtyvät, ja mikä pahinta on: he eivät tunne omaakaan mestariaan.”
Ihminen saa toisessa vaiheessa, mielenmuutoksessa eli heräämisessä, nähdä Kosmillisen Kristuksen eli Jumalan Pojan salaisuuden aivan
kuten Paavali Damaskoksen tiellä. Jumalan Poika on suuri Elämä kaiken
näkyvän takana. Vasta heräämisen jälkeen ihmisestä tulee kristitty; sitä
ennen hän on ollut kutsuttu totuudenetsijä, joka on etsinyt totuutta
koko elämällään. Tämä elämällä etsiminen tarkoittaa tässä yhteydessä
Jeesuksen Vuorisaarnan viiden elämänohjeen noudattamista, jotka lyhyesti lueteltuna ovat:
1) Älä suutu: ohjeen noudattaminen kasvattaa mielentyyneyttä ja
hyvyyttä.
2) Älä ole ajatuksissakaan epäpuhdas: ohjeen noudattaminen kasvattaa sydämen puhtautta.
3) Älä vanno, vaan ole aina rehellinen: ohjeen noudattaminen kasvattaa totuudellisuuteen sanoissa ja teoissa.
4) Älä vastusta pahaa: ohjeen noudattaminen kasvattaa rauhanrakentajaksi.
5) Älä sodi, vaan rakasta kaikkia: ohjeen noudattaminen kasvattaa
ihmiskunnan palvelijaksi.
Erityisen tärkeässä asemassa on neljännen käskyn eli pahanvastustamattomuuden hengen sisäistäminen. Symbolisessa romaanissaan Suuri
seikkailu P. E. antaa tästä professori Batoryn sanoa (s. 201):
”Te tiedätte: pahan vastustamattomuuden käsky. Se on kulmakivi…
Tulkoon pyrkijä mistä uskonnosta tahansa, – jos hän ymmärtää ihmisen
oikean suhteen pahaan, hän on tiellä Kristuksen luo, vaikk’ei olisi koskaan kuullut puhuttavan kristinuskosta.”
Tämä ei tarkoita sitä, että ihmisen pitäisi olla täydellinen saavuttaakseen heräämisen eli nähdäkseen Jumalan Pojan salaisuuden.
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P. E:n mukaan ihminen ei voi tulla täydelliseksi ilman Kristusta; tässä on
samankaltaisuutta kirkkojen opetuksen kanssa. Tosin ruusuristiläisessä
ajattelussa Kristus eli Jumalan Poika ei ole sama kuin Jeesus. Jeesus oli
ensimmäinen ihminen, jossa Jumalan Poika inkarnoitui täydellisesti. Jokainen ihminen on sisimmässä Itsessään Jumalan Poika, osa Kosmillisen
Kristuksen ikuista elämää.
Kolmantena vaiheena on vanhurskauttaminen, joka tapahtuu pistiksen eli uskon kautta. Siis jälleen P. E. näyttää esittävän asian samalla tavalla kuin kirkot. P. E. ei kuitenkaan tarkoita pistis-uskolla joidenkin opinkappaleiden totena pitämistä7, vaan usko on heränneen ihmisen elämää
Kosmillisen Kristuksen läheisyydessä. Toiselta kannalta katsottuna usko
on korkeamman minän heräämisestä seurannut henkinen kyky tai ominaisuus.
Seuratessaan Vuorisaarnaa vanhurskauttamisen tiellä ihminen ei
keskity ajattelemaan, että hänen täytyisi persoonallisuutena loistaa ja
saavuttaa hyveitä: ”minun asiani on vain yhtä mittaa kulkea Jeesuksen
Kristuksen jäljessä, aina väsymättä” (Ervast, 1953). Kyseessä ei ole siis
persoonallisuuden korottamisen tie, vaan persoonan kannalta luopumisen tie.
Kun ihminen on kulkenut vanhurskauttamisen tiellä tiettyyn mittaan
saakka, hänessä tapahtuu uudestisyntyminen (neljäs vaihe), jonka jälkeen hänessä elää Jumalan Poika. Paavalin sanoin: ”…ja minä elän, en
enää minä, vaan Kristus elää minussa” (Gal 2:20). P. E. vertaa uudestisyntymistä Jeesuksen kastekokemukseen, joka avaa tien kirkastuksen
vuorelle. Pyhityksen viides vaihe eli kirkastus on Kristuksen kaltaiseksi tulemista; se on myös kirkastusta samaan tietoon, joka Kristuksella
on. Pyhityksen tien kuvailu päättyy kirkastukseen; toki kristusihmisen
tie jatkuu kirkastuksen jälkeen, kuten Uuden testamentin tapahtumista
voidaan päätellä.
Tarkastelen seuraavaksi merkkejä P. E:n esittämästä uskonpuhdistuksesta Suomen luterilaisessa kirkossa.

Kotona kristinuskossa
Pastori, Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Kari Kuula on uskonpuhdistuksen kannalta hyvin kiinnostava kristillinen teologi. Hänen
7 Itse asiassa myös luterilaisuudessa erotetaan uskon kaksi puolta: usko, joka uskotaan

(fides quae creditur) ja usko, jolla uskotaan (fides qua creditur).
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kirjansa Kotona kristinuskossa sisältää paljon asioita, jotka ovat tämän
artikkelin näkökulmasta relevantteja. Otan esille muutamia teemoja,
jotka ovat P. E:n esittämän uuden uskonpuhdistuksen ääriviivojen kannalta tärkeitä. Suosittelen, että kiinnostunut lukija perehtyy itse kirjaan
tarkemmin.
Kuula tarkastelee kirjan alkupuolella suuria uskontoja. Hän hyväksyy
lähtökohdaksi sen, että uskontoja on syytä tarkastella suopeasti ja uskoa niistä hyvää. Kunkin uskonnon olemus paljastuu parhaiten silloin,
kun kiinnitetään huomio sen parhaisiin edustajiin, ihanteisiin ja oppeihin. Kuula esittää, että ”maailmanuskonnoissa on totuuden säteitä ja
siemeniä”. Toisten uskonnon esikuvallisista ihmisistä hän toteaa, että
jotkut heistä ”ovat päässeet poikkeuksellisiin syvyyksiin jumalatietoisuudessaan” ja he ”ovat yltäneet etiikan ja rakkauden suurtekoihin”. Kuula
kertoo näkevänsä kaikki ihmiset veljinään ja sisarinaan myös uskonnollisessa mielessä. Nämä ovat mielestäni aitoon kunnioitukseen perustuvia
lähtökohtia; juuri sellaisia, joita P. E. esittää sata vuotta aikaisemmin.
Tähän liittyen suosittelen tutustumaan myös suuria uskontoja käsitteleviin koulukirjoihin, joiden lähtökohtana on neutraali uskontotieteellinen
tutkimus. Koulukirjojen tavoitteena on esittää asiat niin, että kunkin uskonnon harjoittaja voi hyväksyä esityksen. Suhtautuminen toisiin uskontoihin on muuttuneet huomattavasti parempaan suuntaan P. E:n ajoista.
Kuulan mukaan kristinusko on inklusiivista: se sulkee sisäänsä kaikki
ihmiset, myös ne, jotka eivät ole kristittyjä. Tätä Kuula perustelee sillä, että kaikilla ihmisillä on samanlainen mahdollisuus hyvään elämään
ja kyky elää yhteydessä korkeimpaan eli jumalkykyisyys. Näin ollen eikristitytkin voivat elää Jumalan yhteydessä ja saavuttaa ihmisyyden päämäärän. Kuula korostaa, että huomio ei ole hänen omaa keksintöänsä,
vaan edustaa laajempaa 1900-luvulla alkanutta teologista kristinuskon
ymmärrystä. Vastakkainen näkemys on eksklusismi, jonka mukaan tie
taivaaseen avautuu vain turvaamalla Jeesus Kristukseen; tämä on se perinteinen kristinuskon tulkinta. Ehkä hieman yllättäen Kuula tuo esille,
että selvimmin eksklusismin on torjunut katolinen kirkko, joka on monessa asiassa mieluumminkin vanhoillisuuden linnake kuin edistyksen
airut. Monet protestantitkin ovat hyväksyneet inklusiivisen tulkinnan,
mutta sitä ei ole vielä kovin selvästi saarnattu kansalle; Kuulan kirja on
asiasta loistava poikkeus.
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Kotona kristinuskossa sisältää kiinnostavaa pohdintaa kuolemasta
ja pelastuksesta. Kuula kannattaa koulukuntaa, jossa korostetaan ihmiseksi kasvamisen prosessiluonnetta. Tässä katsantokannassa on epäuskottavaa ajatella, että ihminen tulisi kuoleman jälkeen välittömästi täydelliseksi; olisiko hän enää ollenkaan sama ihminen? Kyseessä on siten
klassinen persoonallisuuden jatkuvuuden ongelma. Kuula kannattaa
hengellistä traditiota, jonka mukaan kuolemanjälkeisessä elämässä ”kaikella eletyllä on merkitystä niin hyvässä kuin pahassa”. Tässä yhteydessä
hän mainitsee kiirastuliopin, jonka mukaan ihmisen on ensin puhdistuttava pahasta ja eheydyttävä, ennen kuin hän voi ottaa vastaan Jumalan
läheisyyttä; tämä käsitys on täysin uuden uskonpuhdistuksen mukainen.
Kuula suhtautuu varovaisen myönteisesti kirkkoisä Origeneen esittämään apokatastasis-oppiin eli oppiin kaiken ennalleen palauttamisesta,
jossa kaikki ihmiset ja koko luomakunta lopulta pelastuvat (Krohn, 1989,
s. 115). Ikävä kyllä useimmat kristityt eivät (vielä) voi hyväksyä kaikkien
pelastusta. Apokatastasis-oppi tuomittiinkin harhaopiksi Konstantinopolin toisessa kirkolliskokouksessa vuonna 5538.
Kuula tarkastelee Raamattua kriittisesti, erityisesti tiettyjä Vanhan
testamentin piirteitä. Hän pitää uhraamista, puhtautta, ruokia yms. tapoja ja säädöksiä esi-isiltä perittyinä maagis-taikauskonnollisina tapoina, jotka eivät ole Jumalan varta vasten säätämiä. Vanha testamentti
sisältää syvällisiä ja kauniita elämänohjeita, mutta myös epäinhimillisiä
tapoja ja käytäntöjä. Kuulan mukaan Jumala ei ole antanut eikä määrännyt käskyjä esimerkiksi homoseksuaalien tappamiseen, orjuuden
hyväksymiseen tai sukupuolten väliseen epätasa-arvon ylläpitämiseen.
Kertomusta Kanaanin maan kansanmurhasta Kuula pitää esimerkkinä
vanhatestamentillisen uskontradition raadollisuudesta, ja toisaalta epätotena sekä historiallisin että teologisin perustein. Jumala ei käske hyökkäyssotaan9 eikä kansanmurhaan.
Kuulan mukaan Vanha testamentti kuvaa Jumalan ihmisenkaltaiseksi
langenneeksi despootiksi. Hän pitää masentavana sitä, kuinka kritiikittömästi kristikunta on suhtautunut kertomuksiin, joissa Jumala käskee
8 Teosofisissa piireissä on usein esitetty (myös P. E. tekee näin), että vuoden 553 kirkollis-

kokous olisi tuominnut jälleensyntymisopin harhaopiksi. Sen sijaan kirkolliskokous tuomitsi sielun pre-eksistenssin harhaopiksi. Toki samalla jälleensyntyminenkin tuli ikään
kuin vahingossa mahdottomaksi .
9 Voi tietysti kysyä, käskeekö Jumala mihinkään sotaan?
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tappamaan harhaoppimiset tai tekemään muita kauheuksia. Vanhan
testamentin lait ovat Kuulan tulkinnassa ihmisten tekemiä eikä niitä
ole saneltu suoraan ylhäältä. Ne vain esitettiin Jumalan auktorisoimina.
Kaikki Raamatusta löytyvä ei ole pyhää eikä totta, vaan ”ihmiset ovat
projisoineet oman kovuutensa Raamatun sivuille”. Näyttää siltä, että
Kuulan Vanhaan testamenttiin kohdistama kritiikki on varsin yhdenmukainen P. E:n esittämän kritiikin kanssa.

Uskon kintereillä
Pastori Antti Kylliäinen herätti runsaasti huomiota julkaisemalla vuonna 1997 kirjan Kaikki pääsevät taivaaseen – välttämättömiä korjauksia
kristillisiin opinkohtiin. Kylliäisen pääteesi kirjassa oli, että Jumalan rakkaus ja oppi ikuisesta kadotuksesta ovat sovittamattomassa ristiriidassa
keskenään. Hän päätteli, että kaikkien on uskontoon, uskoon, ajatuksiin
tai tekoihin katsomatta päästävä taivaaseen ja siten esitti, että luterilaisen kirkon oppia on muutettava. Hän tuli suoraan toteuttaneeksi P.
E:n esittämää uutta uskonpuhdistusta sen kaikkein tärkeimmässä kohdassa. Koska Kylliäinen oli ja on edelleen luterilaisen kirkon pastori, hän
joutui kirjansa teesien vuoksi tiukkoihin keskusteluihin piispansa kanssa.
Mutta Kylliäinen ei ole antanut periksi: hän jatkaa rohkeasti ajatuksiensa esiintuomista piispa Wille Riekkisen (nykyisin emerituspiispa) kanssa
käymässä kirjeenvaihtoon perustuvassa kirjassa Uskon kintereillä. Kirjassa on useita kiinnostavia ajatuksia liittyen uuteen uskonpuhdistukseen.
Mikä on Kylliäisen mielestä kirkon tehtävä? Se on ennen kaikkea palvella ihmisiä, jakaa armoa ja rakkautta jokaiselle tarvitsevalle, puolustaa
heikkoja ja sorrettuja, lohduttaa murheellisia; lyhyesti sanottuna rakentaa Jumalan valtakunta maan päälle. Kylliäinen toteaa, että ellei kirkko
kykene täyttämään paikkaansa, se käy tarpeettomaksi.
Kylliäinen ja Riekkinen pohtivat ihmistä ja hänen suhdettaan pahaan.
Kylliäinen esittää, ettei hän ole koskaan ajatellut ihmisen olevan paha,
vaikka ihminen selvästi kykenee pahuuteen. Kylliäinen kiistää perinteisen luterilaisen opetuksen, jonka mukaan ihminen on läpeensä paha ja
turmeltunut. Saatanaa hän pitää huonona pahuuden selityksenä. Riekkinen on samaa mieltä ja esittää, että usko Saatanaan persoonallisena
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pahana on defenssimekanismin tulos, yritys ulkoistaa ihmisessä itsessään oleva pahuus. Kuinka pahaan tulisi Riekkisen mielestä suhtautua?
Pahuuden edessä ei tule antautua, vaan paha on mahdollista voittaa ja
kääntää hyväksi hyvää tekemällä. Riekkinen vetoaa Vuorisaarnaan, jossa kehotetaan rakastamaan myös vihamiestä. Riekkisen mukaan Vuorisaarna ”tunnustetaan tänäkin päivänä kaikkea ihmisyyttä koskeviksi
huippuvaatimuksiksi, mutta niitä ei vieläkään toteuteta”. Kysymys Vuorisaarnan seuraamisesta kristityn elämän keskeisimpänä asiana lienee
kuitenkin vaikea luterilaisessa teologiassa; uskoakseni asia on helpompi
hyväksyä ortodoksisessa traditiossa (samoin kuin katolisessakin), jossa
kilvoittelulla on tunnustettu asema.
Lutherin uskonpuhdistuksessa haluttiin päästä eroon katolisen kirkon keksimistä räikeistä opeista, joilla mm. oikeutettiin anekauppa. Luther korosti Raamattua ainoana lähteenä (sola scriptura eli Raamattu on
kirkon opin ainoa normi). Riekkinen ja Kylliäinen kyseenalaistavat tämän
periaatteen riittävyyden: tarvitaan entistä enemmän omantunnon ääntä, järjen käyttöä ja elämänpuolelle asettumista (yhtenä konkreettisena
esimerkkinä on asteittainen muutos, joka on tapahtunut kirkon suhtautumisessa homoseksuaalisuuteen). Akatemiaprofessori, kosmologi Kari
Enqvist totesi tarkkanäköisesti kirjassaan Uskomaton matka uskovien
maailmaan, mihin raamatullisuuden korostaminen voi johtaa: näyttää
kuin jotkut kristityt eivät itse asiassa uskoisi Jumalaan; sen sijaan heidän
uskonsa kohdistuu Raamattuun ja sen kirjaimelliseen tulkintaan.
Riekkinenkin pohtii varsin myönteiseen sävyyn apokatastasis-oppia.
Riekkinen esittää, että ilmeisesti apokatastasis-opin kieltäjien mielestä
helvettiin menijöitä täytyy olla riittävän paljon . Hän jatkaa ironisesti:
”Jos meistä olisi kiinni, niin taivaaseen ei pääsisi juuri kukaan. Tai ainakin
meitä olisi hirvittävän vähän!”
Epäilen, että jos Kylliäinen ja Riekkinen olisivat esittäneet ajatuksensa sata vuotta sitten, he olisivat menettäneet pappisoikeutensa. Joskus tuntuu siltä kuin Suomen luterilainen kirkko olisi tietyissä asioissa
muuttunut niin paljon, että on vaikea edes tunnistaa vanhaa ja nykyistä
kirkkoa samaksi. Uuden uskonpuhdistuksen kannalta muutos on ollut
pääsääntöisesti hyvää.
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Johtopäätöksiä
Uusi uskonpuhdistus on ajankohtainen ja se näyttää hiljalleen etenevän
ainakin Suomen luterilaisen kirkon piirissä. Tällaisen vaikutelman saa,
kun tutkii edellä esitettyjä kirkon ajattelijoita. Selvää muutosta on tapahtunut P. E:n ajoista monessa kysymyksessä: suhtautuminen toisiin
uskontoihin on tullut huomattavasti veljellisemmäksi, Vanhan testamentin auktoriteetti ja kadotusoppi on kyseenalaistettu ja jopa Vuorisaarnan
merkitystä on tuotu esiin. Samalla on todettava, että vaikka uudesta uskonpuhdistuksesta on selviä merkkejä, ne eivät vielä kovin selvästi kuulu
kirkkojen saarnastuoleista. Tässä suhteessa P. E:n ennustus näyttää osittain toteutuneen: jos kirkot eivät tahdo tehdä uutta uskonpuhdistusta,
ne käyvät tarpeettomiksi. Ihmiset eroavat eri syistä kirkosta (joidenkin
mielestä kirkko on liian konservatiivinen ja joidenkin mielestä se on liian
liberaali), kirkossa kävijöiden määrä on vähentynyt ja rippikoulun käyminen on joillakin paikkakunnilla selvästi vähentynyt. Ihmiset äänestävät
jaloillaan. Ehkä nykyihmiset ovat haluttomia sitoutumaan mihinkään
kirkkoon tai henkiseen liikkeeseen (myös teosofisen liikkeen jäsenmäärä
on P. E:n ajoista laskenut).
P. E. asetti uuden uskonpuhdistuksen Ruusu-Ristin erikoistehtäväksi.
Olin silti pitkään ajatellut, että kirkkojen piirissä tapahtuva uusi uskonpuhdistus on mahdotonta. Kokemukseni on, että monet ruusuristiläiset
ja teosofit ajattelevat, että kirkot ovat jo tiensä valinneet eikä niihin voi
enää vaikuttaa. Esimerkiksi on hyvin vaikea nähdä, että kirkot omaksuisivat jälleensyntymisopin; sille ei ole oikein kristinuskon itseymmärryksessä historiallista pohjaa. Jälleensyntymisoppi voi hyvinkin olla luonnon tosiasia kuten teosofia opettaa10, mutta se on kirkkojen historiassa
kuulunut ainoastaan harhaoppisiksi tuomittuihin gnostilaisiin virtauksiin. Sen sijaan oppi kaikkien pääsemisestä taivaaseen voisi olla kirkkojen ulottuvilla kuten erityisesti Kylliäisen esimerkki osoittaa.
On selvää, että kirkot eivät tule tekemään uutta uskonpuhdistusta
vain sen vuoksi, että P. E. tai ruusuristiläiset niin toivovat . P. E. kuitenkin toi esille, että uusi uskonpuhdistus on välttämätön ja sen inspiraatio
on olemassa näkymättömässä maailmassa. P. E:n keskeinen opetus oli,
10 Tässä yhteydessä voi todeta, että jälleensyntymisopin puolesta on hieman tieteellistä

näyttöä lasten jälleensyntymismuistojen tutkimuksessa (ks. esim. Savinainen, 2013).
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että ei ole olemassa muuta kristinuskoa kuin Jeesuksen seuraaminen.
Uskon, että jotkut kristityt sisimmässään tietävät tämän oikeaksi varsinkin, jos he ovat astuneet pyhityksen tielle.
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Viides evankeliumi: Jeesuksen kadotetut vuodet
Johdanto
Jeesuksen kadotetuilla vuosilla tarkoitetaan 18 vuoden ajanjaksoa Jeesuksen elämästä, josta evankeliumit eivät kerro mitään muuta kuin
”Jeesukselle karttui ikää ja viisautta; Jumalan ja ihmisten suosio seurasi
häntä.” (Luukas 2:54). Kadotetut vuodet alkavat sen jälkeen, kun Jeesus
12-vuotiaana hämmästytti synagogassa lain opettajia syvällisellä ymmärryksellään. Jeesuksen elämän seuraava vaihe, josta evankeliumeissa
kerrotaan, alkaa vasta noin 30-vuotiaana Jordanin kasteella. Kadotetuista vuosista on kerrottu apokryfisissä evankeliumeissa ja muissakin
kirjoituksissa, mutta näitä lähteitä tutkijat eivät pidä historiallisesti
luotettavina.
Tarkastelen tässä esityksessä Jeesuksen kadonneita vuosia lähinnä
Rudolf Steinerin (1861–1925) hengentieteellisen tutkimuksen näkökulmasta, mutta luon aluksi lyhyen katsauksen Taavi Kassilan esittämään
kertomukseen, jonka mukaan Jeesus kävi kadotettujen vuosiensa aikana Intiassa opiskelemassa itämaista viisautta ja myöhemmin myös kuoli
Intiassa.

Kuoliko Jeesus Intiassa?
Taavi Kassila kertoo kirjassaan Nasaretin miehen salaisuus (2015) Intiaan
vaeltaneesta pyhiinvaeltajasta Issasta; Issa on palin kieltä ja tarkoittaa
Jeesusta. Kassilan esitys pohjautuu Nikolai Notovitshin kertomukseen
The Unknown Life of the Christ (1894). Kertomuksen mukaan Jeesus
saapui 13-vuotiaana Intiaan opiskelemaan sanskritin kieltä ja Vedoja.
Hän joutui kuitenkin ristiriitaan brahmiinipapin kanssa, koska ei voinut
hyväksyä kastilaitoksen asettamia henkisen opetuksen rajoituksia. Jeesus opiskeli myös buddhalaista viisautta Himalajalla laman opastuksella
kuuden vuoden ajan. Saatuaan opintonsa päätökseen hän palasi Israeliin Persian kautta, jossa hän suututti Zarathustran papit opetuksillaan.
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Kassila kertoo myös ristiinnaulitsemisen jälkeisistä ”kadonneista vuosista”: Jeesus ei kuollutkaan ristillä, vaan hän virkosi henkiin [1]. Nikodemus, Joosef Arimatialainen ja essealaisten vanhimmat auttoivat Jeesusta ja piilottivat hänet roomalaisilta ja Sanhedrinin johtajilta. Tämän
jälkeen Jeesus matkusti eri maissa, kunnes päätyy apostoli Tuomaksen
kanssa Intiaan. Hän opetti 30 vuoden ajan Intiassa ja kuoli 80 vuoden
iässä. Kassila kertoo kirjassaan, kuinka hän vieraili Kashmirin alueella sijaitsevassa mausoleumissa, jonka kellarissa kerrotaan olevan Jeesuksen
hauta.
Kassilan kertomus on omalla tavallaan viehättävä, ja se on kirjoitettu
kunnioittavassa hengessä. Historialliset lähteet eivät kuitenkaan anna
tukea Notovitshin kirjalle, joten myös Kassilan tulkintaa voidaan pitää
fiktiivisenä. Esimerkiksi agnostinen Uuden testamentin tutkija Bart D.
Ehrman (2011) toteaa, että
”Kenelläkään tunnustetulla tutkijalla ei ole nykyaikana mitään
epäilyksiä asian suhteen. Koko tarina oli Notovitshin keksintö;
Notovitsh ansaitsi huijauksensa ansiosta merkittävän määrän rahaa ja huonon maineen.” (käännös AS)
Ehrmanin lausunnon motiivina ei voine pitää kristinuskon puolustamisena, koska hän ei ole kristitty tai minkään muunkaan uskonnon
tunnustaja. Jeesuksen Intian matkoista ei siten ole historiatieteen kritiikin kestäviä lähteitä. (Tietysti menneisyydessä on tapahtunut paljon asioita, joista historian tutkimus ei voi lähteiden puuttuessa sanoa mitään.)
Teosofian ja myös esoteerisen kristinuskon näkökulmasta olisi toki kaunista ajatella, että Jeesus olisi käynyt Intiassa ja Persiassa opiskelemassa
Krishnan, Buddhan ja Zarathustran yleviä opetuksia ennen kuin aloitti
julkisen opetustyönsä Palestiinassa. Jeesuksen kuolema Intiassa ei kuitenkaan ole yhteensopiva historiallisten lähteiden tai Rudolf Steinerin ja
Pekka Ervastin henkisen tutkimuksen kanssa.

Viidennen evankeliumin taustaa
Steiner piti ennen I maailmansotaa esitelmäsarjan, jossa hän kertoi Jeesuksen kadotetuista vuosista akashasta eli maailmojen muistista löytämiensä tietojen perusteella. Esitykseni perustuu Peter Selgin (2010, ks.
kuva) kirjaan ja Steinerin (1986) esitelmiin Viidennestä evankeliumista.
Esitelmät alkoivat Oslossa (ent. Kristiania) lokakuussa 1913; Steinerin
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mukaan kyseinen alue tarjosi parhaat olosuhteet Kristuksen ymmärtämiseen. Esitelmäsarja päättyi – keskeneräisenä – Saksassa tammikuussa
1914. Steiner korosti, että akashan perusteella kerrottu ”henkinen kirjoitus” eli Viides evankeliumi oli vielä alustava ja mahdollisesti myöhempi henkinen tutkimus toisi siihen korjauksia ja tarkennuksia. Steiner ei
kuitenkaan koskaan palannut Viidenteen evankeliumiin, vaikka puhuikin
elämänsä loppuun saakka Kristus-tapahtumasta ja sen merkityksestä ihmiskunnan henkiselle kehitykselle.
Venäläinen kirjailija Andrei Belyi [2] on kertonut muistelmissaan, että
tavallisesti Steiner esiintyi täysin hillittynä ja luottavaisena siihen, mitä
hän kulloinkin esitti. Viidennen evankeliumin luennot olivat aivan toisenlaisia: hän ei puhunut opettajan, vaan veljen tavoin, joka jatkaakseen
tarvitsi yleisön osallistumista ja myötätuntoa. Myös Friedrich Rittelmeyer (2013) kertoi muistelmissaan, kuinka Steinerin silmät katsoivat Jeesus Kristuksen menneisyyteen ja säteilivät puhtautta, totuudellisuutta
ja nöyryyttä (Rittelmeyer oli huomattava protestanttinen teologi ennen
kuin hänestä tuli antroposofi ja yksi Kristiyhteisön perustajia). Näistä
aikalaistodistuksista syntyy vaikutelma siitä, että Steiner välitti jotakin
aivan erityistä Viidennen evankeliumin luennoissaan.

Kuva. Rudolf Steiner ja Ihmisyyden
edustaja, Kristus (Peter Selgin kirjan
kansi).
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Viides evankeliumi Rudolf Steinerin mukaan
Steinerin mukaan Jeesus kykeni 12-vuotiaana hämmästyttämään kirjanoppineet viisaudellaan, koska tällöin nataaniseen Jeesukseen liittyi
Zarathustran minuus [3], joka oli vanhan viisauden läpäisemä. Tämän
ansiosta Jeesus kykeni omaksumaan nopeasti kaiken, mitä muut hänen
ympärillään tiesivät. Hän kykeni ottamaan vastaan inspiraatiota BathKolilta, joka tunnettiin juutalaisuudessa ”äänenä taivaasta” (https://
en.wikipedia.org/wiki/Voice_of_God). Jeesuksella oli myös korkeatasoinen henkinen havaintokyky, joka ilmeisesti oli mahdollinen Zarathustraminuuden aikaisempien saavutusten ansiosta.
Jeesus toimi puusepän ammatissa, ja hän matkusteli Palestiinan alueella ja sen ulkopuolella 16 ikävuodesta alkaen karmansa johdattamana,
kuten Steiner totesi. Jeesus seurasi erästä pakanallista kulttitapahtumaa
matkoilla ollessaan ja näki, kuinka uhritoimitukset eivät enää kutsuneet
jumalallisia voimia, vaan vetivät puoleensa demonisia olentoja. Jeesuksesta oli hyvin katkeraa huomata, kuinka ahrimaniset ja lusiferiset voimat alistivat palvontamenoissa ihmiset valtansa alle. Ihmisten sairaus ja
hätä sytyttivät Jeesuksen sieluun äärettömän rakkauden. Tällaisessa tilanteessa Jeesus kohosi äkillisesti aurinkopiirin elämään, jossa hän kuuli
Bath-Kolin muuntuneen äänen mm. kertovan, että ”pahat vallitsevat”
ja että jokapäiväisessä leivässä ”ei vallitse taivaan tahto”. (Bath-Kolin ilmoittamat sanat esiintyvät muuntuneessa muodossa Isä meidän -rukouksessa, jonka Jeesus Kristus antoi myöhemmin seuraajilleen.) Jeesus
oli tällöin 23-vuotias, minkä jälkeen hän palasi takaisin kotiinsa.
Kotiin palattuaan Jeesus tuli läheiseen yhteyteen essealaisten veljeskunnan kanssa, ja hän suoritti essealaisten edellyttämiä asteita. Steiner
kertoi kiintoisana yksityiskohtana, että essealaisten symbolina oli pieni
lapio tai lasta, joka esiintyy nykyäänkin symbolina vapaamuurariudessa. (On huomattava, että Steiner kuvaa essealaisten veljeskuntaa ennen
kuin Qumranin kirjakääröt löydettiin.) Jeesus oppi tietämään lähes kaiken henkisen tiedon, mikä oli essealaisten hallussa. Erään essealaisten
kanssa käydyn keskustelun seurauksena Buddha ilmestyi Jeesukselle.
Buddha kertoi Steinerin mukaan seuraavaa (Steiner, 1986, 69):
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”Jos minun oppini toteutuu täysin opettamassani muodossa, tulee kaikista ihmisistä essealaisten kaltaisia. Niin ei kuitenkaan voi
olla. Siinä minun opissani on erehdys. Essealaiset pääsevät eteenpäin vain eristäytymällä muusta ihmiskunnasta...”
Kenties tämän varoituksen inspiraatiosta on syntynyt buddhalaisuuden bodhisattva-suuntaus, jossa em. vaara vältetään: bodhisattvan päämääränä ei ole henkilökohtainen pelastuminen, vaan kaikkien elävien
olentojen valaistumisen.
Toinen essealaisiin liittyvä kokemus avasi Jeesuksen ymmärtämään Buddhan varoituksen uudella tavalla. Jeesus näki, kuinka Lusifer
ja Ahriman pakenivat essealaisten portilta. Näin tapahtui, koska
essealaiset olivat pyhiä. Jeesus havaitsi, että nämä olennot kyllä
poistuivat essealaisten luota, mutta menivät sitten entistä suuremmin
voimin muiden ihmisten luo. Essealaisten pyhyys toteutui eristäytymällä
muusta ihmiskunnasta ja muun ihmiskunnan kustannuksella. Näin siitä
huolimatta, että essealaiset toimivat parantajina, ja Jeesus oli nähnyt
heissä suurta kauneutta ja lempeyttä. Jeesuksen täytti sanomaton sääli
(Steinerin käyttämä ilmaisu tuo elävästi mieleen Buddhan myötätunnon
inspiraation). Steinerin mukaan Jeesukseen vaikutti kolme tuskallista kokemusta: pakanuuden rappion, essealaisten eristäytymisen ja ihmiskunnan alas vajoamisen havaitseminen. Tuska muuntui rakkaudeksi, joka
säteili Jeesuksesta ”aurasäteilyn kaltaisesti”. Steinerin mukaan nämä
tuskalliset kokemukset olivat välttämätöntä valmistusta Golgatan mysteeriä varten.
Näiden kokemusten jälkeen Zarathustra-minuus poistui Jeesuksesta ja Kristus-olento astui Jeesuksen kolmeen ruumiinverhoon Jordanin
kasteessa; inkarnoituminen oli prosessi, joka Steinerin mukaan tapahtui
täydellisesti vasta Golgatan tapahtumien edellä. Jeesus Nasaretilaisesta
oli tullut Jeesus Kristus. Steiner kuvaili Viidennen evankeliumin esitelmissä vielä jonkin verran Jeesus Kristuksen sisäisiä kokemuksia, mm.
kolmea erämaakiusausta. Jeesus Kristuksen maallinen elämä huipentui
Golgatan mysteerissä, jossa Kristus-olento pääsi uudistavana impulssina
maan elävään auraan.
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Viidennen evankeliumin vastaanotto
Steiner vetosi voimakkaasti kuulijoihin, että he kohtelisivat Viidettä
evankeliumia hellävaraisesti. Kyseessä oli hänelle hyvin tärkeä asia, kuten Oslon luentojen päätössanoista voidaan nähdä (Steiner, 1986, 104):
”Viidennen evankeliumin, joka on minulle pyhä, minä olin velkaa.
Jätän hyvästit sydämillenne ja sieluillenne toivoen, että meitä jo
monin tavoin yhdistänyt side olisi vielä vahvistunut tämän minulle erittäin kallisarvoisen Viidennen evankeliumin tutkimuksen
kautta…”
Steiner oli eläytynyt puhuessaan niin voimakkaasti, että Andrei Belyin todistuksen mukaan paimenista puhuessaan Steiner oli paimen.
Steinerin välittämät imaginaatiot Jerusalemista tulivat eläväksi Belyin
tajuntaan pienintä yksityiskohtaa myöten. Belyi koki esitelmien aikana
voimakkaasti, että Steiner odotti kuulijakunnalta jonkinlaista vastausta.
Steiner tuli luentojen päätyttyä lähes juoksujalkaa Belyin ja hänen vaimonsa luokse kysyen ”Millainen se oli? Millainen se oli? Hyväksyttekö
sen?”. Belyi oli kirjoittanut Steinerille vastauksensa kirjeeseen, jonka
hän antoi Steinerille. Kirjeessä Belyi kertoi, kuinka hän tunsi vahvasti
Steinerin taakan ja sen, että kuulijat – hän mukaan lukien – olivat unessa. Toivo ymmärtämisestä ja heräämisestä puhuttuihin sanoihin myöhemmin jäivät kuitenkin elämään.
Viikkoja myöhemmin Steiner kysyi myös Friedrich Rittelmeyerilta,
miten Viidennen evankeliumin luento oli vaikuttanut häneen. Rittelmeyer ei ollut osannut vastata kysymykseen, vaikka hän koki, että hänen
olisi pitänyt sanoa jotakin koko ihmiskunnan puolesta. Selgin tulkinnan
mukaan Steiner odotti, että hänen kuulijakunnassaan olisi syntynyt
kohtalon synnyttämä herääminen, joka olisi tehnyt heidät osalliseksi
henkisen kristinuskon mysteeriyhteisöstä. Ilmeisesti Steiner ei saanut
riittävää vastakaikua, ja hän lopetti Viidennen evankeliumien luennot.
Rittelmeyer pyysi toistuvasti Steineria palaamaan Viidenteen evankeliumiin, mutta Steiner torjui pyynnöt: hän vastasi, että I maailmansodan aikana astraalinen ilmapiiri ei enää mahdollistanut tämänkaltaista
henkistä tutkimusta ja sodan jälkeen muu työ ihmiskunnan hyväksi oli
kiireellisempää.
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Viidennen evankeliumin arviointia
Lukijalle ei tule yllätyksenä, että Viidennen evankeliumin julkinen vastaanotto oli torjuva ja pilkkaava. Steinerin esittämää Viidettä evankeliumia käsitellään teologisissa kirjoituksissa korkeintaan harhaoppisena
historiallisena kuriositeettina (esim. Sarka, 2015). Esoteerisen kristinuskon kannalta kyseessä on kuitenkin ainutlaatuinen dokumentti. Henkilökohtaisesti olen vakuuttunut, että Steinerilla oli aito kyky lukea akashisia
aikakirjoja. Jokainen lukija tietysti joutuu muodostamaan oman käsityksensä Steinerin esityksestä. Ruusuristiläisestä näkökulmasta voidaan todeta, että Steinerin ja Ervastin kristologiassa on yhteyksiä ja eroja, joita
on käsitelty mm. artikkelissa Savinainen (2006).
Jeesuksen kadonneet vuodet on kiehtova aihe. Olisiko Jeesus ollut
koko ajan vain Nasaretin kylässä puuseppänä odotellen julkisen työnsä
alkamista? Hengentieteen ja teosofian kannalta tämä ei ole uskottavaa:
jokainen vihitty joutuu jollakin tavalla työstämään tiensä henkisiin totuuksiin, ja tässä tarvitaan toisten tietäjien apua. Niinpä on uskottavaa
ajatella, että Jeesus olisi matkustanut ainakin Lähi-Idän alueella mysteeriotietoon tutustuen, kuten Steiner esittää; näin toteaa myös Ervast
(1983, 131). Intiassa käynti ei sekään olisi ollut mahdotonta, mutta sitä
ei Steinerin kuvausten perusteella ole tapahtunut.
Olen yrittänyt parhaani mukaan esitellä Viidettä evankeliumia kunnioittaen Steinerin toivomusta hellävaraisesta suhtautumisesta. Aikalaiskuvaukset luennoista ja Steinerin tavasta välittää henkiset havaintonsa
ovat liikuttavia; niistä välittyy vaikutelma hengentutkijan nöyrästä asenteesta suuren mysteerin äärellä.

Loppuviitteet
[1] Kassila mainitsee tässä yhteydessä myös Koraanin opetuksen, mutta
se ei itse asiassa tue Notovitshin kertomusta. Koraanin mukaan Jeesusta ei ristiinnaulittu eikä hän kuollut, vaan se ”vain näytti siltä”. Tämän
jälkeen ”Jumala korotti hänet luokseen”. Tosin islamin piirissä on myöhemmin esitetty, että Jeesus olisi näiden tapahtumien jälkeen elänyt
”kaukaisissa maissa” (https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_view_of_
Jesus%27_death).
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[2] Osa Belyin Steiner-muistelmista on saatavilla lähteessä Belyi ym.
(1987). Tämän artikkelin Belyin muistelmat eivät sisälly em. lähteeseen,
vaan ne on otettu Selgin (2010) kirjasta.
[3] Steinerin mukaan Jeesuslapsia oli kaksi: nataaninen Jeesus, joka ei
ollut aiemmin koskaan inkarnoitunut ihmiseksi ja Salomosta polveutuva
Jeesuslapsi, joka oli Zarathustran inkarnaatio. Asiaa on käsitelty tarkemmin mm. seuraavissa lähteissä: Steiner (1989) ja http://www.bibleandanthroposophy.org/Smith/main/births/became_one.html.
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III
Henkisiä opettajia

Todelliseen rauhaan – rauhanaate
Tolstoin, Gandhin ja Ervastin ajattelussa
Motto1
”Rakasta koko luomakuntaa,
jossa sinulla on vain opettajia,
ei vihamiehiä.”

Johdanto
Tarkastelen rauhanaatetta ja sen perusteita Leo Tolstoin, Mahatma
Gandhin ja Pekka Ervastin esittämien ajatusten pohjalta. Aluksi olisi
kuitenkin aiheellista pohtia sotien syitä. Vastauksen antaminen riippuu
pitkälti vastaajan maailmankatsomuksesta. Oma vastaukseni pohjautuu
teosofiseen käsitykseen elämästä ja maailmasta.
Mielestäni Buddhan analyysi ihmisen kärsimyksen syistä on edelleen
pätevä selitys: tietämättömyys ja siitä seuraava itsekkyys ovat sodankin
syynä. Kansakunnat muodostuvat yksilöistä, ja näiden yksilöiden ajatukset, tunteet ja teot yhdessä rakentavat kansakunnan kohtalon. Kaikella
toiminnalla – myös ajatus-ja tunne-elämällä – on seurauksensa. Tämä
ilmaistaan teosofiassa syyn ja seurauksen eli karman lakina. Riittävän
suuri määrä negatiivisen toiminnan seurauksia voi purkautua sotana.
Näin sodan ja rauhan kysymys palautuu yksilötasolle: mitä tänään ajattelen, tunnen ja teen on huomisen kohtaloni ja myös osana kansani kohtaloa.
Karman pyörät jauhavat kuitenkin hitaasti, joten nykyisten sotien
syyt saattavat piillä hyvinkin kaukaisissa ajoissa. Historiaa lukiessa saattaa tuntua, että koko maailmanhistoria on yhtä sotien sarjaa. Ja kuitenkin suurten uskontojen ja teosofian mukaan ihmisessä piilee ikuinen
henki, joka on hyvyyttä, totuutta ja rakkautta.
1 Motto on lainattu Jouko Ikosen kirjoituksesta 12 avainta.
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Rauhanaatteen historiallista taustaa
Ahimsa, ei-väkivalta, on tunnettu Intian uskonnoissa ja filosofisissa ajatussuunnissa jo kauan. Varhaisimmat kirjalliset viitteet tavataan jainalaisuudessa, Vedoissa ja Upanisadeissa. Jainalaisuudessa, buddhalaisuudessa ja joogafilosofiassa ei-väkivaltaa on pidetty henkisen kehityksen
mittana ja ihanteena. Buddha opetti, että ”viha ei koskaan lopu vihalla,
viha loppuu rakkaudella”. Buddhan seuraaja ei saanut kantaa asetta.
Ensimmäiset aatteellisista syistä asepalveluksesta kieltäytyneet olivat varhaiskristittyjä. He seurasivat Jeesuksen Vuorisaarnaa, jossa Jeesus kieltää pahan vastustamisen pahalla. Aivan alkuaikoina kristittyjen
määrä oli pieni, ja heitä vainottiin vakaumuksensa tähden. Kristinusko
levisi kuitenkin nopeasti, ja siitä tuli 300-luvun alussa Rooman valtion
uskonto Konstantinus Suuren hallituskaudella.
Kristittyjen suhde asevelvollisuuteen ja sotaan muuttui valtioliiton
myötä. Kristityt joutuivat ottamaan valtiollista vastuuta, ja sodankäynti
hyväksyttiin Jeesuksen opetuksen mukaisena toimenpiteenä. Papeilta
sotiminen kiellettiin, mutta he rukoilivat kirkoissa omien sotajoukkojen puolesta. Tämä käytäntö on jatkunut myöhemminkin. On kuitenkin
muistettava, että pitkin historiaa on ollut kristittyjä, jotka ovat olleet
aseettomuuden kannalla: esimerkiksi kveekarit ja dubohorit.

Leo Tolstoi – aikansa omatunto
Leo Tolstoi (1828–1910) kuuluu suurten venäläisten klassikkojen tunnetuimpiin edustajiin. Hänen kuuluisimpia teoksiaan ovat Sota ja rauha,
Anna Karenina ja Ylösnousemus. Tolstoi oli myös mystikko ja rauhanliikkeen uranuurtajia, ovatpa jotkut pitäneet häntä suurena profeettana.

Tolstoin oppi
Tolstoita on pidetty kristinuskon vastustajana. Hän kuului ortodoksiseen
kirkkoon, jonka elämään hän osallistui aktiivisesti kahden vuoden ajan.
Välirikon alkamista kirkon kanssa Tolstoi kuvaa seuraavasti:
”Sunnuntaina olin messussa. Voin löytää tyydyttävän selityksen kaikelle, mitä jumalanpalveluksessa tapahtuu. Mutta pitkän iän rukoileminen tsaarille ja voiton toivominen vihollisista ovat rienausta. Kristityn on
rukoiltava vihollistensa puolesta eikä heitä vastaan”.
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Kristinuskon ydin avautui Tolstoille vuorisaarnassa ja siinä erityisesti
sanoissa: ”älkää tehkö vastarintaa sille, joka on paha”. Tolstoin mielestä
kaikki muu on vain tämän periaatteen selitystä. Tolstoi myönsi, että tämän ohjeen seuraaminen on hyvin vaikeata, sillä se voi vaatia ihmiseltä
omaisuuden ja jopa hengen. Tolstoi selittää pahan vastustamattomuutta
seuraavasti:
”Tämä laki on siinä määrin ikuinen, että jos onkin historiallisessa elämässä eteenpäinmenoa pahan poistamisessa, niin tapahtuu se ainoastaan niitten ihmisten avulla, jotka ovat käsittäneet Kristuksen opin ja jotka ovat kärsineet pahaa vastustamatta sitä väkivallalla. Eteenpäinmeno
ihmiskunnan onnea kohti tapahtuu marttyyrien eikä kiduttajien kautta.
Niin kuin tuli ei sammuta tulta, niin ei pahuuskaan voi sammuttaa pahuutta. Ainoastaan hyvyys kohdatessaan pahuuden saamatta siitä tartuntaa, voittaa pahuuden.”
Tolstoi julkaisi myös useita teoksia, joissa hän hyökkäsi suoraan ortodoksista kirkkoa vastaan. Näiden johdosta hänet asetettiin kirkon kiroukseen. Tolstoin ajatukset olivat tuolloiselle kirkolle, joka oli valtion
kanssa liitossa, aivan käsittämättömiä.

Tolstoi ja dubohorit
Tolstoi ei ollut kuitenkaan yksin. Venäjällä elivät dubohorit, joka saarnasivat siveyttä, raittiutta, väkivallan välttämistä ja söivät ainoastaan kasvisruokia. He kieltäytyivät suorittamasta asepalvelusta, mistä monille
heistä tuli ankaria rangaistuksia. Vuonna 1895 dubohorit polttivat kaikki
aseensa, minkä johdosta ”järjestyksen palauttamiseksi” lähetetyt kasakat pieksivät heidät pahanpäiväisesti. Sen jälkeen heidän maansa takavarikoitiin, heidän kotinsa ryöstettiin, neljätuhatta lahkolaista siirrettiin
pakkokeinoin vuoristokyliin ja heidän johtajansa teljettiin tyrmään. Dubohorien kohtalosta järkyttyneenä Tolstoi kirjoitti artikkelin ”Kristittyjen
vainoaminen Venäjällä 1895” Times-lehteen. Kanada lupasikin maata
dubohoreille; tarvittiin vain matkarahat, jotka Tolstoi hankki myymällä
teostensa tekijänoikeuksia.
Tolstoi otti koko ajan kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja tuomitsi sodan ja väkivallan. Hän katsoi, että ihminen, joka noudattaa omantuntonsa ja järkensä ääntä on voittamaton. Tolstoin ajatukset levisivät
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laajalle. Suomessa hänen oppinsa tunnetuimpia edustajia oli Arvid
Järnefelt.

Mahatma Gandhi ja Satyagraha
Mohandas Karamchand Gandhi (1869–1948) opiskeli lakimieheksi Lontoossa. Opiskeluaikanaan hän tutustui teosofeihin, jotka saivat hänet
kiinnostumaan Bhagavad Gitasta, intialaisten pyhästä kirjasta. Lontoossa hän myös tutustui Uuteen Testamenttiin ja Vuorisaarnaan.
Gandhi koetti aloittaa lakimiehen uraa aluksi Intiassa, mutta ei oikein
menestynyt. Hän sai työtarjouksen Etelä-Afrikasta, jossa hän varsinkin alkuvaiheessa joutui useita kertoja kärsimään loukkauksia rotunsa
vuoksi. Etelä-Afrikassa Gandhi ryhtyi organisoimaan poliittissosiaalista
liikettä, joka tähtäsi epäoikeudenmukaisuuksien poistamiseen. Aluksi
hän koetti vaikuttaa asioihin poliittista tietä, mutta huomattuaan tämän
tehottomuuden, hän kehitti aatteen passiivisesta vastarinnasta.
Gandhi kertoi saaneensa ei-väkivallan vastarinnan idean jo kouluaikanaan eräästä runosta, jonka loppui kuului seuraavasti: ”Oikea kauneus
sisältyy hyvän tekemiseen silloin, kun toinen on paha”. Tähän ja muihin
vastaaviin hindulaisiin ajatuksiin liittyi myöhemmin Vuorisaarnan vaikutus. Gandhi sanoi Uuden Testamentin herättäneen hänet sellaisilla lauseilla kuin ”älä vastusta pahaa” ja ”rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa
niiden puolesta, jotka teitä vainoavat”. Gandhin vuorisaarnatulkintaan
vaikutti myös Tolstoin teos Jumalan valtakunta on teissä itsessänne.
Gandhi rakensi Etelä-Afrikkaan Tolstoi-farmin, joka muodostui hänelle
ashramin, työkeskuksen, malliksi.
Lähtiessään Etelä-Afrikasta Gandhi katsoi, että satyagraha päättyi
voittoon. Satygraha tarkoittaa totuudessa pysymistä, väkivallatonta
toimintaa. Gandhin mukaan väärillä keinoilla ei ole mahdollista saavuttaa mitään pysyviä tuloksia, vain ja ainoastaan totuuden ja rakkauden
voimalla.

Väkivalta ja ei-väkivalta
Gandhin analyysi väkivallasta on mielenkiintoinen. Hän katsoo, että ”vaikka kaikki väkivalta on pahaa ja vaikka se täytyy tuomita abstraktisesti,
on ei-väkivaltaan uskovalle sallittua, vieläpä hänen velvollisuutensakin,
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tehdä ero hyökkääjän ja puolustautujan välillä. Tehtyään tämän hän hyväksyy puolustajan kannan, vaikka toimiikin ei-väkivaltaisesti”. Väkivallan käytössä on Gandhin mukaan aste-eroja. Hierarkkisesti on
a) ei-väkivaltainen toiminta parasta. Jos se ei ole mahdollista, on
toisella sijalla
b) väkivaltainen puolustautuminen ja alimmalla tasolla
c) alistuminen väkivallan edessä ja hyökkäävä väkivalta.
Siten tahdotonta alistumista parempi on väkivaltainen puolustautuminen, mutta ei-väkivaltainen toiminta on parasta, mutta myös vaativinta. Ihmisen on oltava valmis uhraamaan omaisuutensa, vapautensa
ja henkensäkin ja samalla osoittaa vastustajaa kohtaan ystävällisyyttä ja rakkautta! Keino voi kuulostaa idealistiselta, mutta Gandhilla oli
myös näyttöjä satyagrahan tehosta. Gandhi uskoi, että vapaaehtoinen
kärsimys ja rakkaus vetoavat hyvään pahantekijässä ja ympäröivässä
maailmassa.

Satyagraha Intiassa
Gandhi aloitti ensimmäisen satyagrahan Intiassa v. 1917. Viljelijöitä
koskeva epäoikeudenmukainen laki saatiin muutettua juridisin toimenpitein. Myöhemmin jouduttiin turvautumaan lakkoihin, kokouksiin,
paastoamiseen ja rukoiluun. Kaikki eivät aina jaksaneet pysyä satyagrahan linjoilla, vaan myös väkivallan käyttöä esiintyi. Tällöin Gandhi julisti
pettyneenä satyagrahan päättyneeksi. Hän tajusi, ettei kansa aina ollut
vielä riittävästi valmistautunut ei-väkivaltaiseen toimintaan.
Gandhi joutui vankilaan useaan otteeseen. Vankila oli hänen yliopistonsa, sillä hän käytti vankeusaikansa uutteraan lukemiseen ja tutkimiseen. Hän otti kirjoituksillaan kantaa epäkohtiin vastustaen mm. kastijärjestelmää ja lapsiavioliittoja.
V. 1930 Gandhi saapui moniviikkoisen marssin päätteeksi meren
rannalle ja keräsi hyppysellisen suolaa rikkoen siten julkisesti suolan
verotusta koskevan lain. Miljoonat marssivat Gandhin perässä meren
rannalle huolimatta säälimättömien poliisien ja sotilaiden puupatukoista ja pyssynperistä, vangitsemisista ja ampumisesta. Tämä aiheutti kansainvälisen myötätunnon aallon, ja hallituksen oli taivuttava
neuvotteluihin.
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V. 1942 alkoi brittiläisvastainen ”jätä Intia” kampanja, jonka aikana surmattiin 2000 aseetonta satyagrahia ja haavoitettiin 6000. Useat
kymmenet tuhannet saivat vammoja poliisien puupatukoista, 150 000
vangittiin, useita kidutettiin, taloja poltettiin ja ryöstettiin poliisin ja sotaväen toimesta. Lopulta satyagrahan avulla yleinen mielipide Intiassa ja
muualla maailmassa hyväksyi Intian itsenäisyyden.
Intian itsenäistyminen johti kansakunnan jakautumiseen kahteen
valtioon: Intiaan ja Pakistaniin. Jako synnytti sisällissodan, jossa muslimien ja hindujen vuosisatainen pelko ja viha purkautuivat. Poissa oli
itsenäisyyskampanjan aikainen yhtenäisyys. Tämä oli Gandhille suuri
tragedia. Hän yritti kaikin keinoin rauhoittaa raivoavia kansanjoukkoja
ja aloitti viimeisen paastonsa vuonna 1948. Gandhin elämä päättyi, kun
eräs brahmiinihindu ampui kesken rukouskokouksen. Hänen viimeiset
sanansa olivat ”he Rama” (oi Jumala).

Pekka Ervastin pasifismi
Pekka Ervast (1875–1934) oli suomalainen kirjailija ja teosofi, joka tuotannossaan painotti elämän eettisyyttä ja Vuorisaarnaa. Virikkeen vuorisaarnaan hän sai Tolstoilta kuten Gandhikin. Ervastin mielestä kristinuskon ydinopetukset sisältyvät vuorisaarnaan, josta hän esitti viisi
perusperiaatetta eli käskyä:
1. Älä suutu.
2. Älä ole ajatuksissasikaan epäpuhdas.
3. Älä vanno.
4. Älä tee pahalle vastarintaa.
5. Älä sodi, vaan rakasta kaikkia ihmisiä.
Aivan kuten Tolstoikin Ervast ajatteli, että pahan vastustamattomuus
on kristinuskon kulmakivi ja että kristitty on ihminen, joka seuraa vuorisaarnaa.
Kun I maailmansota puhkesi, ilmoittivat silloisen kansainvälisen Teosofisen Seuran johtajat, että hyvät voimat olivat ympärysvaltojen puolella ja pahat voimat keskusvaltojen puolella. Tämä oli Ervastin mielestä
mieletöntä ja teosofian vastaista puhetta. Hän oli toivonut, että maailman teosofit olisivat kieltäytyneet aseista ja noudattaneet ensimmäistä
ohjelmapykäläänsä: yleistä veljeyttä. Ervastin pasifismi palautuu yksilö106

tasolle. Hän katsoi, etteivät vuorisaarnan käskyt olleet ensisijaisesti yhteiskunnallisia ohjelmia, vaan ne koskivat yksilöitä. Hänen tulkintansa
myös ajatuksia, tunteita, sanoja ja tekoja; niiden tuli puhdistua ja muuttua veljellisempään suuntaan. Siten ihmisestä tulee aseeton myös sisältäpäin. Jeesuksen neuvot eivät ole käskyjä juridisessa mielessä, vaan
neuvoja itsekasvatuksen tiellä.

Pohdinta
Suomessa on mielestäni tällä hetkellä inhimillinen siviilipalveluslainsäädäntö. Tähän ei kuitenkaan ole päästy ilman ponnisteluja, vaan
lain inhimillistyminen on vaatinut useiden edelläkävijöiden uhrauksia.
Esimerkiksi tolstoilainen Arndt Pekurinen istui 1920-luvulla vankilassa
vakaumuksensa vuoksi. Hän oli osaltaan vaikuttamassa, että Suomeen
säädettiin asepalvelusta korvaava työpalvelulaki v. 1931. Jatkosodan
aikana hän istui rauhan vakaumuksensa vuoksi vankilassa, josta hänet
laittomasti luovutettiin sotilasviranomaisille ja ammuttiin etulinjassa.
Myös lähempänä nykyaikaa on ollut aseistakieltäytyjiä, jotka ovat olleet
valmiita kärsimään vakaumuksensa vuoksi. Ei-väkivaltainen toiminta ei
ole Suomenkaan historiassa tuntematonta. Suomi kieltäytyi yhteistyöstä ja kutsunnoista Venäjän vallan aikana. Yleislakko v. 1905 toteutettiin
väkivallattomasti, eikä Suomella silloin ollut omaa armeijaa. Olisikohan
tämä mahdollista vielä tänä päivänäkin? Suomen toiminnasta sai Gandhikin esimerkkiä omalle satyagrahalleen.
Rauha ei tule maan päälle ilmaiseksi eikä itsestään. Se tulee mielestäni ainoastaan siten, että yksilöt yksi kerrallaan lakkaavat uskomasta
pahan vastustamiseen pahalla ja toimivat sen mukaisesti, maksoi mitä
maksoi. Ihmiskunnan jaloimmat yksilöt ovat tiennäyttäjiämme tulevaisuuteen.
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Rudolf Steiner ja teosofinen liike
Johdanto
Tässä artikkelissa pyrin tarkastelemaan Rudolf Steinerin (1869–1925)
suhdetta teosofiseen liikkeeseen ja Helena Petrovna Blavatskyyn (H. P.
B.; 1831–1891). Arvioin Steinerin käsityksiä Pekka Ervastin (P. E.; 1875–
1934) esittämän ruusuristiläisen teosofian valossa. Tarkastelen myös
spiritistisen liikkeen syntyä, koska sillä on tietty yhteys teosofisen liikkeen kanssa. Aiheen käsittelyä rajoittaa se, että olen joutunut pitäytymään suomen- ja englanninkielisiin lähteisiin.
Steinerin teosofinen vaihe alkoi tämän vuosisadan alussa, jolloin hän
ryhtyi pitämään esitelmiä teosofeille. Steiner antoi tunnustuksen H. P.
B:lle jäänmurtamisesta länsimailla; Steinerilla oli valmis kuulijakunta
(Wilenius, 1992). Teosofisen Seuran Saksan osasto muodostettiin Steinerin johdolla vuonna 1902. Jo alusta alkaen Steiner käsitteli henkisiä kysymyksiä omien tutkimustensa pohjalta. Hän käytti aluksi teosofisperäisiä
käsitteitä, mutta korvasi ne myöhemmin itse kehittämillään käsitteillä.
Steiner pyrki kaikessa pitäytymään vain siihen, minkä hän kykeni omilla
henkisillä havainnoillaan todentamaan. Steinerin tavoitteena oli luoda
hengentiedettä, joka perustuu länsimaiseen hengenperinteeseen. Hän
pyrki ottamaan luonnontieteen vaatimukset huomioon myös henkisten
maailmojen tutkimuksessa. Steiner painotti, että ”ihmisen henkisten havaintokykyjen herättämisen on tapahduttava kirkkaalla tietoisuudella ja
ajattelusta käsin”. Steinerin mukaan teosofisen liikkeen metodi henkisten totuuksien saavuttamiseksi oli toisenlainen. Hänen mielestään siinä
käytettiin eräänlaista mediumismia, siis tajuntaa sumentavaa tekniikkaa
(Dunderfelt, 1983; Steiner, 1973).
Antroposofia eriytyi Teosofisesta Seurasta vuonna 1913. Yhtenä
eron syynä oli erilainen tulkinta Kristuksesta ja Kristuksen toisesta tulemisesta. Idän Tähti -niminen järjestö perustettiin valmistamaan tietä
Kristuksen uudelle esiintymiselle maan päällä. Järjestön keskeisiä henkilöitä olivat Teosofisen Seuran johtaja Annie Besant ja C. W. Leadbeater.
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Heidän tulkintansa mukaan Kristus oli vihitty ihminen, Maailmanopettaja, joka ilmenisi uudelleen Jiddu Krishnamurtissa. Idän Tähden jäsenmäärä oli jopa suurempi kuin Teosofisen Seuran.
Kristuksen uusi inkarnaatio oli Steinerin mielestä silkkaa mielettömyyttä. Tilanteeseen oli jouduttu, koska Steinerin mukaan ”vuodesta
1906 alkaen alkoi seuran piirissä ilmetä toimintaa, joka muistutti suuresti spiritismin lieveilmiöitä” (Hemleben, 1988). Steinerin arvio osoittautui mielestäni oikeaksi: Krishnamurti sanoutui irti häneen liittyvistä
odotuksista ja hajotti vuonna 1929 Idän Tähden.

Steinerin käsitys teosofisen liikkeen taustasta ja kehityksestä
1800-luvun aatteellista ilmapiiriä leimasi teoreettinen materialismi.
Newtonilaisen mekaniikan ajatukset oli ulotettu lähes kaikille tieteenaloille ja myös yleiseen ajatteluun. Darwinin Lajien synty -teos antoi lisäpontta puhtaasti biologiseen ihmiskäsitykseen. Steiner kuvaa teoksessa
The Occult Movement in the Nineteenth Century, kuinka tuon ajan tietyt
okkulttiset piirit tiedostivat materialismin vaarat koko ihmiskunnan kehitykselle. Materialismi ei ollut kuitenkaan yksinomaan paha, vaan tarpeellinen kehitysvaihe ihmisen älyn kehittymisessä.
Suhtautumisessaan henkisen tiedon julkiseksi tuloon kyseiset
1800-luvun okkultistit jakautuivat kahteen siipeen: esoteerikoihin ja
eksoteerikoihin. Esoteerikkojen mielestä henkistä tietoa ei voitu tehdä
julkiseksi, mutta eksoteerikot tahtoivat tuoda osan esoteerisesta tiedostaan ihmiskunnan ulottuville. Eräänlaisena kompromissina päädyttiin
tuomaan mediumismi ihmisten tietoisuuteen. Mediumististen ilmiöiden tarkoituksena oli vakuuttaa ihmisiä henkisen maailman olemassaolosta. Okkultistit eivät tienneet, mitä siitä seuraisi. He olivat ajatelleet,
että meedioiden kautta olisi voitu paljastaa joitakin henkisen maailman
lakeja, mutta meediot ja heidän kuulijansa olettivat olevansa tekemisissä kuolleiden kanssa. Tämä oli Steinerin mukaan mahdotonta, koska
transsissa meedion olemuspuolet, jotka voisivat olla yhteydessä kuolleiden piirin kanssa, eivät ole toiminnassa. Kuolleiden asemasta viestejä
lähettivät elävät okkultistit, eivät kuitenkaan samat, jotka olivat panneet
spiritistisen liikkeen alulle. Nämä ”äärivasemmalla” olevat okkultistit antoivat valheellisia tietoja henkisistä maailmoista! Mitä enemmän
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okkultisti on ”vasemmalla”, sitä enemmän hän pyrkii johonkin erityispäämäärään yleisinhimillisen sijasta. Teosofisella kielellä ilmaistuna tässä merkityksessä äärivasemmalla olevat lienevät harmaita maagikkoja.
Tässä vaiheessa H. P. B. astui näyttämölle. Hänellä oli aivan erityiset
mediumistiset kyvyt, jotka mahdollistivat okkultisten totuuksien välittämisen maailmalle. Steinerin mukaan H. P. B. ei ollut tavallinen meedio,
koska hän oli tietoinen näkemistään asioista. H. P. B:tä kohtaan tunsivat
useat veljeskunnat suurta kiinnostusta. Steinerin mukaan käytiin taistelu
H. P. B:stä yleisinhimillistä kannattavan ja erityispäämääriä ajavan veljeskunnan välillä. H. P. B. oli tekemisissä amerikkalaisen looshin kanssa, jolla
oli poliittisia erityispäämääriä. Tämä yhteistyö päättyi, koska amerikkalaisen looshin jäsenet havaitsivat, etteivät heidän päämääränsä voineet
toteutua. Mutta H. P. B. oli jo saanut paljon okkulttista tietoa, jota ei
tahdottu paljastaa. Amerikkalainen looshi päätti estää tietojen paljastumisen käyttämällä ”okkultistista vangitsemista” (occult imprisonment).
Tämä oli magian käyttöä, joka esti H. P. B:tä puhumasta okkulttisista tiedoistaan. Steinerin mukaan tietyt intialaiset okkultistit kiinnostuivat H.
P. B:n tilanteesta. He vapauttivat hänet tästä vankeudesta, jotta H. P. B.
voisi alkaa toteuttamaan heidän erityispyrkimyksiään. Myös P. E. viittaa
H. P. B:n okkulttiseen vankeuteen. P. E. esittää asian näytelmässään H. P.
B., jonka mukaan Mestari Morya vapautti H. P. B:n.
Steiner oli saanut Olcottin teoksesta People from the Other World
käsityksen, että Mahatma Kuthumi oli ollut 1600-luvulla John King -niminen merirosvo! Ja nyt tämä John King eli Kuthumi auttoi H. P. B:tä
tekemään erilaisia ”ihmeitä”, mm. teekuppien materialisoimista ja kirjeiden presipitoimista (eräänlaista ”kaukokirjoitusta”). Steinerin mukaan Kuthumi kuului johonkin veljeskuntaan, jonka erityispäämääränä
oli intialaisen opetuksen leviäminen maailmalle.
Lehtimies A. P. Sinnett kirjoitti Kuthumin lähettämien kirjeiden pohjalta teoksen Esoteric Buddhism. Steiner oli saanut kirjan luettavakseen
heti sen ilmestyttyä. Hänen mukaansa se oli ”materialismia pahimmassa
muodossaan”, ”kukaan, joka saa kirjan käsiinsä, ei voi päästä materialismista vapaaksi”. Siis kirja ei auttanutkaan 1800-luvun ihmisiä voittamaan materialismia, vaan päinvastoin menemään siihen syvemmälle,
koska henkinen maailmakin esitettiin täysin materialistisella tavalla.
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Myös Salainen oppi kirjoitettiin Steinerin mukaan samalla tyylillä, vain
joitakin Sinnettin karkeita väärinkäsityksiä korjattiin. Sinänsä opetukset
ihmisen rakenteesta ja jälleensyntymisestä olivat oikeita.
Steiner piti Viisauden mestarien kirjeitä H. P. B:lle petoksena. Tähän
lienee vaikuttanut ns. Hodgsonin raportti, jonka The Society for Psychical Research -seura teetti H. P. B:n väitetyistä ilmiöistä. Nuori tutkija
Hodgson päätyi pitämään ilmiöitä ja mestarikirjeitä petoksena. Steinerin mukaan petoksen takana olivat piirit, jotka eivät tahtoneet, että
maailma omaksuisi minkäänlaista henkisyyttä. Steiner katsoi kuitenkin,
että H. P. B. ei ollut osallistunut petokseen rehellisen luonteensa vuoksi.
Petos onnistui, koska H. P. B. suhtautui naivisti ja avuttomasti sisäisiin
ilmestyksiinsä (Steiner, 1973). Steinerin mukaan H. P. B. kirjoitti Hunnuttoman Isiksen inspiraatiossa, joka pyrki yleisinhimillisiin päämääriin (ilmeisesti Steiner tarkoitti rosenkreutsilaista inspiraatiota). Salaista oppia
kirjoitettaessa tapahtui kuitenkin käännös itämaiseen suuntaan. Steiner
ilmaisee asian seuraavasti (Steiner, 1981):
”Sitten kaikenlaiset juonet johtivat siihen, että Blavatsky joutui
toistamiseen itämaisten salaopin opettajien vaikutuksen alaiseksi. Vaikutuksen taustalla oli itsekäs kulttuuripoliittinen tarkoitus.
– – Siihen sisältyi pyrkimys osoittaa materialistisille länsimaille,
kuinka paljon arvokkaampi itämaiden henkinen tieto on kuin länsimaiden materialismi. Siihen sisältyi pyrkimys saavuttaa ensin
henkinen, sitten laajemmassakin mielessä itämaiden maailmanvaltius länsimaiden suhteen, siten, että ensin välitettiin länsimaiden henkisyydelle tai ennemminkin länsimaiden hengettömyydelle itämaista viisautta. Sen tähden suoritettiin tuo täyskäännös
”Paljastetun Isiksen” eurooppalaisuudesta Blavatskyn ”Salaisen
opin” itämaisuuteen.
Siihen vaikuttivat monet pyrkimykset. Eräs niistä oli pyrkimys
liittää Intia Aasiaan, jotta saataisiin aikaan aasialais-intialainen
maailmanvalta Venäjän valtakunnan avulla. Siksi tämä oppi sai
intialaisen käänteen, jotta tällä tavoin henkisesti voitettaisiin länsimaat. Se oli kansallisesti itsekäs tarkoitus, joka oli alusta asti
mukana.”
Yleisinhimillisiä päämääriä ajaneiden vihittyjen syrjäyttäminen oli
mahdollista, koska ”esoteriikassaan vaiettu Intia kosti karmallisesti”
112

läntisen Euroopan epäoikeudenmukaisuudet Intiaa ja Aasiaa kohtaan.
Steinerin mukaan senhetkinen tiibetiläinen, intialainen sekä egyptiläinen vihkimys lähti osittaiseduista, se halusi vain kostaa läntiselle maailmalle (Steiner, 1988). Itämainen viisaus, joka tuli esiin H. P. B:n opissa,
kuului Steinerin mukaan menneisyyteen. Vanhojen okkultisten periaatteiden tai metodien tuominen nykyaikaan jarruttaa ihmiskunnan kehitystä. Teosofinen liike ei enää ollut sovelias väline Euroopan kulttuurin
eteenpäinviemiseksi. Steiner katsoi, että hänen edustamansa suuntauksen tehtävänä oli vapauttaa teosofia kaikista erityisintresseistä (Steiner
kuului vielä tuolloin Teosofiseen Seuraan).

Pekka Ervastin käsitys teosofisen liikkeen taustasta
P. E:n mukaan spiritistinen liike sai alkunsa tietystä veljeskunnasta, joka
pyrki auttamaan ihmiskuntaa, joka oli joutunut materialismin valtaan.
Tämä veljeskunta kuului Salaisen Veljeskunnan rajalooshiin. Teosofisen
liikkeen panivat alulle adeptit, jotka kuuluivat Salaisen Veljeskunnan
keskuslooshiin, joka siis oli korkeampaa veljeskuntaa kuin spiritistisen
liikkeen alulle pannut veljeskunta. Teosofisen liikkeen yhtenä tarkoituksena oli oikaista spiritistisen liikkeen kautta tulleita vääriä käsityksiä.
Tätä tehdessään H. P. B. sai spiritistien vihat päälleen (Ervast, 1993).
Salainen Veljeskunta (käytän tässä artikkelissa ilmaisua Salainen
Veljeskunta Valkoisen Veljeskunnan synonyymina) oli jo vuosisatoja
valmistellut uuden liiton tien – ja myös vanhan liiton tien – syvempää
ymmärtämistä. Euroopassa oli monena vuosisatana esiintynyt adepteja,
jotka olivat opettaneet pieniä piirejä. Länsimaista kulttuuria ja henkistä
elämää valvoo P. E:n mukaan Salaisen Veljeskunnan Ruusu-Risti-looshi.
P. E. kuvaa, kuinka 1800-luvun alkupuolella pidettiin Salaisen Veljeskunnan kokous, jossa mietittiin uuden yrityksen tekemistä ihmiskunnan
ja erityisesti länsimaiden auttamiseksi. Useimmat mestarit olivat sitä
mieltä, että länsimaalaiset eivät ole vielä kypsiä. Erityisesti Saint Germain ja eräs englantilainen mestari olivat epäilevällä kannalla. Mutta
kaksi itämaalaista mestaria – Morya ja Kuthumi – tahtoivat yrittää (Ervast, 1995). He löysivät H. P. B:stä henkilön, joka pystyi tuomaan teosofian maailmaan. Viisauden mestarien kirjeissä todetaan, että tällaisen
henkilön löytäminen oli hyvin vaikeaa.
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Toiset mestarit lupasivat auttaa niin paljon kuin mahdollista, vaikka
vastuu yrityksestä kuului Moryalle ja Kuthumille. Erityisesti Ruusu-Ristilooshin jäsenet esittivät, että 1800-luvun loppupuolella aloitettava työ
kulkisi ensin itämaisen okkultismin merkeissä. Ensin oli selvitettävä vanha liitto, uuteen liittoon voitaisiin vain viitata. Vasta 1900-luvun alkupuolella voisi tulla uusi inspiraatio, joka selvästi kertoisi uuden liiton tiestä
(Ervast, 1995). Myös Steinerin mukaan ihmiskunnan piti saada selvyys
jälleensyntymisestä ja henkisten olentojen olemassaolosta, ennenkuin
Kristusta voitiin ymmärtää. Steiner antaakin tästä H. P. B:lle tunnustusta
(Steiner, 1981). P. E. mainitsee, että Steinerille uskottiin kristinuskon metafysiikan selvittely ja Suomeen (siis P. E:lle itselleen) uuden liiton etiikan
eli Vuorisaarnan selittäminen.
P. E:n mukaan vanhan liiton tie on edelleen mahdollinen. Toisaalta P.
E:n mukaan kukaan oikea okkultisti ei voi oppia tuntemaan korkeampaa
minäänsä oppimatta tuntemaan Kosmillista Kristusta. Jokainen oikea
okkultisti on siis ainakin tietoinen uudesta tiestä, vaikka kulkisikin vanhaa tietä. Tässä mielessä kaikki uskonnot ovat uudessa liitossa.

Steinerin käsitysten arviointia
Niinimäki toteaa uskontotieteen pro gradu -tutkielmassaan, että H. P.
B:n adeptien historialliselle olemassaololle on löydettävissä myös teosofeista riippumatonta todistusaineistoa (Niinimäki, 1979). P. E. mainitsee
tavanneensa toisen teosofisista mestareista näkymättömässä maailmassa, samoin H. P. B:n (Ervast, 1995). P. E:n mukaan Morya ja Kuthumi
olivat Salaisen Veljeskunnan mestareita, eivät minkään ”egoistisen itämaisen esoteriikan” edustajia. Salaisen tai Valkoisen Veljeskunnan esoteriikka ei voi olla egoistista, oli sitten kyseessä länsimainen tai itämainen looshi. On kuitenkin varsin todennäköistä, että Tiibetissä, Intiassa ja
Egyptissä on veljeskuntia, joiden esoteriikka on egoistista. Näitä teosofia
nimittää harmaiksi veljiksi.
Steiner on niukka viittauksissaan Salaiseen tai Valkoiseen Veljeskuntaan. Tämä saattaa johtua siitä, että hän halusi välttää mestareihin
mahdollisesti liittyvää henkilöpalvontaa. Tästä myös Kuthumi varoitti
sanoessaan, että pitää olla uskollinen ”mieluummin itse aatteelle kuin
minulle, mitättömälle” (Barker, 1933). Steiner puhuu kyllä vihkimyksestä
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ja ihmiskunnan johtajista (esim. Christian Rosenkreutz). Lievegoed
mainitsee teoksessaan Sielun pelastumisesta, että Steiner puhui silloin
tällöin Aurinko-looshista tai Valkoisesta Looshista. Vihkimyksen suhde
Valkoiseen Looshiin ei mielestäni Steinerin esitelmistä ainakaan suoraan
selviä. Hän käytti ilmaisua vihityt myös spirististisen liikkeen alkuun panijoista (Steiner, 1973). P. E:n mukaanhan nämä vihityt eivät olleet Salaisen Veljeskunnan ”täysjäseniä”.
H. P. B. ei P. E:n mukaan ollut erilaisten veljeskuntien armoilla, vaikka
harmaat veljet pyrkivätkin vaikeuttamaan hänen työtään. P. E. näki siis
H. P. B:n täysin erilaisessa valossa kuin Steiner; H. P. B. oli mestarien
ja Salaisen Veljeskunnan lähettiläs, joka voitti itsessään mediumistiset
ominaisuudet. Vaikka H. P. B. ei ollut persoonallisuutena täydellinen,
hän toteutti elämäntehtävänsä ja toi teosofian maailmaan.
Steinerin mukaan H. P. B. oli kristinuskon vastainen, ”antikristillinen”
(Steiner, 1981). On totta, että H. P. B. oli tietyssä mielessä antikristillinen.
Hän nimittäin vastusti kristinuskon nimellä kulkevaa oppia, jonka mukaan suurin osa ihmiskuntaa joutuu kadotukseen. Hän vastusti kristinuskon nimissä tehtyjä vääryyksiä toisille kansoille. Mutta todellista kristinuskoa hän ei vastustanut. H. P. B. kehotti Teosofian avaimessa niitä,
jotka tahtovat olla kristittyjä, seuraamaan Vuorisaarnaa. Tämä oli myös
P. E:n kanta.
Hodgsonin raportin johdosta jotkut Teosofisen Seuran jäsenet ehdottivat, että mestareista ei puhuttaisi julkisesti. Myös Steinerin mielestä H. P. B:n ei olisi pitänyt viitata mahatmoihin (Steiner, 1973). H. P. B.
kuitenkin torjui ajatuksen. P. E:n mielestä mestareihin viittaaminen oli
H. P. B:n erityinen ansio; H. P. B. ei ottanut itselleen kunniaa. Teosofien
näkemyksen mukaan Coulombien pariskunta, joka asui H. P. B:n luona,
oli johdattanut herra Hodgsonia uskomaan, että Viisauden mestarien
kirjeet olivat huijausta. The Society for Psychical Research -seura otti
myöhemmin etäisyyttä Hodgsonin raporttiin. Jo ennen herra Hodgsonin tutkimusta H. P. B. huomasi Coulombien epärehellisyyden, ja kysyi
Kuthumilta, miten heidän kanssaan pitäisi menetellä. Kuthumi vastasi
(Marjanen, 1996):
”Sinä tiedät, että sinua uhataan persoonallisesti: sinun on kuitenkin opittava, että niin kauan kuin Teosofisessa Seurassa on kolme
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ihmistä, jotka ovat meidän herramme siunauksen arvoisia, sitä
ei milloinkaan voida hävittää. Teidän kumpaisenkin karmat ovat
suunnaltaan vastakkaisia. Pitääkö sinun, halpamaisesti peläten
sitä, mikä saattaa tapahtua, sekoittaa nämä molemmat ja tulla
hänen kaltaisekseen? – – He ovat kodittomia ja nälkäisiä; hoivaa
ja ruoki heitä sitten, ellet tahdo osallistua heidän karmaansa.”
Viisauden mestarien kirjeistä voi päätellä, että mestareilla todellakin
oli yksi poliittinen päämäärä: Intian itsenäistyminen. Se on ennustettu ja
ajoitettu varsin tarkasti ko. kirjeissä. Samoin P. E. työllään auttoi Suomea
itsenäistymään. Tässä mielessä hänenkin työllään oli ”osittaisintressi”.
Ratkaisevaa teosofian kannalta on toiminnan motiivi ja keinot, minkäänlainen ”jesuitismi” (tarkoitus pyhittää keinot) ei voi tulla kysymykseen.
Silloin jonkin yksittäisen ihmisen tai kansan auttaminen palvelee koko
ihmiskuntaa.
”Aasialais-intialaisesta maailmanvalloituksesta” ei Viisauden mestarien kirjeissä ainakaan omasta mielestäni ole jälkeäkään. Alkuperäisen
teosofisen liikkeen yleisinhimilliset päämäärät tulevat esille seuraavassa
otteessa Viisauden mestarien kirjeistä (Barker, 1933):
”Jos teosofi sanoo: ”Meillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa; alaluokat ja alhaiset rodut [– –] eivät liikuta meitä ja saavat
suoriutua miten voivat”, niin mitä tulee hyvän tahdon, ihmisystävyyden ja uudistuksen vakuutuksistamme? Ovatko nämä vakuutukset vain pilaa? Jos ne ovat pilaa, voiko meidän tiemme olla
oikea? Pitääkö meidän antautua opettamaan muutamille yltäkylläisyydessä eläville eurooppalaisille, – – astraaliruumiin muutosten syitä ja jättää tietämättömien, köyhien ja sorrettujen monet
miljoonat huolehtimaan itsestään, miten parhaiten voivat? Ei
koskaan! Ennemmin menköön T. S. ja sen onnettomat perustajat,
kuin sallisimme sen muodostua vain magian akatemiaksi tai okkultismin saliksi.”
Sinnettin kirjan mahdollisesti sisältämälle materialistiselle tendenssille löytyy varsin luonnollinen selitys: Sinnett oli kirjan kirjoittaja (tosin
mestarikirjeiden pohjalta), ja on mahdollista, että hänen ajatustapansa
myös henkistä kohtaan oli materialistinen. Sinnett on tässä mielessä voinut olla aikansa lapsi.
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Myös P. E. oli kriittinen Idän Tähteä kohtaan. Leadbeaterista P. E.:llä
oli parempi käsitys kuin Steinerilla; Steinerin mielestä kaikki Teosofisen
Seuran okkulttiset tiedot oli saatu jonkinlaista mediumistista tietä (Steiner, 1973). P. E:n mukaan Leadbeater oli läpikäynyt okkulttisen kehityksen, joka oli tehnyt hänestä tietoisen (itsetietoisen?) astraalisen tutkijan. P. E. ei kuitenkaan pitänyt Leadbeateriä itsetietoisena korkeampien
tasojen tutkijana.
Besant ja Leadbeater sanoivat Englannin edustavan valkoisia voimia
ja Saksan edustavan mustia voimia ensimmäisessä maailmansodassa.
Steiner tuomitsi tällaisen kansalliskiihkoilun. P. E:n mielestä oli käsittämätöntä, että kansainvälisen Teosofisen Seuran johtajat erehtyivät niin
raskaasti sotakysymyksessä. P. E:n järkähtämätön kanta oli, että Salainen
Veljeskunta ei taistele eikä tue sotaa. Steinerin käsitys ”spiritismin lieveilmiöistä” vuodesta 1906 lähtien saa siten P. E:ltä tukea.

Johtopäätöksiä
Steinerin ja P. E:n käsityksistä löytyy yhtäläisyyksiä suhtautumisessa spiritistiseen liikkeeseen sekä Besantin ja Leadbeaterin tiettyihin opetuksiin. Käsitys H. P. B:stä ja hänen mestareistaan taas poikkeaa radikaalisti.
Pidän P. E:n kuvausta Salaisen Veljeskunnan 1800-luvun alun kokouksesta ratkaisevana. Se selittää, miksi mestarit ja H. P. B. aloittivat teosofisen
liikkeen vanhan liiton merkeissä. On tietysti kunkin lukijan oma asia, pitääkö P. E:n kuvausta luotettavana.
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Rudolf Steinerin Henkisen tiedon tie
Johdanto
Rudolf Steiner julkaisi alkuteoksen Kuinka saavutetaan tietoa korkeammista maailmoista? (saksaksi Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren
Welten?) aikakauslehdessä Lucifer-Gnosis vuosina 1904–1905. Kirjana
teos ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1909 ja ensimmäinen suomennos saatiin kolme vuotta myöhemmin. Kirja on tunnetuin Steinerin
teoksista. Steiner työsti tekstiään perusteellisesti useita kertoja. Myös
kirjan nimi on muuntunut käännösten myötä: suomalaiseksi nimeksi on
vakiintunut Henkisen tiedon tie (Steiner, 1987). Steinerin tarkoituksena
oli luoda niin tarkka kuvaus henkisistä harjoituksista ja tiellä etenemisestä, että vanhan henkisen tradition vaatima opettajan tai gurun läsnäolo tulisi tarpeettomaksi tai ainakin henkisen opettajan merkitys olisi
toisenlainen.
Tarkoitukseni on tässä artikkelissa esitellä lukijalle katsaus kirjaan
toivottavasti siten, että esitykseni toimisi virikkeenä omakohtaiseen
tutkimiseen. Näkökulmani kirjaan on eettistä aspektia painottava. Näin
siksi, että oma taustani on ruusuristiläisyydessä, jossa henkinen tie on
pyrkimystä elää ja toimia Jeesuksen Vuorisaarnan hengen mukaisesti.
Erityisen mielenkiintoisen vertailukohdan tarjoaa Pekka Ervastin (P. E.)
Jeesuksen salakoulu -kirja (Ervast, 1986), jota voisi luonnehtia P. E:n
henkisen tiedon tieksi (tässä artikkelissa esitetyt Vuorisaarnatulkinnat
perustuvat em. teokseen). Steinerin opetuksissa eettinen ponnistelu ei
yleensä ole korostetussa roolissa; kenties hän halusi mieluummin toteuttaa korkeaa eettisyyttä kuin saarnata sen puolesta. Merkittävänä
poikkeuksena tästä on Henkisen tiedon tie, joka on syvästi eettinen teos,
kuten yritän tässä artikkelissa tuoda esille.

Henkisen tiedon tien edellytyksiä
Steinerin lähtökohtana on se, että jokaisessa ihmisessä piilee kykyjä, jotka kehityttyään tekevät ihmisestä henkisen maailman kansalaisen. Hän
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viittaa siihen, että ihmiskunnan historian aikana on aina ollut olemassa
henkistä koulutusta. Ensimmäiseksi edellytykseksi Steiner nimeää kunnioituksen ja hartauden totuutta ja tietoa kohtaan. Tarvitaan syvällinen
tunne siitä, että on olemassa jotakin korkeampaa ja että voimme kohota johonkin korkeampaan. Hengen oppilaan on varottava tuomitsevasta arvostelusta ajatuksissaankin. Ihmisen sisäiseksi asenteeksi tulee
muodostua kunnioitus toista olentoa kohtaan. Hänen on opittava tuntemaan luonteensa ja paljastettava piilevät tuomitsevat ja ylenkatseelliset
arvostelut maailmasta ja elämästä.
Henkinen koulutus edellyttää ankaria ehtoja, joita ei tarvitse täydellisesti täyttää, mutta vakava pyrkimys niiden täyttämiseen on välttämätöntä. Steiner esittää seitsemän ehtoa:
1) On pyrittävä edistämään ruumiillista ja henkistä terveyttä.
Velvollisuus on kuitenkin usein asetettava terveyden, jopa elämänkin edelle.
2) Ihmisen on tunnettava itsensä elämän kokonaisuuden jäseneksi. On opittava ymmärtämään, että henkisen tiedon kulkija on
myötävastuullinen kaikesta, mitä ihmiskunnassa tapahtuu.
3) On opittava, että ajatuksilla ja tunteilla on yhtä suuri merkitys
maailmaan kuin ulkoisilla teoilla. Puhtaat tunteet ja ajatukset
edistävät maailmaa kuten hyvät teotkin.
Steiner antaa ohjeita siitä, kuinka hengen oppilaan tulee suhtautua
nautintoon, mutta hän ei suoraan puhu ihmisen suhteesta sukupuolielämään. Vuorisaarnassa asia ilmaistaan hyvin suoraviivaisella tavalla: ”älä
katso naista himoitaksesi häntä” [toki ohje koskee myös naisia ]. P. E:n
tulkinnassa Jeesuksen ohje ei tarkoita asketismia.
P. E:n opetuksien mukaan ajatusten ja tunteiden puhdistaminen – sydämen puhtaus – antaa kyvyn ymmärtää ja havaita ihmisten ja luonnon
tunne-elämää eli nähdä auroja.
1) Henkisen tien kulkijan on opittava näkemään, että ihmisen varsinainen olemus ei ole ulkoinen, vaan sisäinen.
2) Vaaditaan kestävyyttä tehdyn päätöksen pitämisessä. On opittava uhraamaan työnsä maailman hyväksi riippumatta siitä, miten maailma ottaa sen vastaan.
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Ruusuristiläisten kesken on tapana sanoa, että meidän on opittava palvelemaan kykyjemme ja voimiemme mukaan riippumatta siitä, miten
ihmiset meihin suhtautuvat.
1) On kehitettävä kiitollisuuden tunnetta kaikesta, mitä ihminen
saa osakseen. Kaikkiallisen rakkauden kehittäminen on välttämätön henkisen tiedon saavuttamiseksi. Ihmisrakkauden tulee
vähitellen avartua rakkaudeksi kaikkiin olentoihin.
Tässä on esitetty vastaava ihanne kuin Vuorisaarnassa, jossa Jeesus
kehottaa rakastamaan kaikkia ihmisiä, niin hyviä kuin pahoja. Samoin
buddhalaisuudessa korostetaan myötätuntoa kaikkia eläviä olentoja
kohtaan.
2) Kaikki kuusi ehtoa yhdistyvät seitsemännessä ehdossa, joka on
elämän jatkuvaa käsittämistä siinä mielessä kuin nämä ehdot
vaativat.
Steiner puhuu myös hengen oppilaan suhtautumisesta pahaan. Hänen on löydettävä pahastakin niitä puolia, joiden avulla hän voi muuttaa sen hyväksi. Paras tapa taistella pahaa ja epätäydellistä vastaan on
hyvän ja täydellisen luominen. Tässäkin Steinerin opetus on Vuorisaarnan ja uuden liiton kulmakiven, pahan vastustamattomuuden, hengen
mukainen. P. E:n tulkinnassa pahan vastustamattomuus tarkoittaa mm.
sitä, että emme enää pidä vastoinkäymisiä, loukkauksia ja nöyryytyksiä
pahoina, vaan salapukuisina siunauksina, jotka antavat meille mahdollisuuden vapautua vanhasta karmastamme ja opettavat meitä rakastamaan. Jos opimme elämään pahan vastustamattomuuden hengessä, voitamme itsemme ja astumme persoonallisuutemme ulkopuolelle. P. E:n
mukaan meissä aukenee silmä näkemään maailman järjestettynä kosmoksena ja kehittyessään tämä näkeminen muuttuu jälleensyntymismuistiksi.
Steiner esittää kaiken hengentieteen perussäännön, jota ei saa rikkoa, jos tahtoo päästä henkiseen tietoon:
”Jokainen tieto, jota etsit vain rikastuttaaksesi omaa tietämistäsi, kerätäksesi tiedon aarteita itsellesi, vie sinut syrjään tieltäsi.
Sen sijaan jokainen tieto, jota etsit kypsyäksesi tekemään työtä
ihmiskunnan ja maailman kehityksen hyväksi, vie sinut askeleen
eteenpäin.”
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Tässä ohjeessa tulee esille kaiken henkisen pyrkimyksen motiivi:
henkisen tiedon tie on tarkoitettu vain niille, jotka tahtovat työskennellä
ihmiskunnan ja maailman puolesta. Tämä tuo hakematta mieleen buddhalaisuuden bodhisattvalupauksen (Shantideva, 1993):
”Niin kauan kuin riittää avaruutta
Ja niin kauan kuin on jäljellä eläviä olentoja
Siihen saakka myös minun suotakoon pysyä
Poistamassa maailman kurjuutta ”
Henkisen tiedon tien eettisillä ohjeilla on Buddhan jaloon kahdeksankertaiseen polkuun yhteyksiä, jotka Steiner tuo ohimennen esille.

Sisäinen rauha
Oppilaan on hankittava sisäisen rauhan hetkiä, joiden aikana hän oppii
erottamaan olennaisen epäolennaisesta. (Ohje on tuttu jo vanhasta Intiasta, jossa sitä kutsuttiin vivekaksi.) Pyrkijän on erotettava arkielämästä
aikaa, jolloin hän voi katsella elämäänsä ja kokemuksiaan korkeammasta näkökulmasta. Hänen tulee kohdata itsensä sisäisellä rauhalla. Tässä
sieluntilassa erottuu olennainen epäolennaisesta. Ihmisen on yhä uudelleen ehdottoman rehellisesti kyettävä tarkastelemaan omia tekojaan
kuin ulkopuolisen kannalta. On nähtävä omat vikansa, heikkoutensa ja
puutteensa sellaisina kuin ne ovat; missään suhteessa ei saa pettää itseään. Sisäisen rauhan harjoittaminen ja oman elämän tarkkailu eivät
johda maailmasta vieraantumiseen. Päinvastoin, hengen oppilaan on
täytettävä velvollisuutensa huolellisesti.
Erillisten rauhan hetkien vaikutus alkaa vähitellen ulottua arkielämään. Ihmisessä kasvaa rauhallisuus eikä hän enää menetä tasapainoaan ja malttiaan kaikenlaisten sattumusten vuoksi. Ennen henkistä koulutusta loukkaus on voinut aiheuttaa suuttumisen, mutta nyt hän osaa
suhtautua loukkaukseen täysin rauhallisesti ilman vihaa. Suuttumisella
on ihmisen sisäisyyteen vakavat vaikutukset: vihaisuus pystyttää muurin sielunmaailman ympärille, mikä estää sielun elimiä kehittymästä.
Sisäisen rauhan kasvu puolestaan johtaa sisäisten kykyjen syntymiseen,
jotka mahdollistavat henkisen tiedon saavuttamisen. Sisäisen rauhan
työstäminen – meditatiivinen elämä – nostaa ihmisen arkipäiväisen
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persoonallisuuden yli, ja ihminen oppii kuuntelemaan hiljaisuuden ääntä ja on sisimmässään kanssakäymisessä henkisen maailman kanssa.
Aivan vastaavasti P. E:n tulkinnassa Vuorisaarnan ohje ”älä suutu”
tarkoittaa mielen tyyneyden harjoittamista siten, että hyvyys meissä
voisi kasvaa. Jos todella opimme sisäisen suuttumattomuuden, meissä herää P. E:n mukaan uusi sielunkyky: me alamme ymmärtää ja myös
nähdä toisten ihmisten ajatuksia.
Steiner tuo esille, että jokaisella on sisimmässään korkeampi ihminen, joka pysyy piilevänä siihen saakka, kunnes se herätetään. Tämäkin
Steinerin opetus on täysin identtinen ruusuristiläisyyden ydinopetuksen
kanssa: henkisen pyrkimyksen päämääränä on korkeamman minän herääminen ja kristustajunnan syntyminen, jota kutsutaan myös uudestisyntymiseksi tai Damaskos-kokemukseksi. Tämä edellyttää puhdistuksen tien kulkemista ja itsekkään persoonallisuuden voittamista.

Valmistus, valaistus ja vihkimys
Steiner esittää koulutustien kolme vaihetta (valmistus, valaistus ja vihkimys), jotka johtavat tiettyyn vihkimystasoon. Hän ei tarkenna, miten
vihkimystaso liittyy Salaiseen tai Valkoiseen Veljeskuntaan, josta teosofia ja myös Steiner itse toisaalla puhuvat. Steiner toteaa, että henkisen
tiedon oppilas saa ajallaan tiedon maailman vihittyjen olemassaolosta.
Valmistus
Valmistuksen avulla muodostellaan ihmisen korkeammat aistit ja toiminnan orgaanit. Steiner antaa tätä tarkoitusta varten erilaisia meditatiivisia
harjoituksia, jotka auttavat korkeampien aistien kehitystä. Harjoitusten
seurauksena alkaa häämöttää sielunmaailma eli astraalitaso. Ihminen
tulee täysin tietoiseksi siitä, että tunteet ja ajatukset ovat omassa maailmassaan yhtä todellisia kuin esineet fyysisessä maailmassa. Väärä ajatus
voi olla yhtä tuhoisa ajatusmaailmassa kuin luoti fyysisessä maailmassa.
Äänten maailmaan eläytyminen toimii tärkeänä harjoituksena, joka
mahdollistaa kyvyn ikään kuin sulautua olentoon, josta ääni lähtee.
Harjoituksen myötä luonto alkaa ilmaista ihmiselle salaisuuksiaan ja ihminen alkaa kuulla sielullaan. Tarvitaan myös toisen ihmisen kuuntelemisen opettelua: kuunneltaessa oman sisimmän on vaiettava ilman että
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ilmaistaan tai edes ajatellaan toisen mielipiteiden hyväksymistä tai vastustamista. Kuuntelun hiljaisuuden on ulotuttava myös tunteisiin, kaikki
torjuvat ja hyväksyvät tunteet on opittava kuunneltaessa voittamaan.
Tämä voi kuulostaa arkielämän kannalta hyvin kummalliselta, mutta
Steinerin ohje tähtää syvemmälle: ihmisen tulee oppia kuuntelemaan
toisen sanoja epäitsekkäästi, itsensä unohtaen. Oikean kuuntelun kautta hengen oppilas oppii kuulemaan sanojen kautta toisen ihmisen sielua. Tämän harjoituksen seurauksena kehittyy uusi sisäinen kuuloaisti,
joka mahdollistaa korkeampien henkisten totuuksien, ”sisäisen sanan”
havaitsemisen. Ihminen ei osaa kuunnella, jos hänellä on turhan puhumisen tarve. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö hengen oppilas voisi puhua.
Puheen oikea käyttö edellyttää harkintaa ja lempeää suhtautumista
toista ihmistä kohtaan.
Oikean kuuntelun harjoittaminen, puheen hallinta ja edellä esitetty
sisäiseen rauhaan liittyvä ehdoton rehellisyys itseä kohtaan tuovat mieleen Vuorisaarnan, jossa Jeesus kieltää vannomasta ja varoittaa turhista
sanoista. P. E:n tulkinnassa tämä kehottaa ehdottomaan rehellisyyteen
itseään ja toisia kohtaan, kielenhillintään ja hiljaiseen kuunteluun. Näiden harjoittaminen kehittää P. E:n mukaan uutta aistia, joka mahdollistaa ihmisten kykyjen ja taipumusten ymmärtämisen; nämä ovat yhteydessä ihmisen eetteriruumin eli elämänruumiin kanssa. Jos ihminen
osaa olla sisäisesti totuudellinen, hän kykenee näkemään totuuden
maailmassakin.
Valaistus
Valaistusharjoitukset alkavat luonnonkohteiden tarkastelulla ja vertailulla. Tällaisia kohteita voivat olla kristalli, kasvi ja eläin. Myöhemmässä vaiheessa voi käydä tarkastelemaan ihmistä ja ihmiselämän ilmiöitä.
Intensiivinen syventyminen herättää Steinerin mukaan tiettyjä tunteita
ja ajatuksia, jotka vaikuttavat myös tarkastelun päätyttyä. Tällaisista ajatuksista muodostuvat henkisen näkemisen silmät, joiden avulla ihminen
alkaa vähitellen nähdä sielullisia ja henkisiä värejä. Kyvyn saavutettuaan
hän kohtaa olentoja, jotka eivät ilmene fyysisessä maailmassa.
Steiner korostaa varovaisuuden merkitystä ja fyysisen maailman yhteyden tärkeyttä. Koulutuksen aikana on jatkuvasti kehitettävä moraalista voimaa, sisäistä rehellisyyttä ja ulkoista havaintokykyä. On erittäin
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tärkeätä, että hengen oppilaan luonnonkauneuden taju ja myötätunto
ihmisiä ja eläimiä kohtaan kasvavat. Jos näin ei tapahdu, valaistus epäonnistuu ja seuraukset voivat olla vaarallisia. Tässäkin yhteydessä Steiner korostaa moraalisen luonnon puhdistusta, koska uudet kyvyt voivat
antaa valtaa toisten ihmisten ylitse. Hengentieteen kultainen sääntö
kuuluukin: ”Kun yrität astua yhden askeleen eteenpäin henkisten totuuksien tajuamisessa, astu samalla kolme askelta eteenpäin luonteesi
kehittämisessä.”
Steiner myös varottaa, että henkisiä harjoituksia ei saa tehdä siten,
että tulee laiminlyöneeksi elämän velvollisuudet. Ihmisen täytyy oppia
odottamaan kärsivällisesti. Tulokset tulevat hitaasti ja vasta silloin, kun
korkeammat voimat katsovat ihmisen arvolliseksi. Toisaalta tarvitaan
rohkeutta ja itseluottamusta. Vastaavasti ruusuristiläisissä piireissä sanotaan, että totuudenetsijä ei saa pelätä, mutta hän ei myöskään saa
toimia uhkarohkeasti.
Vihkimys
Valmistuksen ja valaistumisen aikana ihminen on oppinut henkisesti havaitsemaan. Tätä tarvitaan, jotta tietyistä henkisen maailman tosiasioista voitaisiin saada vihkimyksen vaiheessa kokemuksia. Vihkimysvaiheen
alussa on ”kokeita”, joita voi vertauskuvallisesti kutsua elementtikokeiksi (Ervast, 1980). Steiner kutsuu ensimmäistä koetta ”tulikokeeksi”.
Sillä on yliaistillinen ja sisäinen puolensa. Yliaistillista puolta luonnehtii
”henkinen palamisprosessi”, jossa aistihavainnon verho häviää, ja ihminen oppii tajuamaan kuinka mm. elolliset olennot ilmenevät henkiselle
korvalle ja silmälle. Tulikokeen sielullisena puolena on se, että ihminen
on oppinut rauhallisena kestämään kärsimyksiä, pettymyksiä ja epäonnistumisia. Tämän voi oppia tavallisessa elämässä ilman, että ihmisen
tarvitsee olla tietoinen vihkimyksestä. Tulikokeen jälkeen voi vielä kääntyä takaisin henkisen koulutuksen tieltä, ja jatkaa vihkimyskokemuksia
myöhemmässä inkarnaatiossa. Tulikokeen läpäiseminen tekee ihmisen
kykenevämmäksi ihmisyhteisön jäseneksi, jatkoipa hän henkistä koulutustietä tai ei.
Seuraavaa koetta edeltää ”henkisen kirjoitusjärjestelmän” oppiminen. Tämän avulla oppilas oppii tuntemaan velvollisuuksia, joista hän
ei aikaisemmin tiennyt mitään. Suoritettavaa koetta Steiner nimittää
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”vesikokeeksi”, koska henkisellä tasolla puuttuu ulkoisten olosuhteiden
tuki hieman samaan tapaan kuin vesillä liikkuessa. Kalevalaisissa mysteereissä kuvataan ilmeisesti samaa asiaa näin (Lönnrot, 1829):
”Soutelemme, joutelemme,
Noien velhojen vesille,
Tietomiesten tienohille,
Lakkipäien lainehille,
Miesten syöjälle selälle,
Urosten upottajalle – –”
Ihminen kokee saavansa koulutuksessa tietyn tehtävän, jonka suorittaminen edellyttää valmistuksessa ja valaistuksessa saatuja havaintoja
ja henkisen kirjoituksen ymmärtämistä. Jos hän toimii oikein, on koe
läpäisty. Tähänkin kokeeseen liittyy sisäinen ominaisuus: koe antaa tilaisuuden kehittää itsehallintaa. Ihminen osaa noudattaa korkeita ihanteita
ja suorittaa velvollisuutensa toiveistaan ja mieltymyksistään huolimatta.
Hän oppii luopumaan kaikista ennakkoluuloistaan. On mahdollista, että
henkisen tiedon oppilas on suorittanut tämän kokeen sielullisen osan
tiedottomasti tavallisessa elämässä jo ennen henkisen koulutuksen tielle astumistaan.
Kolmatta koetta Steiner kutsuu ”ilmakokeeksi”. Siinä ihminen on tilanteessa, jossa hänen täytyy löytää itsestään käsin tiensä, hän ei saa
ulkopuolelta toiminnan aihetta. Kokeen suorittaminen edellyttää, että
ihminen löytää korkeamman minänsä ja osaa noudattaa hengen oivallusta. Tässäkin kokeessa tavallinen elämän toimii kouluna; tilanteet, jotka vaativat nopeaa päättäväisyyttä ja mielenmalttia antavat harjaannusta ilmakokeeseen.
Kolmannen kokeen suoritettuaan ihminen saa astua ”korkeamman
tiedon temppeliin”. Hänen on ”vannottava vala”, jossa hän lupaa, ettei ”kavalla” henkistä tietoa. Tässä vala on symbolista puhetta, koska
kyse ei ole varsinaisesta valan antamisesta vaan kokemuksesta, joka
antaa avaimet ymmärtää kuinka henkistä tietoa voidaan käyttää ihmiskunnan palvelukseen. Vanhoissa mysteeriotraditioissa pyrkijä käy läpi
elementtikokeet ja valan vertauskuvallisesti; henkisen tiedon tiellä ne
ovat todellisuuksia.
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Eräitä henkisen koulutuksen vaikutuksia
Edellä viitattiin korkeampiin aisteihin. Niiden kehittyminen on yhteydessä tsakroihin; henkisen koulutuksen kannalta merkityksellisimmät
sijaitsevat silmien välissä, kurkunpään kohdalla, sydämen seudulla ja
vatsanpohjan lähellä. Tsakrat alkavat harjoitusten myötä ensin kirkastua
ja sitten ”pyöriä”, jolloin henkinen havaitseminen herää. Kullakin tsakralla on oma merkityksensä yliaistillisten havaintojen tekemisessä. En
ole missään muualla lukenut niin yksityiskohtaista tsakrojen ja niiden
merkityksen kuvausta kuin mitä Steiner kirjassaan esittää.
Tsakrojen kehittymisen edellytykset ovat eettistä laatua; ne ovat jokapäiväisen elämän vaatimuksia. Kuhunkin tsakraan liittyvät omat ohjeensa ja kehitystehtävänsä. Esimerkiksi kurkkutsakran ”lehtien” – tosin
Henkisen tiedon tiessä ei käytetä ilmaisuja kurkkutsakra tai sydäntsakra
– kehittämiseksi Steiner antaa seitsemän ohjetta, jotka jo jossakin muodossa sisältyvät aiemmin esitettyihin edellytyksiin. Esimerkiksi yhtenä
edellytyksenä on se, että hengen oppilas pyrkii suorittamaan tehtävänsä
yhä paremmin ja täydellisimmin. Opetus esiintyy myös Uudessa Testamentissa: Jeesus neuvoo olemaan vähässä uskollinen, jotta voi kasvaa
paljon vartijaksi. Vastaavasti P. E:n opetuksissa arkisten velvollisuuksien
tunnontarkka täyttäminen on esoteerisen pyrkimyksen perusta. Se on P.
E.:n mukaan toisaalta oppimista luotettavaksi ja uskolliseksi palvelijaksi,
ja toisaalta vanhasta karmasta vapautumista.
Henkisen tiedon oppilaan unielämässä tapahtuu muutoksia. Ennen
unet olivat sekavia ja sattumanvaraisia, mutta henkisen koulutuksen
myötä ne alkavat saavat säännönmukaisen luonteen. Unikuvat eivät
enää ole pelkkää fyysisen maailman heijastusta, vaan niissä on mukana
henkisen maailman ilmausta. Ero valvetietoisuuden ja unitietoisuuden
välillä alkaa hävitä. Unikuvien maailmassa tulee ilmi korkeampi todellisuus. Muutos ulottuu myös syvän unen tilaan (P. E. kutsuu tätä salatajunnaksi), josta alkaa tulla tietoisuuden kokemuksia. Pitkän kehitysprosessin jälkeen ihminen saavuttaa jatkuvan tietoisuudentilan, joka ei
katkea unessa eikä kuolemassa.
Steiner puhuu korkeamman minän syntymisestä tietoiseen olemassaoloon. Ihmisen tulee kasvaa yhdeksi korkeamman minänsä kanssa.
Jotta korkeampi minä olisi elinkykyinen, täytyy ihmisellä olla kaikki
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välttämättömät henkiset elimet ja taipumukset. Steiner kiinnittää erityistä huomiota sydäntsakran kehittämiseen, koska juuri sen avulla korkeampi minä tekee fyysisen minän välineekseen ja käyttää sitä. Tässä
on taas yhtymäkohta P. E:n (ja Paul Bruntonin) opetuksiin. Myös P. E:n
edustamassa esoteriikassa sydäntsakralla on keskeinen rooli: se on ensimmäinen tsakra, joka herää Uuden Liiton tiellä toimintaan (Ervast,
1955).
Henkisen tiedon tien aikaisemmissa versioissa Steiner käytti ilmaisua ”kundaliinituli” ja sen herättäminen; myöhemmissä versioissa hän
muutti ilmaisun muotoon ”henkisen havaintokyky”. Vuoden 1912 suomennoksessa Steiner toteaa, että kundaliinitulen herättämisestä ei julkisesti ilmoiteta mitään, vaan se kuuluu esoteerisen koulutuksen piiriin.
Ilmeisesti sekä Uuden että Vanhan Liiton esoteriikassa tsakrojen elävöitymiseen liittyy kundaliinin herääminen. P. E:n mukaan sitä ei saa yrittää itse herättää; sen herättää Uuden Liiton tiellä Jeesus Kristus (Ervast,
1955).
Hengen oppilaalle eettisten ehtojen noudattaminen on välttämätöntä, muussa tapauksessa hän joutuu helposti harhojen ja erehdysten
valtaan astuessaan valmistumattomana korkeampaan maailmaan. Steiner toteaa, että eettisten edellytysten mukainen elämä on hyväksi myös
sellaiselle totuuden etsijälle, joka ei halua syystä tai toisesta astua henkisen koulutuksen tielle. Eettinen pyrkimys ilman muita meditatiivisia
harjoituksia vaikuttaa sielunelämään, vaikkakin hitaasti. Tässä voi nähdä
jonkinlaisen eron P. E:n opetusten kanssa: Vuorisaarnan ihanteiden mukainen elämä on hänen mukaansa turvallisin tie. Myös tällä tiellä mietiskely on välttämätöntä; mietiskelyn kohteena ovat ihanteet ja oman
elämän tutkiminen niiden valossa. Toisaalta P. E. antoi esoteerisen koulun oppilailleen meditaatio-ohjeita hieman samaan tapaan kuin Steiner
tekee kirjassaan.

Kaksi kynnyksenvartijaa
Tietyssä kehityksen vaiheessa, joka liittyy tahdon, ajattelun ja tunteen
eriytymiseen, henkisen tiedon oppilas kohtaa pienemmän kynnyksenvartijan. Se ei ole ihmiselle olemassa ennen kuin hän on saavuttanut
kyseisen kehitysvaiheen. Steiner kuvaa pienemmän kynnyksenvartijan
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kertomuksen muodossa; kuvaus on vaikuttava. Pelottava olento ilmestyy
ihmiselle. Tämä olento on muodostunut menneiden elämien hyvistä ja
huonoista puolista, jotka aikaisemmin olivat kietoutuneet hengen oppilaan omaan olemuksen; nyt ne irtautuvat hänestä. Hahmo on pelottava,
koska se on ihmisen omien aikaisempien elämien tulosta. Kynnyksenvartija ei poistu enää ihmisen rinnalta, vaan väärä ajattelu ja toiminta
näkyvät heti rumina vääristyminä sen hahmossa. Tämä kuvaus tuo elävästi mieleen Oscar Wilden romaanin Dorian Grayn muotokuva (Wilde, 2009), jossa Dorian Grayn moraaliton elämä näkyy hänestä tehdyn
muotokuvan turmeltumisena. Ehkä Wilde kuvaa taiteilijan intuitiolla tilannetta, jossa pienempi kynnyksenvartija tulee näkyväksi liian aikaisin.
Pienemmästä kynnyksenvartijasta täytyy tulla täydellinen olento,
muuten ihminen joutuu pimeyteen ja tuhoon. Olento muuttuu loistavan kauniiksi vasta, kun menneet vääryydet on hyvitetty ja ihminen on
puhdistanut itsensä niin, ettei mikään paha ole hänelle enää mahdollista. Vasta sen jälkeen voi tapahtua kirkastuneen kynnyksenvartijan ja
ihmisen jälleen yhtyminen.
Kynnys muodostuu pelon tunteesta. Jos ihminen vähänkään
pelkää ohjata itse kohtaloansa, ei kynnystä pidä ylittää. Kynnyksen yli
astuminen vie ihmisen maailmoihin, joissa hän aikaisemmin kulki vasta
kuoleman jälkeen. Ennen kynnyksenvartijan tietoista kohtaamista yhteys katkesi kuolemassa; tällöin vain kohtalon voimat näkivät kynnyksenvartijan, jonka epätäydellisyys pakotti kohtalon voimat johtamaan ihmisen maan päälle yhä uudelleen uuteen ruumistukseen. Steinerin kuvaus
on kuin toisinto Buddhan puheesta talonrakentajalle Dhammapadassa:
”Monien syntymien kierroksen kautta olen kulkenut lakkaamatta
talon rakentajaa etsien.
En löytänyt häntä. Syntyminen yhä uudestaan on kärsimystä.
Nyt olen nähnyt sinut, talonrakentaja! Etpä enää rakenna taloasi.
Kaikki orret ovat murtuneet, kurkihirsi on katkennut.
Nirvanaa lähestynyt mieleni on saavuttanut halujen lakkaamisen”
Henkinen koulutus valmistaa ihmisen kohtaamaan henkisen maailman kynnyksen pelkäämättä siten, että hän täysin tietoisena ottaa pienemmän kynnyksenvartijan hahmon uudelleen luomisen vastuulleen.
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Kynnyksen oikean ylittämisen jälkeen ihminen näkee elämänsä vaikuttaneet syyt ja seuraukset eli ymmärtää oman luonteensa ja kohtalonsa
karmallisen taustan. Tästä lähtien hän kokee kuoleman tietoisesti. Näin
toteutuu vanhojen mysteerien vaatimus, jossa vihittävältä vaadittiin,
että hän on oppinut eläessään kuolemaan.
Jonkin ajan kuluttua henkisen tiedon tien kulkija kohtaa suuremman
kynnyksenvartijan. Tämänkin kohtaamisen Steiner esittää kertomuksen
muodossa. Ihminen kohtaa korkean valo-olennon, jonka kauneus on ylimaallista. Suuri kynnyksenvartija kertoo kahdesta tiestä, jonka ihminen
voi valita. Valinta teiden välillä ei Steinerin mukaan ole helppo. Ensimmäinen tie vie yksilölliseen autuuteen; tällä tiellä ihminen voisi astua
vapautuneena yksilönä henkiseen maailmaan eikä hän enää tarvitsisi
fyysistä ruumista sen nykyisessä muodossa. Mutta tämä tie on musta,
koska ihminen asettuu muun maailman ulkopuolelle ja lopulta jää jälkeen muun ihmiskunnan kehityksestä. Toinen tie, jolla valkeat opettajat
auttavat – teosofisessa kirjallisuudessa puhutaan mestareista –, kasvattaa ihmisestä epäitsekkään ihmiskunnan ja muun luomakunnan palvelijan. Suuri kynnyksenvartija sanookin, että hän ei voi olla onnellinen
niin kauan kuin maailmassa on vielä onnettomia. Jos ihminen valitsee
valkean tien, hän voi kerran yhtyä korkeampaan kynnyksenvartijaan.
Antroposofinen hengentiede pääpiirteittäin -teoksessa Steiner täsmentää, että suuri kynnyksenvartija on itse asiassa Kristus-olento, josta tuli
Steinerin myöhemmän antroposofian kenties kaikkein keskeisin teema.
Steinerin kuvaus kahdesta tiestä muistuttaa arhatin ja bodhisattvan
teiden kuvauksia buddhalaisuudessa. Eräässä Viisauden mestarien kirjeessä arhatin henkilökohtaisen pelastuksen tietä kutsutaan ”ainoastaan
laajentuneeksi ja häikäiseväksi itsekkyydeksi” samaan tapaan kuin suuri
kynnyksenvartija Steinerin kuvauksessa tekee.

Arviointia
Johdannossa mainitsin, että Steinerin tarkoituksena oli, että kirjan muodossa esitetyt esoteeriset ohjeet voisivat korvata henkisen opettajan
tai ainakin opettajan rooli olisi erilainen kuin vanhoissa mysteereissä.
Kuitenkin Steinerin tarkoittamalla modernilla henkisen koulutuksen tiellä suullisella opetuksellakin oli oma roolinsa: hän aloitti vuonna 1904
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esoteerisen koulun, jossa mm. annettiin opastusta meditatiivisessa elämässä. Ensimmäisessä esoteerisessa koulussa oli myös rituaalinen puolensa; koulu oli järjestetty vuodesta 1906 alkaen vapaamuuraripohjalle.
Toiminta jatkui vuoteen 1914 ensimmäisen maailmansodan puhkeamiseen saakka. Steiner perusti uuden esoteerisen koulun vuonna 1923,
josta hän ehti avata vain ensimmäisen luokan (Kierch, 2006).
Steiner suunnitteli jatkoa Henkisen tiedon tielle; hänen elinaikanaan
kaikissa versioissa oli merkintä ”1. osa”. Toinen osa ei koskaan ilmestynyt, mutta Henkisen tiedon asteet -kirjaa pidetään antroposofien keskuudessa toisena osana (Dietler, 2009). Myöhemmissä opetuksissaan
Steiner tarkensi, kuinka meditaatiotie voisi kehittyä tutkimustieksi; hän
mm. selvitti imaginaation, inspiraation ja intuition kyvyt, jotka voisivat
kehittyä Henkisen tiedon tien harjoituksia tekemällä.
Henkisen tiedon tie sai hyvän vastaanoton 1900-luvun alun teosofien kesken. Teosofisen Seuran silloinen presidentti Annie Besant antoi
siitä ylistävän lausunnon englanninkielisen käännöksen esipuheessaan.
Steinerille myönnettiin Subba Row -mitali kirjan johdosta. Steiner koki,
että hän sai kirjan kirjoittamisen tehtäväkseen suoraan henkiseltä maailmalta ja toivoi, että kirjan ohjeita seuraamalla antroposofien keskuuteen olisi syntynyt joukko ihmisiä, jotka olisivat voineet tarkistaa hänen
hengentieteellisiä tutkimustuloksiaan. Samalla näissä ihmisissä olisi kasvanut mittavat kyvyt ihmiskunnan auttamistyöhön. Näin ei kuitenkaan
tapahtunut, mikä oli Steinerille pettymys. Steiner mainitsi asiasta eräälle
antroposofille mm. seuraavaa (Kruse, 2009): ”Henkinen maailman heittää silloin tällöin syötin. Tällä kertaa ei onkeen jäänyt mitään.” Kenties
on toiveita siitä, että Steiner voisi tulevaisuudessa hieman korjata arviotaan, sillä antroposofien keskuudessa on syntynyt uusi virike ottaa kirjan
harjoitukset ja ohjeet vakavalta kannalta (Jairi, 2009).
Ei ole yllättävää, että Steiner pettyi odotuksissaan. Näin lienee perusteltua ajatella, koska Henkisen tiedon tien eettiset vaatimukset ovat erittäin vaativia. Ohjeita on kymmenittäin, ja ne
sisältävät hyvin korkeita ihanteita. Kuten olen yrittänyt tuoda esille, ne
ovat täysin Vuorisaarnan hengen mukaisia. Ruusuristiläisestä näkökulmasta voi sanoa, että Henkisen tiedon tie sisältää varsin yksityiskohtaisen kuvauksen puhdistuksen tiestä, joka yleensä kestää useita elämiä.
Jostakin on kuitenkin aloitettava. Olen täysin vakuuttunut siitä, että
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mihin tahansa aidosti henkiseen tiehen kuuluu oleellisena osana eettinen pyrkimys.
Steiner puhuu henkisen maailman kynnyksen ylittämisestä ja henkisen havaintokyvyn kehittämisestä. P. E. puolestaan puhuu taivasten
valtakunnan jäseneksi tulemisesta ja sen mukanaan tuomista uusista
kyvyistä. P. E:n suosittamalla tiellä henkisen maailman kynnys on turvallista ylittää vasta sitten, kun ihmisessä on syntynyt kristustajunta.
Tällaisen tulkinnan voi kyllä tehdä Steinerinkin opetusten pohjalta, kun
tutustuu huolellisesti Steinerin upeaan kuvaukseen kynnyksenvartijoista. Näyttää siis siltä, että Steiner ja P. E. kuvaavat pitkälti samoja asioita
eri käsitteillä. Ehkä P. E:n opetuksissa yliaistillisten kykyjen kehittyminen
tosiaan tapahtuu hitaammin puhtaasti eettistä tietä, kuten Steiner asian ilmaisi. Todellinen esoteerinen tie on kuitenkin vakaville pyrkijöille
avoin, ja mielestäni Steinerin mestariteos voi toimia siinä erinomaisena
oppaana.
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Tapio Kaitaharju – suomalainen tietäjä
Johdantoa
Tapio Kaitaharju (1923–2004) oli suomalainen parantaja ja selvänäkijä,
tai näin Kaitaharjua on mahdollista luonnehtia hänen julkisen toimintansa alkuvuosikymmeninä. Osuvampi luonnehdinta saattaisi olla suomalainen hengentieteilijä tai vain lyhyesti suomalainen tietäjä. Tarkoitan tässä ilmaisulla tietäjä sanan teosofista merkitystä: ihmistä jolla on
kokemusperäistä tietoa elämän ja kuoleman salaisuuksista.
Esitykseni pohjautuu melkein kokonaan Kaitaharjun julkaistuihin
teoksiin. Näin siksi, etten tuntenut Kaitaharjua henkilökohtaisesti; olin
toki seurannut hänen luentojaan. Kaitaharjun teokset edustavat hänen
ajatteluaan ja tutkimustuloksiaan kirjoittamisen aikoihin. Niiden avulla
voi hahmottaa ainakin jossakin määrin objektiivisesti tiettyä kehityskaarta. Luonnollisesti kehityskaaren hahmottelu edellyttää tulkintaa ja
jotakin viitekehystä: sitä kohdallani edustaa ruusuristiläinen maailmankatsomus sellaisena kuin olen sen ymmärtänyt.
Etenen esityksessäni kronologisessa järjestyksessä. Aloitan Kaitaharjun kolmesta ensimmäisestä teoksesta, jotka ilmestyivät ensimmäisen
kerran vuosina 1972–1975.

Rajan tuntumasta
Koulutustie parantajaksi
Kaitaharju oli nuorukainen, kun Suomi joutui sotaan. Näin hänestä tuli
monien muiden tapaan sotaveteraani, jolle jäi sodasta fyysinen vamma.
Niinpä on ymmärrettävää, että sotaveteraanien asia oli hänelle tärkeä
koko elämän ajan. Sodan jälkeen Kaitaharju luopui haaveestaan opiskella metsänhoitajaksi ja antautui rautatievirkailijan uralle. Voinee kuitenkin sanoa, että metsänhoitajan tehtävä toteutui toisella, henkisemmällä
tavalla hänen elämässään.
134

Ensimmäinen kosketus henkisiin asioihin näyttää tulleen yllättävän
myöhään, noin 40 vuoden iässä. Pian tämän jälkeen hän sai lahjaksi Greberin kirjat Yhteydessä henkimaailman kanssa. Olen itsekin lukenut kyseiset kirjat, ja niiden sanoma on nimensäkin mukaisesti spiritualistiselle liikkeelle ominaista. Teosofian näkökulmasta niiden sisältämä tieto on
kovin heppoista ja harhaanjohtavaakin. Silti Kaitaharju sai niistä joitakin
perustietoja näkymättömästä maailmasta.
Alkuvuosina Kaitaharju osallistui meedioistuntoon, jossa hänelle
kerrottiin jotakin tulevasta henkisestä tehtävästä. Lisäksi meedio kertoi
muutamia tietoja hänen aikaisemmista elämistään, niin kuin meedioilla
on tapana kertoa. Sivuhuomautuksena voin todeta omasta kokemustani
ja teosofisesta ajattelusta käsin, että tällaiset tiedonannot ovat lähinnä
viihteellisiä.
Pian ensimmäisten henkimaailman kokemusten jälkeen alkoi hyvin
erikoinen koulutus. Kaitaharju kuvaa, kuinka hänen ruumistaan ja henkeään muovailtiin, puristeltiin ja venytettiin yöaikaan eri tavoin. Ilmeisesti tämän työskentelyn seurauksena Kaitaharjun yliaistilliset kyvyt heräsivät. Hän alkoi nähdä ja kuulla näkymätöntä ohjaajaansa. Hän kykeni
myös irtautumaan ruumistaan säilyttäen tietoisuutensa. Kaikki tämä
saatiin aikaan vain kolmessa viikossa! Tätä ”henkistä kirurgiaa” jatkettiin
myös alkuvaiheiden jälkeen.
Kaitaharjun kokema valmistelu on teosofisen ja antroposofisen kirjallisuuden piirissä miltei tuntematonta, lukuun ottamatta yhtä poikkeusta: myös Krishnamurti kuvailee omia kokemuksiaan samankaltaisella
tavalla. Kaitaharjua valmisteltiin parantajan tehtävään, ja ilmeisesti Krishnamurtia valmisteltiin vastaavalla tavalla henkisen opettajan tehtävään (Krishnamurtilla tämä ”prosessi” jatkui – lievempänä ja vaihdellen
– kai miltei koko hänen elämänsä.)
Kaitaharju suoritti parantajan tehtäväänsä sekä kosketus- että kaukoparantajana. Myös kolmatta menetelmää – hengen kautta parantamista – käytettiin. Siinä parantaja irtautuu ruumistaan ja menee parannettavan luo henkenä. Kaitaharju kuvailee kuinka parantava voima virtasi
kehon kautta kohteeseen; parantaja on siinä vain välittäjä. Joka tapauksessa kuvatut parantamistulokset olivat erittäin vaikuttavia. Kaikkia
ei kuitenkaan henkiparannuksella voitu auttaa, ilmeisesti karmallisista
syistä.
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Avaruuden ystävistä
Rajan tuntumassa -kirjassa kerrotaan monenlaisista yliaistillisista kokemuksista, joista Kaitaharju itse toteaa: ”niissä oli kenties puolet todellisuutta ja kenties puolet erilaisilla henkisillä menetelmillä rakennettua”.
Arvio vaikuttaa ulkopuolisesta lukijasta varsin oikeaan osuvalta: jotkut
kuvatut tapahtumat vaikuttavat selvästi astraalisilta.
Kaitaharju kertoo kohtaamisistaan avaruuden ystävien kanssa: matkustamista avaruusaluksilla, vierailuja toisille planeetoille, jopa kauemmaksikin. On huomattava, että hänen kokemuksensa on koettu henkenä. Tässä näyttää olevan yksi avain ufoilmiöiden ymmärtämiseksi: ne
tapahtuvat yliaistillisissa maailmoissa, kenties vain harvoin fyysisellä
tasolla. Samalla siinä on myös suuri harhautumisen riski.
Kaitaharjun välittämä kuva avaruuden vanhemmista veljistä on sympaattinen; he eivät riko vapaata tahtoa vastaan ja pyrkivät omalla tavallaan auttamaan ihmiskuntaa. Heidän saavuttaman teknisen tiedon
edellytyksenä on ehkä hieman yllättäen Rakkauden tien kulkeminen.
Suhtaudun aikamoisella varauksella ufoilmiöihin ja erityisesti niiden
tulkintoihin. Siitä huolimatta Kaitaharjun kokemukset vaikuttavat varsin
uskottavilta. Tosin tiedonanto vuoden 1967 sodasta Israelin ja arabivaltioiden välillä vaikuttaa jotenkin epäuskottavalta: Kaitaharjun mukaan
sodan ratkaisivat Israelin eduksi ”avaruuden ilmavoimat”! Hän toteaa,
että tehtävä oli saatu korkeammilta henkivoimilta. Tätä on ainakin itseni
vaikea sovittaa ruusuristiläiseen maailmankatsomukseen.
Maailmankuvallisia aineksia
Kaitaharju mainitsee kirjassaan, ettei juurikaan lukenut henkistä kirjallisuutta ainakaan alkuaikoina. Näin hän kertoi myös eräässä 1980-luvulla
pro gradu -työtä varten tehdyssä kirjehaastattelussa. Kuitenkin hänen
ensimmäisissä kirjoissaan on monia yhtymäkohtia teosofiaan: mm.
jälleensyntyminen, karma ja kehityksen laki. Hän kuvaa kuinka elämä
etenee kivikunnasta kasvikuntaan siirtyen siitä pitkien aikakausien kuluessa kehityksen myötä eläinkuntaan ja lopulta ihmiskuntaan. (Kriittisesti arvioituna voisi sanoa, että kuvailu ei ole kovin yksityiskohtaista eikä
ole selvää, mikä tarkasti ottaen siirtyy luonnonkunnasta toiseen.) Myös
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näkymättömän maailman tasojen kuvaukset astraalimaailman alemmilta, miltei aineellisilta tasoilta ylemmille ja kirkkaammille tasoille on teosofisen kuvauksen kanssa samankaltaista. Tosin samat ajatukset esiintyvät myös spiritualistisessa kirjallisuudessa, jota Kaitaharjun alkuvaiheen
teokset varsin paljon muistuttavat. Hän käyttää samantapaisia käsitteitä
puhuen hengistä ja oppaista. Hän puhuu meedioista myönteiseen sävyyn mm. näin: ”Kun meedio on kehittynyt, rehellinen ja pyrkii auttamaan ihmisiä, toteutuu yhteys kahden maailman välillä oikealla tavalla.
Silloin voivat hänen kauttaan antaa opetusta melko korkeat henget – –”
Otetta voi tulkita sitenkin, että Kaitaharju ei esitä meedioita korkeimman
tiedon lähteenä kuten jotkut sipiritualistit vaikuttavat uskovan; hänen
kantansa on siis jossakin määrin kriittinen. Lisäksi Kaitaharjun mielestä
meedioistuntojen ilmiöt ovat varsin vähäarvoisia. Niillä on läsnäolijoille
ainoastaan todisteiden arvo.
Pekka Ervast esittää, että joskus meedioistunnossa voi puhua toisille tasoille siirtynyt ihminen, mutta hänkin vain kiirastulivaiheessa. Ervast toteaa, että tällainen kanssakäyminen on edesmenneelle itselleen
vahingollista, koska se saattaa turhaan sitoa häntä maallisiin asioihin.
Ervast ei siis suosittele meedioistuntoja; Viisauden mestarien kirjeet ja
H. P. Blavatsky ovat asiassa vielä jyrkemmällä kannalla. Kaitaharjun kirjoista käy kuitenkin ilmi, että hänellä itsellään oli kokemusperäistä tietoa
pienemmistä mysteereistä eli kuoleman salaisuuksista ainakin astraalitason näkökulmasta: hän kuvailee vierailua astraalimaailman helvettitiloissa samaan tapaan kuin teosofiset lähteet.
Kaitaharjun varhaisessa tuotannossa on teosofian kannalta eräs mielenkiintoinen maininta: Rajan tuntumasta -kirjassa mainitaan Valkoinen
Veljeskunta, joka on Kaitaharjun mukaan lähettänyt maan päälle korkeita henkiä. Asiasta ei kerrota enempää, joten on vaikea päätellä, mistä lähteestä tämä maininta on peräisin. Käsittääkseni idea Valkoisesta
Veljeskunnasta on teosofian maailmaan tuoma; tietenkään teosofisella
liikkeellä ei ole yksinoikeutta Valkoiseen Veljeskuntaan .
Kaitaharju käsittelee lyhyesti myös (nimiä tarkemmin mainitsematta)
hengentieteitä, jollaiseksi Ruusu-Ristikin voidaan ymmärtää. Hänen mukaansa länsimailla on elänyt useita henkilöitä, jotka ovat tutkineet hengentieteitä. Näiden tutkimusten pohjalta on syntynyt eri suuntia, jotka
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käyttävät eri käsitteitä samoista asioista. Niinpä suuntausten väliset ristiriidat ovat Kaitaharjun mielestä näennäisiä. Olen itse valmis yhtymään
tähän käsitykseen ainakin jossakin määrin. Kaitaharju toteaa myös, että
hengentieteiden voima ei ole kyennyt luomaan kovinkaan laajaa kehää
ympärilleen, koska aineellisuuden rakentama vastus on suuri. Varsinaiseen työhön jää käytettäväksi vain kolmasosa voimista tai vähemmän.
Ajatus lienee pohtimisen arvoinen.

Ystävien kesken ja Maaäidin kirja
Luonnonhengistä
Yhtenä Kaitaharjun erikoistehtävänä parantamisen lisäksi voitaneen pitää luonnonhenkien maailman selvittämistä. Luonnonhengistä on teosofisessa kirjallisuudessa jonkin verran kerrottu Leadbeaterin kirjasessa ja varsin perusteellisesti Steinerin esitelmissä. Ervast sivuaa jonkin
verran aihetta. Kaitaharju tuo selvästi oman lisänsä olemassa olevaan
kirjallisuuteen. Ystävien kesken teoksessa tämä tulee erityisen hienolla
ja intiimillä tavalla esille. Siinä tontut, kotihaltiat, keijut ja muut luonnonhenget maalla, merellä ja ilmassa kertovat itse omasta elämästään
eetteritasolla. Itseäni liikutti tarina puron hennosta haltiattaresta, joka
ihmisen toiminnan vuoksi menetti elämänsä eli sulautui takaisin Maaäitiin. Myös kevään keijukaisilta saatu, tuoheen näkymättömin kirjaimin
kirjoitettu rakkauskirje Valamon luostarin alueelta on hellyttävä. Luonnollisesti Ystävien kesken -kirjan voi ottaa aikuisille kirjoitettuina satuina, jos niin haluaa. Kirjassa on kuitenkin hämmästyttävä autenttisuuden
tuntu.
Ystävien kesken -kirja ja erityisesti Maaäidin kirja edustavat merkittävää käännettä Kaitaharjun ajattelussa. Hänen ilmaisunsa on vajaassa
10 vuodessa muuntunut siten, että tietty spiritualistisuuden leima on
hävinnyt; vaikuttaa siltä, että hän on onnistunut saavuttamaan korkeamman ajattelun alueen. Toki kirjoittaja on silti tunnistettavissa samaksi
kuin aiemmissakin kirjoissa. Maaäidin kirja käsittelee luonnonhenkiä
edelleen hienovaraisesti, mutta ehkä analyyttisemmällä otteella kuin
Ystävien kesken -teos. Kirjoituksista välittyy selkeänä luonnon näkymättömän puolen huoli ja hätä ihmisen luontoa tuhoavasta toiminnasta.
Saastuminen vaikuttaa voimakkaammin ja nopeammin eetteritasolla
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kuin fyysisellä tasolla ja siten vahingoittaa luonnonhenkiä vielä enemmän kuin näkyvää luontoa.
Maaäiti ja Kristus-tapahtuma
Maaäidin kirja esittelee nimensä mukaisesti Maaäidin, jota teosofisessa kirjallisuudessa ei tietääkseni ole samalla tavalla käsitelty. Kaitaharjun mukaan Maa-planeetta on elävä olento kuten ihminenkin: sillä on
aineellinen ruumis, eetteriruumis ja tunneruumis (ihmisen aineellinen
ja eetteriruumis ovat Maaäidin synnyttämiä). Tämän lisäksi Maalla on
myös korkealle ulottuva viisaus, joka on jumalallisen alkuvoiman ilmentymä. Maaäiti on Kaitaharjun mukaan korkein aineelliseen tasoon tullut
jumalallisen alkuvoiman naisellinen ilmentymä. Hän on tullut Maa-planeettaamme jo ennen planeetan fyysistä ilmenemistä. Kaitaharjun esitys Maaäidistä olentona on siinä mielessä teosofian mukainen, että teosofiassakin ajatellaan planeetat tietyssä mielessä elollisiksi olennoiksi.
Kaitaharjun mukaan ihmiskunnan kehityksen hyväksi tapahtui 2000
vuotta sitten kaikkein tärkein ja keskeisin asia: Golgatalla vuodatettiin
Maahan kosmisen Kristus-hengen kosminen rakkaus. Tapahtuma koskee
koko ihmiskuntaa eikä se ole mistään ulkonaisista tekijöistä, maailmankatsomuksesta tms. riippuvainen. Tapahtumaa edeltävänä aikana Kristus-rakkaus oli mahdollista saavuttaa vain pitkien harjoitusten jälkeen,
mikä oli mahdollista vain harvoille. Kristus-tapahtumassa kosminen rakkaus sulautui Maaäidin eetteriselle tasolle saakka ja on siellä virikkeenä
jokaiseen syntyvään lapseen.
Edellä esitetyt ajatukset ovat ruusuristiläisille ja antroposofeille hyvinkin tuttuja. Kaitaharjun esityksessä ei siis ole mitään uutta, jos ajatellaan, että hän vain esittää omin sanoin mitä Ervast tai Steiner ovat asiasta esittäneet. Sellaista vaikutelmaa ei lukija kuitenkaan tekstistä saa:
esityksestä tulee tuntuma koetusta ja havaitusta asiasta. Kristus-tapahtuman yliaistillinen havaitseminen ei kuitenkaan ole Ervastin mukaan
mikään helppo tehtävä, johon kuka tahansa selvänäköinen ihminen pystyisi. Tästä ovat esimerkkinä Leadbeaterin ja Besantin Kristus-tutkimukset, joiden mukaan ajanlaskun alussa ei tapahtunut mitään merkittävää. Kyseessä ovat sentään merkittävät teosofiset työntekijät; varsinkin
Leadbeaterin selvänäköä arvostettiin aikanaan kovasti (Ervastin mukaan
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hän oli astraalisissa asioissa tieteellisen tarkka). Lisäksi Steiner toteaa,
että buddhalaisuuden selvänäkö ei tavoita Kristus-tapahtumaa. Tätä on
itseni hieman vaikea hyväksyä, mutta toisaalta Kristus-tapahtumaa eivät
tietääkseni mitkään buddhalaiset lähteet käsittele.
Johtopäätöksenä voisin tulkintanani todeta, että Kaitaharju liittyy
harvojen hengentieteilijöiden joukkoon, jotka puhuvat Kristus-tapahtumasta suunnilleen yhtäpitävästi kokemukseen perustuen. Kaitaharjun
kuvaus näyttäisi käsittelevän asioita, joista Ervast ja Steiner ovat yksimielisiä.
Edessämme ratkaisujen ajat
Edessämme ratkaisujen ajat -teos on vakava puheenvuoro Maan elinolosuhteiden säilymisestä. Kirjassa kuvataan Maapallon yhteisiä ongelmia yliaistillisesta näkökulmasta, jopa jossakin määrin pessimistisesti
sävyttyneenä. Otan tässä joitakin poimintoja.
Ydinenergian ja -säteilyn vaarat elolliselle luonnolle ja ihmiselle tunnetaan fysiikassa ja biologiassa varsin hyvin. Kaitaharju kiinnittää huomiota ydinsäteilyn kykyyn vaikuttaa hajottavasti myös eetteriruumiseen
eli elämänvoimien alueella. Tämä ehkä ei ole teosofisesti ajatellen yllättävää, mutta hän toteaa lisäksi, että säteily vaurioittaa myös korkeampia
olemuspuolia. Jo ydinenergian hallittu käyttö, uraanin louhiminen yms.
sisältävät nämä vaarat.
Kaitaharju tuo esille lisää yksityiskohtia ihmisen henkisestä puolesta. Hän esittää ihmisen syntymän hengentieteelliseltä kannalta. Hän
kuvaa, kuinka jokaisella ihmisellä on kuoleman jälkeisissä tiloissa oma
lakipisteensä, mistä hän koodihiukkasena lähtee laskeutumaan uutta
maanpäällistä elämää kohti. Ajatus on täysin sopusoinnussa teosofisen
opetuksen kanssa. Asia ei ole teosofeille tai antroposofeille uusi, mutta
se on mielestäni merkittävä, koska se käsittääkseni edustaa hänen omaa
tutkimustulostaan.
Kaitaharju palaa hengentieteisiin: hän kertoo, että hengentieteiden luominen on aikanaan synnyttänyt myös siihen kuuluvan korkean
värähtelytason energian, joka on jossain määrin tutkijan käytettävissä
ja vaikuttaa myönteisesti, kun ajatusponnistelu ei ylitä tutkijassa itsessään olevaa sallittua ylintä rajaa. Muussa tapauksessa tämä korkea
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ajatusenergia voi tuhota tutkijassa rakkauden alueen ja ottaa hänet
hallintaansa. Ajatus on pohtimisen arvoinen. Toisaalta tuntuu kummalliselta, että esimerkiksi ruusuristiläinen ajatusenergia voisi kuluttaa etsijässä rakkauden tason, koska käsittääkseni kyseinen ajatusenergia juuri
tähtää ihmisen rakkauskyvyn kasvuun. Asian voi ymmärtää kenties niin,
että kaikessa henkisessä inspiraatiossa on ylempi ja alempi puoli tai kiusaus, johon voi langeta.
Edelliseen varoitukseen liittyy Kaitaharjun huomautus pitkäaikaisesta tieteellisestä ponnistelusta: siinä tiedon synnyttämä terävä ja korkea
värähtely voi kuluttaa rakkauden suojan pois. Tällöin tiedollinen ajattelu
joutuu kosketukseen korkeamman ajattelun vastavoiman kanssa. Hänen
mukaansa joukkotuhoaseiden kehittelijä saattaa ammentaa inspiraatiota kyseisestä lähteestä ja samalla aidosti uskoa olevansa ihmiskunnan
hyväntekijä.

Yhteytemme elämän energioihin
Tätä teosta vuodelta 1991 voisi pitää Edessämme ratkaisujen ajat -teoksen jatko-osana. Siinä Kaitaharju palaa aiempiin teemoihin syventäen
niitä. Esimerkiksi kuoleman jälkeinen astraalielämä saa lisäselvitystä,
josta näkyy tarkkaan lukiessa kokemusperäinen tieto. Kaitaharjun näkökulma on selkeästi hengentieteellinen ja mielestäni yhtäpitävä ruusuristiläisen tietämyksen kanssa, vaikka esitys ei olekaan niin perusteellinen
kuin esimerkiksi Ervastin Elämää kuoleman jälkeen -teoksessa.
Kaitaharju kertoo näkyvän ja näkymättömän maailman välisen suojaverhon ohentumisesta, jonka Ervast ennusti Ihmisyyden uskonto -esitelmäsarjassa. Tämä suojauksen oheneminen aiheuttaa epätasapainoa
ja herkistymistä. Kaitaharju käyttää ilmaisua ”sekoilu”. Tähän liittyy
myös astraalitasolla tapahtunut epäjärjestyksen kasvu, jonka syynä on
ihmiskunnan eksyminen tasapainoisen kehityksen teiltä. Tällä Kaitaharju
viittaa mm. tiedolliseen elämänkäsitykseen, joka on tiukasti sitoutunut
materialismiin.
Kaitaharju palaa myös meedioihin: suojauksen oheneminen on lisännyt mediumistisuutta. Kaitaharju on pannut merkille, että meedioita ja
heidän ryhmiään vaivaa kriittisyyden puute, jonka seurauksena harhauttavat voimat pääsevät työntymään esille. Nämä esiintyvät imarteluna ja
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lopulta pelotteluna sekä kuvitelmana oman tehtävän ainutlaatuisuudesta ihmiskunnan historiassa. Kaitaharjun arvio tulee varsin lähelle teosofisia näkemyksiä meedioista; hän mainitsee Blavatskyn tapaan astraalikuoret harhauttamisen välineenä.
Kaitaharju toteaa, että korkeamman tason selvänäköisyys lienee hyvin harvinaista. Hänen mukaansa sen edellyttämä vuorovaikutus ohittaa kokonaan astraalitasot ja liittyy niihin ulottuvuuksiin, missä on myös
Maa-planeettaa ja sen ihmiskuntaa koskeva ”tieto sinänsä”. Koska tällaisella näkemisellä ei ole kosketuskohtia tavallisen selvänäön kanssa, tarvittaisiin sitä kuvaamaan jokin toinen ilmaisu. Tässä Kaitaharju kuvannee
asiaa, jota teosofiassa nimitetään korkeammaksi akashaksi erotukseksi
astraalivalon akashasta. Arvelisin, että korkeamman akashan luotettava
lukeminen edellyttää vihkimystä. Voisi myös päätellä, että Kaitaharju kykeni ainakin jossakin määrin tutkimaan asioita korkeammasta akashasta. En silti käy arvailemaan Kaitaharjun mahdollisia vihkimyksiä.
Parantajia Kaitaharju varoittaa ”minä parannan” -asenteesta. Henkisillä voimilla parantajan pitäisi kyetä ottamaan huomioon karman vaikutukset tai saada siitä edes jonkinlainen tuntuma parannettavan ihmisen kohdalla. Kaikkia ei voi parantaa, vaikka monia voidaankin auttaa.
Hän antaa myös henkisen selityksen ns. parannuskokouksiin, joissa painetaan kämmen parannettavan otsalle. Tätä Kaitaharju pitää otsakeskukseen kautta tapahtuvana väkivaltaisena psyykeen tunkeutumisena.
Onnellisessa tapauksessa tapahtuma saattaa laukaista psyykkisiä jännitystiloja, mutta yhtä hyvin tapahtumasta voi olla kovin onnettomia jälkiseurauksia. Pahimmassa tapauksessa otsakeskus jää avoimeksi, mikä altistaa ihmisen astraalitason energioiden arvaamattomille vaikutuksille.
Tässä on huomautettava, että vaikka Kaitaharju kirjoittaa monista ilmiöistä varsin kriittisesti, hän osaa muotoilla sanottavansa lempeästi. Lukijalle ei jää minkäänlaista hyökkäyksen tai itsetehostuksen vaikutelmaa.

Viimeiset kirjat
Kaitaharju julkaisi Me suomalaiset -kirjan vuonna 1992. Kirjassa esitetään Suomen suvun esihistoria tavalla, jota nykyinen tiede pitänee satuiluna. Suurin osa kirjasta perustuu tieteen kannalta vanhentuneisiin
lähteisiin, ei siis Kaitaharjun selvänäköisiin tutkimuksiin (Tietysti voi olla
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niinkin, että Kaitaharju on valinnut lähteitä, jotka ovat hänen selvänäköisen tutkimuksensa kanssa samansuuntaisia.) Itseäni puhuttelee ainoastaan kirjan viimeinen luku, jossa Kaitaharju puhuu Kalevalasta ja
sen henkisestä merkityksestä. Siinä hän esittää, että menneisyydessä
syntynyt suomalaisten kansallinen voima, tässä tulkinnassa Sampo, olisi
edelleen oikein ymmärrettynä suomalaisten käytössä. Tähän ajatukseen
ruusuristiläisen on helppo yhtyä.
Kaitaharjun viimeinen kirja ilmestyi 1997: Sivustakatsojana tässä
ajassa, joka on koottu kirjoituksista vuosien varrelta. Vaikutelmani on
kuitenkin se, että ehjimmät kirjoitukset oli jo julkaistu aiemmissa teoksissa.

Lopuksi
Kaitaharju ei missään teoksessaan esiintynyt henkisenä opettajana. Hän
ei juurikaan antanut neuvoja esimerkiksi Ervastin tai Steinerin tapaan
tiestä, jota kulkemalla voisi päästä henkisesti eteenpäin. Se ei selvästikään ollut hänen tehtävänsä. Tällä en tietenkään tarkoita, etteivätkö
Kaitaharjun kirjat sisältäisi runsaasti arvokasta tietoa henkisen tien kulkijalle. Olen kyllä kuullut, että Kaitaharju oli mukana piirissä, joka oli läheisemmässä tekemisessä hänen kanssaan, mutta siinäkään ei ilmeisesti ollut kyseessä varsinaisesta opettaja-asemasta.
Edelliseen liittyen poikkeus vahvistaa säännön. Yksi neuvo tulee hänen tuotannostaan selvästi esille: henkinen etsijä ei saa laiminlyödä
arkisia velvollisuuksiaan ja kuvitella, että vain ”henkisillä” asioilla on
merkitystä. Tämä on henkisen pyrkimyksen ensimmäisiä ehtoja sekä Ervastin että Steinerin mukaan.
Kerron lopuksi anekdootin, joka kuvannee Kaitaharjun persoonaa.
Hyvä ystäväni osallistui 1990-luvulla erääseen seminaariin, jonka yhtenä
puhujana Kaitaharjukin esiintyi. Tauolla tuli tilaisuus henkilökohtaiseen
ajatustenvaihtoon. Ystäväni rohkaisi mielensä ja kysyi, oliko Kaitaharjulla
kenties menossa viimeinen inkarnaatio Maan päällä. Vastaus oli huumorin sävyttämä: ”Ei toivoakaan”. Lienee kuitenkin perusteltua ajatella,
että Tapio Kaitaharju oli todellinen suomalainen tietäjä, joka pyrki auttamaan kansaamme ja sitä kautta koko ihmiskuntaa.
143

Manly P. Hallin elämästä ja opetuksista
Hallin elämästä
Manly Palmer Hall (1901–1990) syntyi Kanadassa, mutta muutti 3-vuotiaana Yhdysvaltoihin. Hallin julkinen alkoi hyvin nuorena ja kesti noin
70 vuotta (!), minkä aikana hän piti yli 8000 luentoa ja julkaisi yli 150
kirjaa. Hän oli hyvin laajasti perehtynyt esoteeriseen kirjallisuuteen, ja
hänellä oli tältä alalta kattava kirjasto. Hall perusti vuonna 1934 Philosophical Research Society -järjestön (PRS), jonka tehtävänä on tutkia uskontoja, mytologiaa, metafysiikka ja teoreettista okkultismia. Ohjelmassa voi nähdä yhtäläisyyksiä Teosofisen Seuran ja Ruusu-Ristin ohjelman
kanssa.
Hänen pääteoksenaan pidetään teosta ”The Secret Teachings of All
Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and
Rosicrucian Symbolical Philosophy”, jonka hän julkaisi vain 27 vuoden
iässä. Hän käsitteli pääteoksessaaan mm. vapaamurariuden symboliikkaa. Hän ei tuolloin ollut vapaamuurari, mutta silti hänellä oli avaimia
vapaamuurariuden mysteerien selittämiseen. Hänet vihittiin vapaamuurariksi vasta 53 vuoden iässä, minkä jälkeen hän ei enää kirjoittanut
vapaamuurariudesta.
Jakaisin hänen opetuksensa kahteen ajanjaksoon. Ensimmäinen jakso kesti 1940-luvun alkuun saakka. Siihen saakka hänen opetuksensa
olivat saaneet selvää inspiraatiota teosofiasta ja Max Heindelin ruusuristiläisyydestä. Hall ei ehtinyt tavata Heindelia, mutta hän ystävystyi
Heindelin lesken kanssa. Erään lähteen mukaan hän oli nuorena myös
Teosofisen Seuran jäsen.
1940-luvun alussa Hall alkoi ottaa etäisyyttä teosofisiin opetuksiin.
Aiemmin hän oli puhunut Viisauden mestareista todellisina ihmisinä,
mutta hän muutti opetustaan sanomalla, että mestarit eivät ole todellisia ihmisiä, vaan kyseessä on tietyn tajunnan tilan symboli. Teosofiselta
kannalta kyseessä on luonnollisestikin tajunnan tila, mutta mestarit ovat
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myös todellisia ihmisiä. Hallin uuden opetuksen mukaan Atlantis -mannerta ei koskaan ollutkaan, vaan kyseessä oli aikakausi (ero jää ainakin
itselleni hieman hämäräksi). Rosenkreutsilaisia vihittyjä ei myöskään ollut olemassa tai jos oli, niin kyseessä oli ainoastaan Francis Bacon.
Vietnamin sodan alkaessa jotkut hänen opetuksiaan kuunnelleet
nuoret miehet kysyivät, olisiko oikein mennä Vietnamiin sotimaan; heillä oli ilmeisesti omantunnon esteitä sotimiselle. Hall kuitenkin vakuutti,
että on oltava uskollinen hallitukselle ja mentävä sotimaan, jos hallitus niin haluaa. Ehkä Hall olisi ”teosofisella kaudellaan” vastannut eri
tavalla.
Edellä sanotusta huolimatta ajattelen, että Hallilla oli harvinainen
kyky ymmärtää vanhojen mysteerioiden symboleja sisäiseltä kannalta.
Tämä kyky ilmeni hänessä jo nuorella iällä eikä se vaikuta olleen pelkästään kirjojen lukemisen tulosta.
Esittelen seuraavaksi Hallin teosofisen kauden opetuksia pyrkijälle
asettavista ehdoista. Esitys perustuu vihkoseen Spiritual Centers of Man,
joka julkaistu vuonna 1929. Kommentoin vihkosen opetuksia teosofian
ja erityisesti Pekka Ervastin (P. E.) teosofian näkökulmasta.

Kokelaan edellytykset
Hall aloittaa kysymällä: ”Mitä minun täytyy tehdä, jotta voisin herättää
henkeni uinuvat kyvyt?” Hän vastaa tarkastelemalla mysteeriokouluja,
joihin kuuluvat valaistuneet ihmiset on hyväksytty kuolemattomien seuraan. Ennen mysteeriokoulun opintoja, kokelaan on tehtävä valmistava
työ, jonka olennaisena osana on eettinen itsekasvatus ja riittävä perehtyneisyys taiteisiin ja tieteisiin.
Hall jakaa kokelaan edellytykset seitsemään osaan. Tarkastelen niitä
yksi kerrallaan. Jos kokelas hyväksytään, hänestä tulee oppilas.
1) Kokelaan täytyy ymmärtää koulutuksen merkitys.
Tietämätön ihminen voi kyllä kehittyä henkisesti, mutta tietämättömyys muodostaa vakavan esteen eettisellä tiellä. Hall pitää oppimaan
oppimista hyvin tärkeänä taitona, koska oppimisen kohteena olevat taiteet ja tieteet ovat heijastuksia Salaisesta Viisaudesta. Tämän ymmärtäminen oli mm. Pythagoraan koulussa tärkeää (sivumennen sanoen P. E.
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mainitsee, että Pythagoras oli mestari Kuthumin inkarnaatio). Opiskelu
tarkoittaa sitä, että kokelas hankkii itselleen jotakin arvokasta annettavaa, jotakin jonka hän voi tuoda Temppeliin. Ainoa kelvollinen annettava
on tietenkin ihminen itse. Hänen on näin valmistauduttava ottamaan
vastaan viisautta.
Opiskelun kautta kokelas voi saavuttaa taitoja, joita hän voi käyttää
ihmiskunnan palvelukseen. Se onkin ensimmäinen edellytys: kokelaan
on uhrattava itsensä epäitsekkääseen palveluun. Luonnollisesti valmistuskausi vie vuosia aikaa. Hall varoittaa, että Viisauden mestareita ei
pidä etsiä ennen kuin kokelaalla on todella jotakin annettavaa edellä
kuvatussa mielessä.
2) Kokelaan on ymmärrettävä jatkuvuuden merkitys
Kokelaan on opittava, että hänen on vietävä loppuun sen, minkä
hän on aloittanut. Ei riitä, että hän perehtyy pintapuolisesti useisiin
maailmankatsomuksiin; hänen on maltettava kulkea valitsemaansa
tietä syvemmälle. Tämän ehdon voi nähdä myös luotettavuuden läksynä: kokelaan on pidettävä se, minkä hän lupaa. Jos kokelaan kestävyyteen ei pysty luottamaan, kuinka hänelle voisi uskoa Mysteeriokoulun
salaisuuksia?
3) Kokelaan on ymmärrettävä hänen velkansa yhteiskunnalle.
Kokelaan on huolehdittava jokapäiväisistä velvollisuuksistaan ja
työstään, muuten hänellä ei ole toivoakaan todellisesta henkisyydestä.
On rohkeasti kohdattava elämän eteen tuomat ongelmat ja vaikeudet.
Vähän kerrassaan hän vapautuu häiriötekijöistä, mikä antaa enemmän
aikaa henkisiin pyrkimyksiin. Tämä opetus vastaa erinomaisesti P. E:n
neuvoja siitä, että arkinen työ on tehtävä hyvin ja mahdollisesti vieläkin
paremmin.
Kokelas voi masentua huomatessaan, että okkulttinen kehitys (samoin kuin henkinen kehitys; näillä lienee jonkinlainen aste-ero) on erittäin hidas prosessi. Lannistuminen on Mysteeriokoulun asettama kiusaus, joka kokelaan on voitettava. Hän ei saa masentua, vaikka työ ei
näyttäisi kantavan hedelmää. Kyseessä on tärkeä koetus: se toimii esteenä niille, jotka eivät ole vielä valmiita saamaan syvempää tietoa.
4) Kokelaan on ymmärrettävä motiivin merkitys.
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Ihminen voi kokea olevansa toimissaan epäitsekäs, mutta tarkempi
itsetutkiskelu osoittaa piilotettua itsekkyyttä. Haluammeko tulla viisaiksi ja hyviksi, että toiset ihmiset tai edes läheiset veljet huomaisivat
viisautemme ja hyvyytemme? Okkulttista valtaa voidaan antaa vain sellaisille, jotka ovat vallan kiusauksen voittaneet. Minkäänlaiset maalliset
motiivit eivät voi siis tulla kysymykseen. Tämä on äärimmäisen tärkeää,
koska henkilökohtaiset pyyteet johtavat okkultismissa vasemman käden
polulle. Hall käyttää tästä vaarasta Viisauden mestarien kirjeistä tuttua
ilmaisua ”Dugpa”.
Joku voi sanoa voivansa kuolla totuuden puolesta ja todella tarkoittaa sitä. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä: on paljon vaikeampaa elää totuuden puolesta päivästä päivään ja vuodesta toiseen. Tässäkin Hall on P.
E:n kanssa täsmälleen samalla kannalla. Mestarit käyttävät vuosia testatessaan kokelasta. Kokelas joutuu kohtaamaan kaikenlaisia sisäisiä ja
ulkoisia vaikeuksia.
5) Kokelaan pitää luopua kaikesta psykismistä ja ilmiöiden tavoittelusta.
Okkulttisen koulutuksen tavoitteena ei ole saavuttaa kykyä katsella
ihmisten auroja, elementaaliolentoja tai ajatusmuotoja eikä sen tarkoituksena ole päästä tekemisiin kuolleiden kanssa. Tärkein piirre okkultismissa on eettinen filosofia ja vasta sen jälkeen tulee operatiivinen tiede.
Kokelas kyllä saavuttaa kaikki edellä mainitut kyvyt henkisen kehityksensä seurauksena, mutta kyseessä on seuraus kokelaan elämän ja kehon asteittaisesta muuntumisesta.
Hall huomauttaa, että kokelas voi olla jo varsin kehittynyt tseela ilman, että hänellä olisi vielä okkulttisia kykyjä kuten selvänäköisyys. Hall
painottaa tärkeämpää kykyä (”self-cognizance”), jonka voisi suomentaa
itsetietoisuudeksi tai mielen selkeydeksi. Tämä kyky mahdollistaa okkulttisten totuuksien suoran oivaltamisen. Hall varoittaa, että liian aikainen psyykkisten kykyjen kehittyminen voi toimia esteenä kokelaan
henkiselle kehitykselle: hänestä voi tulla astraalivaeltaja.
6) Kokelaan on ymmärrettävä, että lisääntynyt tieto tuo mukanaan
suuremman vastuun.
Kokelas tarvitsee erottelukykyä. Kehityksen myötä hänestä usein tulee henkinen opettaja. Hänen on kuitenkin ymmärrettävä, että hän on
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itse vastuussa niistä, joille hän paljastaa henkistä tietoa. Vastuu tästä ei
kuulu Mysteeriokoululle, vaan opettajalle. Jokainen vihitty puhuu vain
omasta puolestaan, ei esimerkiksi korkeampien vihittyjen puolesta ellei
niin ole erikseen kehotettu tekemään. Tästä poikkeuksesta on esimerkkinä Helena Petrovna Blavatsky, joka teosofisen tulkinnan mukaan oli
mestareiden lähettiläs. Vihitty ei julista maailmalle olevansa vihitty. Hän
saattaa kuitenkin paljastaa tiedon lähteensä läheisimmille oppilailleen,
mutta vasta saavutettuaan täydellisen henkisen valaistuksen.
Okkultismissa on sääntönä, että vasta antaessaan voi saada. Opettajana toimivan oppilaan on tiedostettava, että hän muuttaa opetuksillaan
toisten ihmisten elämää; tästä seuraa luonnollisestikin vastuu. Jos oppilas epäonnistuu, mestari kärsii siitä kaikkein eniten.
7) Kokelaan on oltava rakentavassa mielentilassa.
Kokelaan täytyy osata hyväksyä asiat sellaisina kuin ne ovat eikä käyttää energiaansa valittamiseen ja kritisoimiseen, jos maailma ei olekaan
mielemme mukainen. Valittava luonteenlaatu estää kokelaan toimimisen mestareiden palveluksessa.
Hall toteaa, että maailmassa vallitsee syyn ja seurauksen eli karman
laki. Asioiden parantaminen edellyttää korjaavien syiden luomista; syyn
ja seurauksen laki pitää lopusta huolen.

Opettajan ja oppilaan suhteesta
Edellä kuvatut seitsemän kardinaalivaatimusta muodostavat okkultismin eettisen perustan. Useimmat epäonnistumiset johtuvat siitä, että
kokelaalta puuttuu oikean eettisen elämän luja perusta. Kun tämä perusta on riittävässä määrin saavutettu, voi kokelas pyrkiä jonkin Mysteeriokoulun jäseneksi. Näitä kouluja on Hallin mukaan useita – hän
mainitsee Itäiset ja Läntiset koulut –, mutta ne kaikki johtavat samaan
päämäärään. Jos kokelas on valinnastaan epävarma, se osoittaa, ettei
hän ole vielä valmis.
Tässä Hall poikkeaa teosofian opetuksesta, jonka mukaan mestari tulee, kun oppilas on valmis. Oppilas ei siis suorita valintaa, vaan elämä
(karma) tekee valinnan. Tiibetiläinen on kuvannut sitä, kuinka oppilaasta
loistaa valo, joka kiinnittää mestarin huomion. P. E:n elämässä mestari
saapui vasta uudestisyntymiskokemuksen jälkeen. Toisaalta Hall saattaa
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puhua aikaisemmasta vaiheesta kuin P. E. ja Tiibetiläinen; onhan esimerkiksi Intiassa aina ollut todellisia guruja, joiden oppilaaksi on mahdollista pyrkiä.
Oikean opettajan apu on oppilaalle erittäin tärkeää, koska okkulttista
koulutusta ei voi turvallisesti läpikäydä ilman pätevää opettajaa. Korkealle kehittyneen adeptin aura auttaa luomaan oppilaalle olosuhteet,
joita hän ei itse kykenisi täysin luomaan. Yhteydenpito mestarin ja oppilaan välillä muodostaa erittäin läheisen suhteen, joka synnyttää persoonatonta rakkautta. Mestari edelleen asettaa kokeita ja kiusauksia, mutta
samalla hän kannustaa oppilasta. Hän tietää oppilaansa heikkoudet ja
auttaa henkistä lastaan voittamaan ne.
Opettajaksi kelpaa vain vihitty tai vihityn oppilas. Opettajan täytyy
Hallin mukaan kuulua säteeseen, joka on omistautunut opettamiselle.
Monet suuret vihityt eivät kuulu tähän säteeseen, joten he eivät koskaan Hallin mukaan ota oppilaita. Jotkut hyvin korkeat vihityt ottavat
oppilaikseen vain toisia, alempia vihittyjä. Hall mainitsee esimerkkinä
mestari J:n (syyrialainen Jeesus?).
On erittäin tärkeää, että kokelas osaa vaieta okkulttisista salaisuuksista, joita hänelle uskotaan. Okkultismin teoreettisista periaatteista on
lupa puhua sellaisen kanssa, jonka oppilas katsoo riittävän arvokkaaksi,
mutta okkultismin operatiivinen puoli on mestarin ja oppilaan välinen
salaisuus.

Lopuksi
Olen esitellyt muutamia Manly P. Hallin opetuksia, jotka ovat varsin yhtäpitäviä teosofian kanssa. Esityksestä ei käy kuitenkaan ilmi onko kyseessä Hallin omakohtainen henkinen kokemus vai opiskellun ja pohditun tiedon esitys. Itse olisin taipuvainen kallistumaan jälkimmäiselle
kannalle ainakin tässä käsitellyn esityksen osalta. Tätä johtopäätöstä tukee se, että tarkastellussa esityksessä on selviä vaikutteita teosofisista ja
rosenkreutsilaisista lähteistä.1 Silti Hallin opetuksissa on paljon omaleimaisuutta ja tutkimisen arvoista, näin erityisesti vanhojen mysteereiden
symboliikan osalta.
1 Tietysti näin voitaisiin sanoa P. E:nkin tuotannosta. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä,

että P. E:n keskeiset opetukset perustuivat hänen omaan henkiseen kokemukseensa.
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Lähteitä
Manly P. Hallin tekstejä ja opetusvideoita on saatavissa englannin kielellä
ilmaiseksi Internetistä osoitteessa http://www.manlyphall.org/.
Sahagun L. (2008). Master of the Mysteries: The Life of Manly Palmer Hall.
Process.
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Paul Bruntonin Yliminää etsimässä
Johdanto
Paul Brunton syntyi Lontoossa 1898 ja kuoli Genevessä 1981. Paul Brunton (P. B.) oli hänen kirjailijanimensä; oikea nimi oli Raphael Hurst. P.
B:stä voidaan sanoa, että hän toimi idän henkisten opetusten – erityisesti joogan ja mietiskelyn – välittäjänä länsimaisille etsijöille. P. B:n kirjat lienevät suomalaisellekin alan lukijakunnalle tuttuja; Yliminän viisaus
-kirja on hyvillä perusteilla hänen pääteoksensa. On mielenkiintoista todeta, että kyseisen kirjan kääntäjänä toimi luterilainen pappi Voitto Viro,
joka myös tapasi P. B:n.
Tässä esityksessä tarkastelen P. B:n suhdetta teosofiaan ja hänen
tärkeimpään opettajaansa Ramana Maharshiin käyttäen päälähteenäni
Fungin (2002) uskontotieteen väitöskirjaa. Koetan myös arvioida joitakin P. B:n opetuksia ruusuristiläisestä näkökulmasta.

Bruntonin suhde teosofiaan
P. B:n ensimmäiset henkiset kokemukset – hänen omien sanojensa mukaan mystisten ekstaasien sarja – tapahtuivat 16-vuotiaana. Niitä edelsivät meditaation harjoittaminen ja palava pyrkimys saavuttaa Henkinen
Itse. Kokemukset herkistivät hänen mieltään, ja P. B. koki voimakkaana
eron arkielämän ja itsensä välillä. Niinpä hänellä syntyi ajatus päiviensä
päättämisestä. P. B. oli kuitenkin hyvin kiinnostunut kuolemasta, ja päätti tutkia asiaa tarkemmin kirjallisuuden avulla. Intensiivinen henkisten
opetusten lukeminen sai hänet luopumaan itsemurha-aikeistaan.
Lukujensa myötä P. B. tutustui teosofiseen kirjallisuuteen ja liittyi Teosofiseen Seuraan. Hän koki oppineensa paljon teosofian tutkimisesta,
mutta kahden vuoden jälkeen hän erosi Seurasta. P. B. antoi teosofialle
tunnustusta siitä, että hän sai siltä ensimmäisen johdannon idän ajatteluun. Teosofia oli P. B:n mukaan tarjonnut maailmalle erittäin arvokasta henkistä opetusta 1800-luvulla. Se kykeni heikentämään tieteellisen
materialismin vaikutusta ja edistämään uskontojen välistä kunnioitusta.
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P. B. kuitenkin koki, että 1900-luvulle tultaessa Seura oli menettänyt
henkisen vitaliteettinsa ja että Seuran taustalla olleet adeptit olivat vetäytyneet siitä pois ja jättäneet Seuran oman onnensa nojaan.
P. B. piti Teosofisen Seuran perustajaa H. P. Blavatskya nerona, joka
ei ollut saanut ansaitsemaansa arvostusta maailman silmissä. Arvostuksesta kertoo myös se, että hän suositteli pojalleen Kenneth Hurstille
Blavatskyn Teosofian avainta ”helpoksi, auttavaiseksi ja kiinnostavaksi
johdannoksi”. Tämä arvostus ei silti estänyt P. B:tä näkemästä Blavatskyn luonteen ja esitysten tiettyjä heikkouksia. Esimerkiksi P. B. epäili Blavatskyn käsitystä Valkoisen Veljeskunnan mestareista, jotka asuivat Tiibetissä, vaikka ei sulkenutkaan pois mahdollisuutta, että Blavatsky olisi
saanut opetusta tuntemattomilta Mestareilta. (Kuten edellä kävi ilmi, P.
B. oli aikaisemmin puhunut Seuran perustamista valvoneista adepteista;
muuttikohan hän tässä kantaansa kriittisempään suuntaan?) Joka tapauksessa P. B. ajatteli, että hän jatkoi Blavatskyn aloittamaa työtä omalla
tavallaan. Tähän voi yhtyä ainakin siinä mielessä, että kumpikin toi idän
esoteriikkaa länsimaihin.

Ramana Maharshi
Maharshi Bruntonin opettajana
P. B. tapasi sattumalta Madrasin (nykyinen Chennai) kadulla Maharshin
oppilaan, joka vaati häntä tapaamaan Maharshia. P. B. kieltäytyi, koska se
ei sopinut hänen matkasuunnitelmiinsa. Hän kuitenkin muutti mieltään
tavattuaan toisen intialaisen opettajan, joka vaati vielä voimakkaammin
häntä tapaamaan Maharshia. P. B. kyseli Madrasissa Maharshista, mutta
kukaan ei tuntunut tietävän hänestä mitään; vasta P. B. teki Maharshista
kuuluisan Intiassa ja muualla maailmassa. Esitän seuraavassa joitakin otteita Maharshin opetuksista (teoksesta Salaista Intiaa etsimässä):
”Sille, joka on tullut tuntemaan tosi itsensä, ei ole mestaria eikä
oppilasta. Hän katselee kaikkia ihmisiä samoin silmin.”
”Teidän täytyy löytää mestari itsestänne, omassa hengellisessä
minässänne.”
”Jokainen ihminen on jumalallinen ja väkevä todellisessa luonnossaan. Heikkoa ja pahaa ovat vain hänen tapansa, halunsa ja ajatuksensa, ei hän itse.”
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”Kysykää jatkuvasti: ’Kuka minä olen’? – perään antamatta. Analysoikaa koko persoonallisuuttanne. Yrittäkää saada selville, missä minä-ajatus alkaa.”
Maharshi edusti advaita vedantaa, joka on monismia korostava
buddhalaisvaikutteinen vedantan suuntaus. Maharshi antoi varsin vähän suullista opetusta P. B:lle. Hänen vaikutuksensa oli pääasiassa toisenlaista: P. B. kuvaa, kuinka hän koki sanoin kuvaamatonta rauhaa
pelkästään istuessaan Maharshin lähellä. P. B. tuli tietoiseksi Maharshin
luomasta ilmapiiristä ja siitä, kuinka se vaikutti hänen olemukseensa.
Näyttää siltä, että P. B. todella sai syvähenkisen kokemuksen Yliminästään Maharshin ohjauksessa.
Fyysinen yhteys Maharshiin katkesi jo vuonna 1939 (Salaista Intiaa
etsimässä -kirja oli ilmestynyt v. 1934). Tämä johtui välirikosta muiden
Maharshin seuraajien kanssa. Henkinen side ei kuitenkaan katkennut,
vaan P. B. omien sanojensa mukaan oli telepaattisessa yhteydessä Maharshin kanssa hänen kuolemaansa v. 1950 saakka ja senkin jälkeen.
Seuraava tapaus saattaa liittyä juuri Maharshiin (Hurst, 1989).
P. B. oli syönyt Kauko-Idässä myrkytettyä ruokaa, minkä seurauksena
hän menetti tajuntansa joutuen kuoleman porteille (tämä tapahtui v.
1953). Hän oli jo miltei kokonaan ruumiinsa ulkopuolella, kun eräs ystävä löysi hänet. Ystävä kutsui P. B:tä takaisin, ja samalla hän havahtui
unenomaiseen tietoisuuteen. Tässä tajunnantilassa hän näki mestarin
astraalisen hahmon. Tämä sanoi hänelle: ”Olen tullut hakemaan sinut
pois. Mutta voit vielä valita paluun ja luokseni tulemisen väliltä.” P. B.
kertoi, että hänelle olisi ollut suuri helpotus vastata mestarin kutsuun
myöntävästi, mutta työ oli vielä kesken. Niinpä hän päätti palata takaisin.
P. B. ei nimennyt tapaamaansa mestaria; kyseessä on siis voinut olla
joku muu kuin Maharshi. Ilmestyneestä mestarista P. B. sanoi, että kyseessä oli hyvin tunnettu ja rakastettu mestari.

Tietäjän ihanne
P. B:llä oli myös kaksi muuta opettajaa Maharshin lisäksi, jotka vaikuttivat merkittävästi hänen ajatteluunsa ja elämäänsä. Toinen näistä opettajista oli advaita vedantan asiantuntija Subrahmanya Iyer, joka sanoi olleensa innokas teosofi ja lukeneensa Blavatskya ja olleensa useita vuosia
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Annie Besantin pauloissa. Iyer teki selvän eron joogin ja tietäjän välille.
Joogi tuntee sisäisen Itsensä ja on tyytyväinen omassa hiljaisuudessaan
eläen maailmasta välittämättä. Tietäjä puolestaan saa tietoa myös universaalista Itsestä eikä vetäydy maailmasta, vaan toimii jatkuvasti muiden hyväksi. Iyer opetti P. B:lle, että ei ole olemassa henkilökohtaista
pelastusta; se on pahinta itsekkyyttä. Iyerin opetus tuo elävästi mieleen
ehkä merkittävimmän Viisauden mestarien kirjeen (ns. Maha-Tshohanin
kirje), jossa arhatin tietä pidetään ”häikäisevänä itsekkyytenä”. Tämä ei
liene yhteensattumaa, koska Iyer oli ollut ainakin aikaisemmin teosofian
yhteydessä.
P. B. päätyikin pitämään Maharshia täydellisenä joogina, mutta ei
vielä tietäjänä (Sage). Hänen ideaalinsa oli yhteneväinen Iyerin opetuksen ja buddhalaisen bodhisattva-ihanteen kanssa. Ruusuristiläisestä näkökulmasta voin vielä lisätä, että tämä on myös kristusihmisen ihanne.
P. B. kirjoittaa (Fung, 2002, kirjoittajan käännös):
”Tietäjälle toisten kärsimys on hänen omaa kärsimystään, joogille
näin ei ole. Maharshi oli mystiikan eli joogan adepti, mutta hänen käsityksensä totuudesta on asetettava kyseenalaiseksi. Hän
sanoo, että tietäjä voi katsella välinpitämättömästi miljoonien
ihmisten teurastusta sodassa. Tämä on kyllä varsin totta joogille, mutta se ei ole koskaan totta niille, jotka ovat uhranneet kaiken tulevan nirvaanisen autuuden palatakseen maahan, kunnes
kaikki ovat pelastuneet; vain heitä voidaan oikeutetusti kutsua
tietäjiksi…”
Kritiikistä huolimatta P. B. piti Maharshin merkitystä itselleen suurena ja järkkymättömänä, vaikka hän ei yhtynytkään kaikkiin Maharshin
käsityksiin. Toisaalta Maharshin kannanottoa voi eräästä näkökulmasta
hieman ymmärtää: ehkä on niin, että korkeamman minän tajunnassa
ihminen kokee Suuren Elämän ja sen täydellisyyden kaikesta maailmassa ilmenevästä kärsimyksestä ja pahasta huolimatta. Ehkä syvemmältä
kannalta katsottuna kaikki tosiaan on järjestyksessä. Tästä ei kuitenkaan
seuraa eikä saa seurata välinpitämättömyys ihmisten kärsimyksiä kohtaan; päinvastoin, tämä kokemus voi kannustaa totuuden etsijää palvelun ylevän ihanteen toteuttajaksi.
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Yliminä
P. B. päätyi Yliminän käsitteeseen, jolla hän kuvasi ihmisen korkeampaa
olemuspuolta. Englanninkielinen ilmaisu on Overself eli Yli-itse, mutta
pidän Viron käännöstä onnistuneena. P. B. sai idean Yliminälle Ralph
Waldo Emersonin esseestä The Oversoul (Ylisielu). Intialaisessa ajattelussa vastaava käsite on atman, jonka englanninkielistä käännöstä ”itse”
(self) P. B. piti epäonnistuneena. Yliminällä hän tahtoi tehdä selvän eron
empiirisen minän eli egon ja jumalaisen Itsen välillä.
Yliminä esiintyy ensimmäistä kertaa teoksessa Salaista Intiaa etsimässä, joka edusti P. B:n mystistä vaihetta. Tässä vaiheessa hän oli jo
tavannut Maharshin. Fungin mukaan teoksessa on nähtävissä teosofian vaikutus, joka väheni P. B:n myöhemmässä, filosofisessa vaiheessa.
Tämä vaihe alkoi Fungin tulkinnan mukaan v. 1937 P. B:n tavattua Iyerin.
Yliminän luonnehdinta kehittyi P. B:n oman esoteerisen kehityksen
mukana. Mystisessä vaiheessa Yliminä kuvasi ihmisen korkeampaa yksilöllisyyttä, jota ruusuristiläisessä ajattelussa kutsutaan korkeammaksi
minäksi. P. B. kuvasi Yliminän vaikutusta intiimiksi läsnäoloksi, lämpimäksi ja rauhoittavaksi vaikutukseksi, joka koetaan syvässä meditaatiossa.
Pekka Ervastin opetuksissa vastaava Yliminän aspekti eli korkeampi minä
vaikuttaa ihmisen empiiriseen minään kolmella tavalla: omanatuntona,
totuuden etsimisenä ja puhtaana, epäitsekkäänä rakkautena. Ervastin ja
P. B:n kuvaukset ovat tässä mielestäni hienosti toisiaan täydentäviä.
Filosofisessa vaiheessaan P. B. toi esille Yliminän yhteyttä Maailman
Mieleen (World-Mind); ruusuristiläisessä ajattelussa tätä kuvaa jumalainen Itse, jonka yhteyteen korkeampi minä tulee vihkimysprosessin myötä. P. B. ei puhu vihkimyksistä teosofiseen tapaan, mutta hän näyttää
kuvaavan vastaavia saavutuksia Yliminän kannalta. Ihmisen korkein päämäärä on P. B:n mukaan pysyvä yhteys Yliminän kanssa. Matkan varrella
etsijä saa jo kokea yhteyttä Yliminäänsä harvoissa, ohikiitävissä hetkissä.
P. B:n käsityksen mukaan Yliminän kanssa yhdistynyt tietäjä kyllä on Valossa, mutta hänkin on jumalallisen Mysteerin ulkopuolella. (Tarkoittaakohan hän tässä Maailman Mieltä vai Absoluuttia?)

Brunton henkisenä opettajana
Mielestäni on selvää, että P. B. oli henkinen opettaja, koska hän antoi yksityiskohtaisia neuvoja mietiskelystä ja henkisestä pyrkimisestä
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kirjoissaan. Hänellä oli myös oppilaita ympäri maailmaa. P. B. ei pitänyt
luentoja, mutta hän otti ihmisiä vastaan ja piti yllä laajaa kirjeenvaihtoa. P. B. antoi henkistä opetusta, mutta suhtautui tietyllä varauksella
organisoituihin henkisiin ryhmiin ja varsin kriittisesti perinteiseen guruoppilassuhteeseen. P. B:n mukaan Yliminä on ainoa opettaja, jota tulee
etsiä ennen muita; samalla kannalla oli myös Ervast.
P. B:n opetusten käytännöllinen puoli painottui mietiskelyn selvittämiseen, mutta hän toi myös esille etsijän eettisiä edellytyksiä. Hän
painotti moraalisen pyrkimyksen, tunteiden puhdistamisen ja itsekasvatuksen merkitystä osana henkistä tietä. P. B. kehotti harjoittamaan mietiskelyä ja samanaikaisesti puhdistamaan ja jalostamaan luonnetta. Hän
totesi, että itsekäs ego on esteenä Yliminään yhdistymiselle; tämä este
ei poistu pelkästään mietiskelyä harjoittamalla. Opetus on ruusuristiläisestä näkökulmasta hyvin tuttua ja kannatettavaa. Eroa lienee lähinnä
painotuksessa: Ervast suositteli Vuorisaarnan inspiroimaa rukousmietiskelyä ja korosti eettistä pyrkimystä – lyhyesti sanottuna Jeesuksen
seuraamista – puhdistuksen tien tärkeimpänä asiana. Ervast totesi painokkaasti, että ilman mietiskelyä on mahdotonta edistyä puhdistuksen
tiellä. P. B. puolestaan sanoi, ettei mietiskelyssä voi edistyä pitkälle ilman
luonteen jalostamista.
P. B:tä ja Ervastia yhdistää myös Vuorisaarnan arvostus kristinuskon
eettisenä ydinopetuksena. P. B. sanoikin, että Vuorisaarnassa käytännöllinen kristinusko on ilmaistu äärimmäisen hienolla tavalla. Tosin yksi
tärkeä ero P. B:n ja Ervastin eettisten opetusten välillä löytyy: P. B:n mielestä väkivallasta ja sodasta kieltäytyminen – ahimsa – sopii vain maailmasta vetäytyneille askeeteille, kun taas Ervastin opetuksissa se kuuluu
kaikille uuden liiton tien kulkijoille.
Ei liene yllätys, että P. B. sai myös kritiikkiä osakseen. Ehkä vakavin
arvostelu häntä kohtaan tuli Jeffrey Massonilta (Masson, 1992), jonka
vanhemmat olivat innokkaita P. B:n oppilaita. Massonin kritiikki on päässyt P. B:stä kertovalle Wikipedia-sivullekin. Esitän tässä muutamia syytöksiä, joiden perusteella P. B. on joskus saatettu kyseenalaiseen valoon.
P. B. ennusti v. 1942, että kolmas maailmansota syttyisi v. 1962. Tämän johdosta osa hänen oppilaistaan, Massonit mukaan lukien, muuttivat Etelä-Amerikkaan, koska P. B. uskoi sen olevan ainoa turvallinen
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manner. P. B. kuitenkin perui ennustuksensa v. 1961 lähettämällä oppilailleen kirjeen, jossa hän sanoi, että silloisissa oloissa oli mahdotonta
ennustaa tulevaisuutta. Hän kuitenkin edelleen piti vuotta 1962 kriittisenä maailmanrauhan kannalta. Tätä ennustusta voidaan pitää oikeaan
osuneena: ihmiskunta oli lähempänä ydinsotaa kuin koskaan aikaisemmin Kuuban ohjuskriisin aikana lokakuussa 1962.
Masson opiskeli Harvardissa sanskritia. Hän huomasi, ettei P. B.
osannut tätä lainkaan lukuun ottamatta yksittäisiä sanoja. Lisäksi kävi
ilmi, että P. B:n ei ollut hankkinut tohtorin arvoa akateemisilla ansioilla. Voidaanko siis vetää johtopäätös, että P. B. oli huijari, koska hän ei
kyennyt lukemaan Vedantan tekstejä alkukielellä? Ei tietenkään voida,
koska P. B:n opettajista erityisesti Iyer oli perehtynyt intialaisiin teksteihin alkukielellä, ja häneltä P. B. oppi paljon advaita vedantan sisällöstä ja
henkisestä tulkinnasta. Ehkä P. B. antoi seuraajiensa ymmärtää – ainakin
Masson antaa sellaisen vaikutelman – osaavansa sanskritia paremmin
kuin todella osasi, mutta hänen opetuksensa arvo ei ole sen varassa.
Henkinen tieto ei vaadi akateemisia oppiarvoja tai sanskritin teknistä
osaamista.
P. B. oli antanut Massonin isälle sijoitusneuvoja, jotka osoittautuivat
kannattamattomiksi. P. B. myönsi, että hän oli tehnyt virheitä ja oli siitä
pahoillaan. Hän toivoi, että Massonin isä olisi saanut vuosikymmenien
aikana häneltä edes jotakin henkistä apua, joka voisi korvata taloudelliset menetykset. Hän lupasi yrittää korvata aiheuttamansa harmin lupaamalla muistaa Massonin isää päivittäisissä mietiskelyissään, vaikka siitä
ei kenties olisi hyötyä hänelle vielä tässä inkarnaatiossa. Itseäni liikutti
lukea tästä P. B:n anteeksipyynnöstä. Ehkä siinä toteutui jokin karma,
koska P. B:llä oli henkisen tiensä mystisessä vaiheessa suuri kiinnostus
okkulttisiin kykyihin ja voimiin. Myöhemmässä vaiheessa hän luopui
tästä pyrkimyksestä ja sanoi, että Yliminän saavuttaminen on verrattomasti suurempaa kuin mitkään kyvyt. Tämä on käsittääkseni puhdasta
teosofiaa.

Bruntonin valaistuminen
Esitän lopuksi otteita P. B:n valaistumiskokemuksesta (Hurst, 1989;
käännös Ilkka Castren). Ainakin tämän kirjoittajasta kokemus vaikuttaa
hyvin autenttiselta.
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“Oma lopullinen valaistumiseni tapahtui 1963. Aivan kuin olisin
kokenut pommin räjähdyksen tietoisuudessani, kuin pääni olisi
haljennut auki. Tämä tapahtui yöllä unen ja valveen välitilassa
ja johti mielen liikkumattomuuden ja hiljaisuuden syvenemiseen:
ei ollut lainkaan tarvetta meditoida. Bhagavad Gitan kohta joka
mainitsee, että Tietäjälle päivä on kuin yö ja yö on kuin päivä, tuli
kirjaimellisesti todeksi ja jatkuu sellaisena. Kokemus tuli itsestään
ja ymmärsin, että Jumaluus oli aina ollut kanssani ja sisälläni.”
“Tunsin että rakkauteni ihmisiä kohtaan ei vähentynyt, vaan päinvastoin se kasvoi suuresti. Jotkut ihmiset näyttävät pelkäävän,
että heidän täytyisi luopua henkilökohtaisista rakkauden tunteistaan, jos he astuvat henkiselle polulle. Totuus on, että he tulevat
suomaan enemmän todellista rakkautta, jos se tulee heidän korkeamman itsensä kautta. Minä olin rakkaus, ei tarvinnut edes yrittää rakastaa ketään.”
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Kiitän Matti Koskista inspiraatiosta kirjoittaa tämä artikkeli. Kiitän Seppo
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Krishnamurtin elämästä ja opetuksista
Johdanto
Jiddu Krishnamurti (1895–1986) on edelleen ajankohtainen hahmo teosofian piirissä ja sen ulkopuolella. Tämä tulee esille monista Krishnamurtia (K) käsittelevistä Internet-sivuista (mm. hänen puheitaan voi katsoa
Internetistä) ja Teosofisen Seuran pitkäaikaisten työntekijöiden esitelmissä. K:n kirjat perustuivat puheisiin, ja niitä on edelleen suomenkielelläkin saatavissa.
Mary Lutyens on kirjoittanut perusteelliset elämänkerrat K:sta. Hänestä on ilmestynyt myös eräänlainen paljastuselämänkerta (Sloss,
1991). Vuonna 1999 ilmestyi vielä Aryel Sanatin kirja K:n sisäisestä elämästä, jonka keskeisenä piirteenä oli mystinen ”prosessi”. Tarkastelen
tässä esityksessä K:n elämää, opetuksia, prosessia ja Sanatin K:n prosessista esittämää tulkintaa.
Miksi sitten kirjoitan? K on jäänyt itselleni jossain määrin arvoitukseksi. Tämä esitys on syntynyt tarpeesta hahmottaa jonkinlainen käsitys
K:sta. Hänen ulkoisen elämänkaaren selvittäminen on varsin helppoa,
mutta opetusten ymmärtäminen vaikeampaa. Esitän aluksi joitakin poimintoja hänen elämästään, jotka perustuvat Lutyensin (1991) kirjaan
ellei toisin ole mainittu.

Krishnamurtin elämästä
Krishnamurti löydetään
K:n isä oli Teosofisen Seuran jäsen ja hänen äitinsä oli Sri Krishnan palvoja; K oli perheen 8. lapsi. Äidillä oli jo ennen K:n syntymää vahva käsitys
siitä, että K:sta tulisi jotakin merkittävää. Vastoin kaikkia brahmiinitapoja K syntyi pujahuonessa. Pian syntymän jälkeen astrologi vielä vakuutti,
että tästä lapsesta tulee jotakin suurta. K:n lapsuudessa tällaisesta ei
ollut kuitenkaan minkäänlaista merkkiä: hän oli sairaalloinen, uneksuva lapsi, jota opettajat pitivät henkisesti jälkeenjääneenä. K:n rakkaus
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luontoon syntyi jo lapsena, ja hän oli hyvin antelias luonne, mikä aiheutti vanhemmille harmia: koulutarvikkeet menivät köyhille lapsille ja hän
jakoi kaiken köyhille tarkoitetun riisin jo ensimmäiselle pyytäjälle. K:n
äiti kuoli, kun hän oli 10-vuotias. Tämä oli luonnollisesti K:lle suuri suru.
K:n isä oli saanut työtä Teosofiselta Seuralta. Hän asui neljän elossa
olevan lapsensa kanssa Adyarissa lähellä Seuran toimitiloja, joissa C. W.
Leadbeater tuolloin työskenteli. Kaksi Seuran työntekijää oli tavannut
K:n ja hänen veljensä Nityan ja auttaneet näitä koulutehtävissä. Toinen
työntekijä kehotti Leadbeateria tapaamaan pojat uskoen, että se saattaisi kiinnostaa Leadbeateria. Niinpä Leadbeater näki K:n rannalla vuonna
1909 ja välittömästi havaitsi ”hänen ihmeellisen auransa, jossa ei ollut
itsekkyyden hiventäkään”. Hän ennusti, että K:sta tulee suuri henkinen
opettaja. Pian tämän jälkeen Leadbeater alkoi sanella K:n aikaisempia
elämiä ja ilmoitti, että K:sta on tuleva Maailman Opettajan – Herra Maitreyan – väline. Tämä oli varsin ikävää Hubert van Hookin kannalta. Hän
oli Teosofisen Seuran Amerikan osaston ylisihteerin poika, jonka Leadbeater oli jo aikaisemmin valinnut tähän samaan tehtävään; hän sai tietää muutoksesta vasta saavuttuaan Adyariin.
Leadbeater ilmoitti saaneensa ohjeet K:n kouluttamisesta mestariltaan Kuthumilta. Leadbeater sai luvan K:n isältä vastata K:n kouluttamisesta, ja myös K:n vaatimuksesta Nityan kouluttamisesta. K sanoi myöhemmin, että hän olisi menehtynyt köyhissä oloissa, ellei Leadbeater
olisi löytänyt häntä. Leadbeaterin ohjauksessa K sai kunnollista ravintoa
ja vahvistavaa liikuntaa. Kuitenkin opiskelu oli edelleen K:lle vastenmielistä, ja hän saattoi tuijottaa tuntien aikana ikkunasta tyhjyyteen suu
auki. Tämä sai Leadbeaterin hermostumaan niin, että hän läimäytti K:ta
leukaan; K sanoi myöhemmin, että tämä lopetti heidän suhteensa, vaikka koulutus jatkuikin.
Leadbeater kertoi vieneensä K:n unen aikana Mestari Kuthumin luo
saamaan opetusta, josta K seuraavana aamuna kirjoitti muistamiaan asioita ylös. Myöhemmin nämä muistiinpanot julkaistiin kirjassa ”Mestarin
jalkojen juuressa”. Kirjan tekijäksi merkittiin Alcyone; nimi oli Leadbeaterin antama. Leadbeaterin entinen yksityissihteeri Ernest Wood epäili
kirjaa Leadbeaterin kirjoittamaksi, koska sen kirjoitustyyli muistutti hyvin paljon Leadbeaterin omaa tyyliä (Jinarajadasa, 1947). Lisäksi siinä oli
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joitakin lauseita, jotka olivat tarkalleen samoja kuin eräässä Leadbeaterin omassa kirjassa. Leadbeater selitti yhtäläisyyksien johtuvan siitä, että
Krishnamurti ja hän olivat olleet yhdessä Mestarin luona, joten Leadbeater oli omaksunut samoja Mestarin sanoja omaan kirjaansa.
Leadbeaterin mukaan K vihittiin Valkoisen Veljeskunnan jäseneksi; tämäkin tapahtui unen aikana. Mestari tahtoi, että K ja Nitya koulutetaan
Oxfordin yliopistossa (suunnitelma ei kuitenkaan koskaan toteutunut).
Pojat matkustivat vuonna 1912 Englantiin, jossa pojille jo ennestään tuttu Teosofisen Seuran presidentti Annie Besant otti heidät vastaan. Besant sai poikien huoltajuuden, tosin lopullisesti vasta oikeudenkäyntien
jälkeen. K suhtautui aina hyvin lämpimästi Besantiin.
”Vihkimyksiä” ja Nityan kuolema
Hollannin Huizenissa oli teosofinen keskus, josta vuonna 1925 ilmoitettiin merkillisiä vihkimysuutisia: useat Teosofisen Seuran ja Vapaan katolisen kirkon jäsenet – mm. George Arundale – olivat saaneet Salaisen
Veljeskunnan vihkimyksiä. Besantille sähkötettiin tapahtumista, ja hän
tuli pikaisesti paikalle. Arundale ilmoitti, että hän ja K muiden muassa
olivat saaneet neljännen eli arhatin vihkimyksen. K oli tällöin Ojaissa,
Kaliforniassa. Arundale toi myös Mestarien viestiin, jonka mukaan Herra
Maitreyan 12:sta apostolista 10 oli jo nimetty: mukana oli mm. Arundale
itse, Besant ja Leadbeater, joka ei ollut K:n tavoin Huizenissa paikalla.
Vihkimystapahtumat kulminoituivat siihen, että Besant kertoi itsensä,
Leadbeaterin, K:n ja muutaman muun saaneen viidennen eli ”suuren ja
ihmeellisen” mestarivihkimyksen. Besant kuitenkin pyysi lähipiiriltä, ettei häntä tule kohdella eri tavalla kuin aikaisemminkaan. Saatuaan tietää
”vihkimyksistä” K suhtautui niihin skeptisesti, myöskään Leadbeater ei
uskonut niihin. [Voi vain hämmästellä, kuinka pitkäaikainen, jalo teosofisen työn tekijä Annie Besant päätyi uskomaan astraalisen mestarivihkimyksen todellisuuteen.]
Samaan aikaan K:lle hyvin läheinen Nitya oli vakavasti sairas, ja K toimi hänen hoitajanaan. Besant ja Leadbeater vakuuttivat, että Mestarit
eivät antaisi Nityan kuolla; hänen elämänsä oli liian arvokas. Arundale,
josta tuli Besantin seuraaja Teosofisen Seuran presidenttinä, ja Vapaan
katolisen kirkon perustajapiispa Wedgwood sanoivat K:lle, että Nityan
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henki säästetään, jos K tunnustaa, että he ovat adepteja ja valittuja apostoleja. K ei suostunut. Kaikesta vakuuttelusta huolimatta Nitya
kuoli, mikä oli K:lle suuri järkytys. Arvelen, että Nityan kuolema oli yksi
tekijä, joka johti K:n itsenäistymiseen häneen kohdistetuista messiasodotuksista.
”Totuus on poluton maa”
Idän Tähti -järjestö oli perustettu vuonna 1911 valmistelemaan Suuren Maailman Opettajan tuloa. Järjestön perustajat tulivat Teosofisen
Seuran piiristä, vaikka sillä ei ollutkaan virallista yhteyttä Seuraan. Idän
Tähdellä oli Suomessakin kannatusta teosofien piirissä. Sivumennen sanoen Steiner piti koko Maailman Opettajan odottelua mielettömyytenä;
erityisesti kun Leadbeater ja Besant olivat julistaneet tämän Maailman
Opettajan olevan sama yksilöllisyys, joka aikaisemmin ilmeni Jeesuksessa. Maailman Opettaja -kysymys oli merkittävänä syynä siihen, että
Steiner perusti Antroposofisen Seuran vuonna 1912, minkä jälkeen Steinerin ja Teosofisen Seuran tiet erkanivat.
Idän Tähti oli Teosofista Seuraa suurempi järjestö; Idän Tähden viimeisenä vuotena 1929 sillä oli yli 60 000 jäsentä. K hajotti järjestön kuuluisassa puheessaan ”Totuus on poluton maa”. Puheessa esiintyvät jo
keskeiset K:n opetukset, joita hän toi esille kuolemaansa asti. Tässä ote
K:n puheesta (Teosofi 4/2009; käännös Jaakko Kari-Koskinen):
”Väitän, että totuus on poluton maa, ettekä voi lähestyä sitä minkään uskonnon tai lahkon kautta. Se on näkökantani ja pitäydyn
siihen täysin ja ehdottomasti. Totuutta, joka on rajaton, ehdoton,
millään polulla tavoittamaton, ei voida organisoida, eikä pitäisi
luoda mitään järjestöä, joka johdattaa tai pakottaa ihmisiä kulkemaan mitään erityistä polkua pitkin. – – Totuutta ei voida tuoda alas, paremminkin yksilön täytyy tehdä ponnistus sen luokse
noustakseen.”
Puheessaan K sanoutui irti häneen kohdistetuista odotuksista, voisi
jopa sanoa kultista. Katsotaan seuraavaksi K:n ”prosessia”.
Krishnamurtin ”prosessi”
Vuonna 1922 K:lla oli henkinen kokemus, jota seurasi vuosikymmeniä
kestänyt kova ja miltei jatkuva kipu päässä ja selkärangassa. K nimitti
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tuota mystistä kipua ”prosessiksi”. K kuvasi prosessin alkua seuraavalla
tavalla (Sanat 2003, s. 138):
”– – tunsin ankaraa tuskaa ja minun oli keskeytettävä mietiskelyni
viideksitoista minuutiksi. – – Tuska vain yltyi sen sijaan, että se olisi hellittänyt kuten toivoin. Huippu saavutettiin 19. (kolmantena)
päivänä. En voinut ajatella enkä tehdä mitään. Ystävät täällä pakottivat minut vuoteeseen lepäämään. Menin miltei tajuttomaksi,
vaikka olin hyvin tietoinen, mitä ympärilläni tapahtui.”
Tätä seurasi mietiskely ja henkinen kokemus pippuripuun alla (Sanat
2003, s. 139–140):
”Edessäni oli kehoni ja pääni yläpuolella näin loistavan ja kirkkaan
tähden. Silloin tunsin herra Buddhan värähtelyn. Näin Herra Maitreyan ja Mestari KH:n [Kuthumin]. Olin hyvin onnellinen, tyyni ja
rauhallinen. – – Sisälläni oli mittaamattoman järvenpohjan tyyneys. – – Olen juonut kirkkaista puhtaista elämänlähteen vesistä. – –
Olen nähnyt Valon. Olen koskettanut myötätuntoa, joka parantaa
kaiken murheen ja kärsimyksen. Se ei ole itseäni vaan maailmaa
varten. – –”
Kuvauksessa on monia teosofian kannalta kiinnostavia vihkimyksen
elementtejä ja paralleeleja Buddhan ja Jeesuksen elämästä. Kokemus
tapahtuu pippuripuun juurella, kun taas Buddhan valaistuminen tapahtui bodhipuun juurella. K näkee vihkimyksen tähden, jolla on esimerkiksi
vapaamuurareille erityinen merkitys. Kokemuksen huippu saavutetaan
kolmantena päivänä; vanhojen mysteerien vihkimysprosessi kesti myös
kolme päivää. K näkee kokemuksessaan Mestareita; Jeesus näki kirkastuksen vuorella Mooseksen ja Eliaan. Kokemuksen ydinkohta on kuitenkin mielestäni myötätunto ja rakkaus, joka kehottaa palvelemaan, koska
”suurin on hän, joka parhaiten palvelee”.
Prosessiin liittyi piinaava kärsimys, joka näytti kuitenkin olleen enemmän K:n kehon kuin mielen kärsimystä. K itse oli usein poissa kehostaan
prosessin aikana, vaikka hänen kehonsa puhuikin lapsen äänellä; teosofisesti tulkittuna puhujana saattoi olla fyysinen elementaali. Prosessi oli
silloisille teosofisille auktoriteeteille kuten Leadbeaterille käsittämätön.
Ainoa tiedossani oleva tapaus, joka hieman muistuttaa K:n prosessia,
on Tapio Kaitaharjun kuvaus kehonsa henkisestä käsittelystä, joka tarvittiin hänen parantajakoulutuksessaan. Kaitaharjun tapauksessa prosessi
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kesti vain joitakin viikkoja, kun taas K:lla mutaatioprosessi kesti yli 60
vuotta.

Krishnamurti ja Maailman Opettaja
K:n teosofisen vaiheen jälkeiset seuraajat ajattelivat, että K:lla ei ole
mitään tekemistä esoteriikan, Mestareiden tai Maailman Opettajan
kanssa. Kuitenkin K:n omat lausunnot prosessin yhteydessä näyttävät
viittaavat siihen, että hän ei sittenkään kokonaan luopunut Mestareista.
Esimerkiksi kun toimittaja kysyi K:lta onko hän Kristus, K vastasi (käännös kirjoittajan): ”Kyllä, asian puhtaassa mielessä, mutta en perinteisessä, sanan hyväksytyssä mielessä”. Hän kirjoitti Lady Emilylle, joka oli K:n
uskottu ja K:n elämänkerran kirjoittajan Mary Lutyensin äidille (Lutyens,
1991, s. 84–85; käännös kirjoittajan): ”Sinä tiedät, äiti, en ole koskaan
kieltänyt sitä, olen ainoastaan sanonut, että sillä ei ole väliä kuka tai
mikä olen ja että ihmisten pitäisi tutkia mitä minä sanon, mikä ei merkitse että olen kieltänyt olevani M. O. [Maailman Opettaja].” Lutyensin
mukaan hän ei koskaan sitä kieltänytkään.
Lutyensin kirjoittaman elämänkertasarjan ensimmäinen osa – ”The
Years of Awaikening” – ilmestyi vuonna 1975. Se herätti K:n seuraajissa
hämmennystä prosessin kuvausten osalta. Mary Zimbalist oli eräs K:n
läheisistä ihmisistä, ja hän kysyi kiinnostavan kysymyksen (Sanat, 2003,
s. 152): ”– – jos Mestarit olivat olemassa ja he olivat puhuneet silloin
[teosofisen liikkeen aikana], miksei nyt?” K vastasi tavalla, joka todennäköisesti yllätti kysyjän: ”Siihen ei ole tarvetta nyt, kun Herra on täällä.”
Sanat tulkitsi, että vastaus ei ehkä tarkoittanut jonkun Mestariolennon
ilmenemistä K:n kautta, vaan uuden tietoisuuden tilan saapumista ihmisten ulottuville (Sanat, 2003, s. 166–167). Aikaisemmin kokelaan oli
täytynyt käydä läpi vaivalloiset vihkimysvalmistautumiset, kun taas Sanatin mukaan ”uudessa maailmanjärjestyksessä” kaikki on muuttunut ja
yksilön muuntuminen voi tapahtua nopeammin. Tulkinta kuulosta varsin samanlaiselta kuin Pekka Ervastin esitys uudesta liitosta, jonka avaajana toimi Jeesus Kristus. Sinänsä ajatuskulku on teosofiasta tuttu: kun
joku ihminen saavuttaa henkisesti jotakin uutta, hän toimii tienavaajana
myös muille ihmisille.
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Kun K oli jo parantumattomasti sairas ja heikkona, hän kertoi käsityksensä Älykkyydestä (”supreme intelligence”), joka oli käyttänyt hänen kehoaan lähes 75 vuoden ajan (Lutyens, 1991, s. 206; käännös
kirjoittajan):
”– – Ette löydä moneen sataan vuoteen toista samanlaista kehoa
kuin tämä tai sitä Älykkyyttä, joka toimi tässä kehossa. – – He
kaikki tulevat kuvittelemaan, että he voisivat päästä kosketuksiin
sen kanssa. Ehkä he pääsevät siihen jossakin määrin, mikäli he
elävät opetukseni mukaisesti. Mutta kukaan ei ole tehnyt sitä.”
Sanatin tulkinnan mukaan K:n prosessi oli maailman historiassa ainutlaatuinen Mestarien johtama koe, kenties jopa Maailman Opettajan
ilmentymä.
Kriittinen näkökulma Krishnamurtiin
Ei liene yllättävää, että K:sta on esitetty myös erilaisia tulkintoja. Radha
Rajagopal Sloss julkaisi vuonna 1991 kirjan Lives in the Shadow with J.
Krishnamurti (Elämää varjoissa J. Krishnamurtin kanssa). Kirjoittaja oli
Rosalind Rajagopalin ja Desikacharya (Raja) Rajagopalin tytär. Kaikilla
näistä oli merkittävä rooli K:n elämässä. Rosalind tunsi K:n jo K:n teosofisesta vaiheista alkaen ja perusti K:n kanssa koulun Ojaihin, Kaliforniaan.
Raja organisoi K:n puhematkoja ja toimitti K:n puheet kirjalliseen muotoon vuosikymmenien ajan. Välirikko K:n ja Rajan välillä 1960-luvulla
lopetti kaiken yhteistyön heidän välillään – ainoana yhteytenä säilyivät
lakikanteet ja oikeusjutut.
K oli mukana Slossin elämässä jo tämän syntymästä asti. Slossin lapsuudessa oli aikoja, jolloin K oli miltei isänä hänelle. Ilmeisesti Rosalind
ja Sloss antoivat perheen kokemuksen K:lle, joka jossakin vaiheessa oli
kovasti kaivannut normaalia elämää kaiken Maailman Opettajan odotuksen keskellä. Sloss tuo esille K:n luonteen heikkouksia, jotka eivät
oikein sovi 1900-luvun alkupuolen teosofien hänelle asetettuihin odotuksiin. Sloss paljastaa kirjassaan, että K:lla oli intiimi rakkaussuhde Rosalindin kanssa yli 25 vuoden ajan (Sloss, 1991, s. 117). Sinänsä kauniilla
asialla oli myös ikävät puolensa: Rosalind oli samaan aikaan naimisissa
Rajan kanssa ja suhteesta seurasi kaksi raskaudenkeskeytystä ja yksi keskenmeno (Sloss, 1991, s. 166).
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Slossin kirja aiheutti K:n seuraajissa tyrmistystä ja antoi heille paljon pohdittavaa. Niinpä Lutyens julkaisi kirjan, jossa hän kävi kriittisesti
läpi Slossin kirjassa esitetyt tiedot ja tulkinnat (Lutyens, 1996). Lutyens
myöntää K:n ja Rosalindin suhteen, koska K oli itse siitä hänelle kertonut; hän ei kuitenkaan ollut kirjoittanut siitä K:n elämäkerrassa. Lutyens
osoittaa Slossin kirjasta runsaasti epätarkkuuksia ja suoranaisia virheitä.
K:n seuraajat päätyivätkin siihen, että Sloss käsittelee K:ta puolueellisesti, mutta he eivät kiistäneet sen keskeisimpiä paljastuksia. Tämä on
varsin ymmärrettävää, koska K ei opettanut askeetin ihannetta, vaan
hänen puheissaan näkyy salliva suhtautuminen ihmisen sukupuolisuuteen. Muutenkin K pyrki välttämään perinteisen gurun roolia, mikä tuli
jo selvästi esille ”Totuus on poluton maa” -puheessa. Tosin K:llakin oli
seuraajia kuten hänen kritisoimillaan guruillakin; K:n suhde seuraajiin
oli toki erilainen kuin gurun ja oppilaan välinen suhde.
Tarkastelen lopuksi joitakin K:n opetuksia, jotka ovat mielestäni
keskeisiä.

Krishnamurtin opetuksista
K ei opettanut oikeastaan minkäänlaista metafysiikkaa. Hän ei puhunut
kuolemanjälkeisestä elämästä, karmasta tai jälleensyntymisestä, mutta
hän viittasi näihin uskontojen opettamina uskomuksina. Toisaalta hänellä oli syvällisen tuntuisia henkisiä kokemuksia, myös selvänäköisyyttä ja
parantajan kykyjä. Elämänsä yliaistista puolta hän ei julkisissa puheissaan tuonut esille, ilmeisesti hän ei pitänyt sitä tärkeänä.
K edusti väkivallattomuutta ja pasifismia koko uransa ajan. Hänellä
ei ollut sodankäynnistä mitään illuusiota (Krishnamurti, 1954, s. 80–81):
”Useimpia meistä jäytävät kaikenlaatuiset pelot, ja olemme huolestuneita omasta turvallisuudestamme. Toivomme, että jonkin
ihmeen kautta sodat loppuisivat, ja kaiken aikaa syytämme toisia kansallisia ryhmiä sodan lietsonnasta, kuten hekin vuorostaan syyttävät meitä. – – Niin kauan kuin palvomme voimaa, väkivalta hallitsee elämäämme. Mutta jos haluamme rauhaa, jos
haluamme ihmisten suhtautuvan oikein toisiinsa – olipa sitten kysymys kristityistä, hinduista, venäläisistä tai amerikkalaisista – jos
toivomme lapsistamme eheytyneitä ihmisiä, silloin sotilaallinen
koulutus on ehdoton este, se on täysin väärä keino.”
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K sai vuonna 1984 YK:n rauhan palkinnon. Tilaisuudessa pitämässään puheessa hän vetosi yksilön muutokseen rauhan ehtona kuten oli
tehnyt jo vuosikymmenien ajan (Krishnamurti, 1984). On huomattava,
että K:n opetus sodasta on erilainen kuin Besantin, Leadbeaterin ja monen heidän jälkeisten teosofisten johtajien opetus oli ollut. Itse asiassa
K:n opetus on tässä paljon lähempänä Pekka Ervastin opetusta, jonka
mukaan pahanvastustamattomuus, sodasta ja väkivallasta kieltäytyminen ovat henkisesti heränneen, uuden liiton tietä kulkevan ihmisen
ihanteita.
Mikä oli sitten K:n edustama menetelmä? Miten ihmisen pitäisi K:n
mukaan pyrkiä edistymään henkisesti? Näyttää siltä, että nämä ovat K:n
tapauksessa vääriä kysymyksiä. Hän sanoutui irti kaikista henkisistä harjoituksista, menetelmistä, auktoriteeteista ja guruista. Silti ehkä jotakin
voidaan sanoa hänen lähestymistavastaan, joka jossakin määrin muistuttaa zen-buddhalaisuutta. K:n ystävä ja kirjailija Aldous Huxley antaa
yhden selityksen K:n ”menetelmästä” (Huxley, 1954). K ei suositellut
perinteistä mietiskelyä, mutta hän kehotti tarkkailemaan jokaista mieleen tulevaa ajatusta ilman tuomitsemista ja arvostelua. Todellisuuden
läsnäolo ilmenee ainoastaan silloin, kun havaitsijan mieli on valppaan
passiivinen ja valikoimaton. Ainoastaan valikoimaton tietoisuus voi johtaa vastakohtaisuuksien lakkaamiseen täydellisessä ymmärtämisessä ja
rakkaudessa. Tällainen valikoimaton tietoisuus hetkestä hetkeen ja kaikissa elämän tilanteissa on ainoaa tehokasta mietiskelyä. Todellinen vapautuminen on luovaa todellisuutta; se ei ole joksikin tulemista.
K antoi opetuksensa yleensä suullisessa muodossa. Merkittävän
poikkeuksen tästä tekee hänen lyhyt ja ytimekäs ”Opetusten ydin” -kirjoituksensa. Esitän siitä otteen, joka täydentää Huxleyn edellä antamaa
selvitystä (Krishnamurti, 1980):
”Psykologista kehittymistä ei ole. Kun ihminen tulee tietoiseksi
omien ajatustensa liikkeestä, hän havaitsee jakauman ajattelijan
ja ajatusten, tarkkailijan ja tarkkailtavan, kokijan ja kokemuksen
välillä. Hän oivaltaa, että tämä jakauma on harhaa, kuvitelma.
Vain tällöin havaitseminen on välitöntä sisäistä näkemistä, jota
menneisyys tai aika eivät mitenkään varjosta.
Tämä ajaton oivaltaminen saa mielessä aikaan syvällisen, mullistavan muutoksen. Täydellinen kieltäminen on myönteisen ydin.
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Kun kielletään kaikki se minkä ajatus on psykologisesti synnyttänyt, silloin on rakkautta, joka on syvää myötätuntoa ja oivalluskykyä.”
Otteessa on mielestäni erityisen merkillepantavaa K:n väite siitä, että
ei ole psykologista kehitystä. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa tavallisesti ymmärretyssä mielessä; esimerkiksi ihmisen eettinen kasvu olisi
mahdotonta, jos psykologista kehitystä ei olisi olemassa. Uskoakseni K
tähtää lausumassaan toisaalle. Hän korosti muutoksen tärkeyttä: muutoksen, jonka on tapahduttava – kuten zen-buddhalaiset sanovat – tässä
ja nyt. Ilmeisesti K viittasi ikuiseen nykyhetkeen, josta olemme jo nyt
osallisia, mutta emme sitä oivalla.
K:n viimeinen puhe on vaikuttava, tuntuu kuin se ei oikein kuulostaisi
samalta suomen kielellä, joten esitän sen ensin englannin kielellä (Lutyens, 1991, s. 199):
”Creation is something that is most holy. That’s the most sacred
thing in life and if you have made a mess of your life, change it.
Change it today, not tomorrow. If you are uncertain find out why
and be certain. If your thinking is not straight, think straight, logically. Unless all that is prepared, all that is settled, you can’t enter
in this world of creation.
It ends.”
Ja suomeksi (käännös kirjoittajan):
”Luominen on kaikkein pyhintä. Se on kaikkein pyhin asia elämässä ja jos elämäsi on sotkussa, muuta se. Muuta se tänään,
ei huomenna. Jos olet epävarma, etsi siihen syy ja ole varma. Jos
ajattelusi ei ole selkeää, ajattele selkeästi, loogisesti. Ellei kaikkea
tätä ole valmisteltu, kaikkea saatu selvitetyksi, et voi astua tähän
luomisen maailmaan.
Se päättyy.”

Yhteenvetoa
Lienee perusteltua sanoa, että K:sta tuli maailman opettaja: hän kiersi
ympäri maailmaa pitämässä luentoja ja hänen kirjojansa on käännetty
monille kielille. Näyttää myös siltä, että hänen prosessinsa oli jotakin ainutlaatuista. Hänen kauttaan saattoi todellakin tulla jotakin uutta maa168

ilmaan; ainakin hänen opetuksensa ovat omaleimaisia. K:n luentojen
seuraaminen on ollut monille ihmisille merkittävä ja henkisesti herättävä kokemus: näin ovat kertoneen esimerkiksi Yrjö Kallinen ja Taavi Kassila. Voisi ajatella, että K:n henkinen läsnäolo on ollut näissä kokemuksissa
opetuksen sisältöä merkittävämmässä roolissa.
Yhteenvedon tekeminen K:n elämästä ja opetuksista on vaikeaa. Toisaalta on esitetty, että hänen kauttaan sittenkin ilmeni Maailman Opettaja aivan alkuperäisten odotusten kaltaisesti. Toisaalta K:n elämässä
näyttää olleen piirteitä, jotka eivät oikein sovi käsitykseen, joka meillä voi olla vihityistä tai valaistuneista ihmisistä. Maltillisempaa kantaa
edustavat monet nykyiset teosofit, joiden mielestä K:n opetukset syventävät teosofiaa ja auttavat kompensoimaan monien 1920- ja 1930-luvun
teosofien opetusten epäkohtia.
Teosofi Katinka Hesselink (2006) esittää tulkinnan, joka on mielestäni
osuvan tuntuinen. Hesselink toteaa edelleen arvostavansa K:n opetuksia, mutta hän on havainnut, että ne eivät sovi kaikille. Hesselink kertoo
tavanneensa useita harhaisia nuoria (usein nämä ovat miehiä), jotka
odottavat K:n opetusten inspiroimana suoraa sisäistä oivallusta, jota ei
kuitenkaan koskaan tule. He eivät ponnistele luonteensa jalostamiseksi
eikä heillä ole etiikan antamaa suojaverkkoa turvanaan. Hesselink toteaa aivan kuten K opettaakin, että jossakin vaiheessa jokaisen on seistävä omilla jaloillaan, löydettävä totuutensa ja saavutettava valaistumisensa itse. Toisaalta henkinen täysi-ikäisyys on saavutettava jo paljon
ennen valaistumista; emme voi vierittää vastuuta omista teoistamme
tai uskomuksistamme henkiselle opettajalle tai kenellekään muullekaan
auktoriteetille.
K julisti, että totuus on poluton maa. Näin voi hyvin olla, mutta olen
vakuuttunut siitä, että Totuuden tai Temppelin portille päästäksemme
meidän on kuljettava puhdistuksen tie. Kenties K:n opetukset sopivat
parhaiten ihmisille, jotka ovat jo lähellä Temppelin porttia; eettiseen
elämään ja palveluun kasvamisessa tarvitaan myös toisenlaista opetusta, vaikkapa teosofiaa .

Kiitokset
Kiitän Sampsa Kuukasjärveä ja Jouni Marjasta asiantuntevista kommenteista, jotka auttoivat tarkentamaan tätä artikkelia.
169

Lähteet
Aldous Huxley (1954). Esipuhe Krishnamurtin kirjaan Tuntematon todellisuus
(suomeksi 1956). WSOY.
Aryel Sanat (2003). Krishnamurtin sisäinen elämä. Salattu piina ja Ikuinen
Viisaus. Teosofinen Seura ry.
Curuppumullage Jinarajadasa (1947).Clairvoyant Investigations by C. W.
Leadbeater and ”the Lives of Alcyone” (J. Krishnamurti).
Some facts described, by Ernest Wood, with notes by C. Jinarajadasa.
Saatavissa Internetistä osoitteesta
http://www.katinkahesselink.net/his/wood1.html
Hesselink, Katinka (2006). Jiddu Krishnamurti and Theosophy.
Saatavissa Internetistä osoitteesta
http://www.katinkahesselink.net/kr/krishnamurti_theosophy.html
Krishnamurti, Jiddu (1954). Elämän eheyttäminen. WSOY.
Krishnamurti, Jiddu (1980). Opetusten ydin. [Krishnamurti kirjoitti tekstin Mary
Lutyensin Krishnamurtin elämänkertasarjan toista osaa varten].
Saatavissa Internetistä osoitteesta
http://www.krishnamurti.fi/opetustenydin.html
Krishnamurti, Jiddu (1984). World Peace [Puhe YK:ssä rauhan palkinnon vastaanottotilaisuudessa]. Saatavissa Internetistä osoitteesta
http://www.krishnamurtiaustralia.org/articles/world_peace.htm
Lutyens, Mary (1991). The life and death of Krishnamurti. Rider.
Lutyens, Mary (1996). Krishnamurti and the Rajagopals. Krishnamurti
Foundation of America.
Sloss, Radha Rajagopal (1991). Lives in the shadow with J. Krishamurti.
An Authors Guild Backprint.com Edition.

170

Mestarit ja teosofinen liike
Johdanto
Teosofien piirissä ajatellaan yleisesti, että Teosofinen Seura ja sen jälkeinen teosofinen liike saivat alkunsa Viisauden mestarien Moryan ja Kuthumin aloitteesta. Teosofian ulkopuolisille ihmisille mestareista puhuminen vaikuttaa tietysti mielikuvituksen tuotteelta tai jopa huijaukselta,
josta H. P. Blavatskya (H. P. B., 1831–1891) aikanaan syytettiinkin. Miksi
ajattelemme, että mestareita on olemassa? Syitä on ainakin kolme. Ensiksi, mestareiden olemassaolo ei ole yhden ihmisen todistuksen varassa. Teosofian varhaisvuosina useat ihmiset olivat mestareiden kanssa
tekemissä kirjeitse ja myös tapasivat mestareita fyysisesti ja ylifyysisesti.
Toiseksi, historiallisten mestareiden – esimerkiksi Buddha, Zarathustra
ja Jeesus Kristus – esiintymistä maailmassa vain harva kiistää. Maailmassa on siten ollut poikkeusyksilöitä, jotka ovat olleet uskontojen perustajia (tai uskontojen keskushahmoja, jos ajatellaan, että vasta seuraajat
perustivat uskonnot) ja edustaneet korkeampaa ihmisyyttä. Kolmanneksi, jos on olemassa hengen evoluutio, on täysin johdonmukaista ajatella, että on olemassa yksilöitä, jotka ovat muita edistyneempiä. Niinpä
teosofeilla on hyviä perusteita uskoa mestarien olemassaoloon. Lyhyesti määriteltynä mestareita ovat ne ihmiset, joissa henki on voittanut
aineen kahleet ja jotka elävät ikuista elämää. Mestarit ovat ihmiskunnan
auttajia ja palvelijoita.
Esitykseni tarkoituksena on tutkia – ristiriitoja ja kritiikkiä unohtamatta – mestareiden suhdetta teosofiseen liikkeeseen ja sen piirin kuuluviin yksilöihin. Mestarikysymyksellä on historiallista mielenkiintoa,
mutta se voi tulla jossakin vaiheessa teosofiselle totuudenetsijälle henkilökohtaiseksikin kysymykseksi. Tarkastelen mestarikysymystä lähinnä
Henry Steel Olcottin (1832–1907) ja Pekka Ervastin (P. E., 1875–1934)
elämän ja opetusten valossa. H. P. B. on toki hyvin tärkeä otsikon kannalta, mutta en käsittele hänen suhdettaan mestareihin tässä esityksessä.
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H. S. Olcott ja mestarit
Olcottin tie teosofiaan
Olcott oli Yhdysvaltojen armeijan eversti, lehtimies ja lakimies ennen
Teosofisen Seuran aikaa (Murphet, 1972). Olcott osallistui Yhdysvaltojen sisällissotaan ja sodan vielä jatkuessa hänet siirrettiin tutkimaan
armeijan piirissä ilmenneitä petos- ja korruptioepäilyjä. Tehtävä oli
vaikea, mutta Olcott suoritti sen välittämättä uhkailuista tai siitä, missä asemassa petoksen tekijä sattui olemaan. Hänen toimiaan ohjasivat
voimakas pyrkimys rehellisyyteen ja totuuteen. Tämä pantiin merkille
myös hallituksen taholta: Olcottia mm. pyydettiin auttamaan presidentti Lincolnin murhatutkimuksissa.
Olcottin elämä sai vuonna 1874 uuden suunnan, kun hän kiinnostui spiritistisestä liikkeestä ja sen piirissä esitetyistä väitteistä kuolleiden
kanssa seurustelusta. Olcott päätti ottaa asiasta selvää. Tutkimustensa
perusteella Olcott vakuuttui, että ainakin osa spiritististä ilmiöistä oli aitoja. Olcott ei kuitenkaan ollut tyytyväinen, koska hän ei ollut saanut
vastausta elämän syviin kysymyksiin. Kiinnostus spiritismiin saattoi hänet yhteen H. P. B:n kanssa, ja loppu on historiaa (ainakin teosofien näkökulmasta katsottuna).
H. P. B. paljasti Olcottille, että on olemassa adeptien veljeskunta. H.
P. B. kertoi myös, että hän itse oli tuon veljeskunnan maallikkocheela.
Tämä herätti Olcottissa kaipauksen päästä itsekin adeptien oppilaaksi.
Olcottilla oli oikea motiivi: hän halusi löytää totuuden, jotta hän voisi paremmin auttaa tietämätöntä ihmiskuntaa. Niinpä hän sai vuonna 1875
New Yorkin lakitoimistoonsa kirjeen Tuitit Beyltä Luksorin veljeskunnasta. Kirje alkoi sanoilla ”Brother Neophyte” eli ”Veli kokelas”. Olcottin toiveisiin oli vastattu. Myöhemmin samana vuonna perustettiin Teosofinen
Seura.

Yhteys mestareihin
Olcott piti vuosien ajan päiväkirjaa, johon hän merkitsi elämänsä tapahtumia (päiväkirjoihin perustuvasta muistelmateoksesta osa on saatavilla
suomeksi nimellä Vanhoja päiväkirjan lehtiä). Päiväkirjoista ja muista
Olcottin lausunnoista käy ilmi, että Olcott tapasi monta kertaa mestareita sekä fyysisesti että astraalisesti. Hän sai mestareilta myös kirjeitä
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ja sähkeitä. Esitän seuraavassa otteita mestari Moryan kohtaamisesta
Hunnuttoman Isiksen kirjoittamisen aikaan New Yorkissa (Marjanen,
1996, s. 26–27):
”Lukiessani kääntyneenä vähäsen selin oveen jokin valkea välähdys tuli oikeaan silmäkulmaani, käänsin päätäni, pudotin kirjani
hämmästyksissäni ja näin eteeni nousevan kookkaan itämaalaisen valkoisiin vaatteisiin puettuna, päässään käsin keltaiselle
raakasilkille kirjailtu turbaanipäähine, jossa oli meripihkanvärisiä
raitoja… Hän oli niin ylevä mies, niin moraalisen voiman majesteettiuden läpitunkema, niin henkisesti loistava, niin selvästi tavallisen ihmiskunnan yläpuolella, että minä jouduin aivan hämilleni hänen läsnäolostaan, kumarsin pääni ja laskeuduin polvilleni,
niin kuin tehdään Jumalan tai jumalan kaltaisen persoonan edessä. Käsi laskeutui kevyesti pääni päälle, ja lempeä mutta voimakas
ääni kehotti minua istuutumaan, ja kun nostin silmäni, tuo olento
istui toisella tuolilla pöydän takana. Hän kertoi minulle, että hän
oli tullut kriisini tähden, koska tarvitsin häntä, että tekoni olivat
saattaneet minut tähän pisteeseen, että vain itsestäni riippui, tapaisimmeko toisemme usein tässä elämässä työtovereina ihmiskunnan palveluksessa, ja minulla oli, jos niin halusin, oikeus ottaa
siihen osaa;… Yhtäkkiä tuli mieleeni ajatus: entäpä jos tämä on
vain harhaa! Entäpä jos H. P. B. on kietonut minut hypnoottiseen
lumoukseen? Tahdoin saada jonkinlaisen kouriintuntuvan esineen
todistukseksi itselleni siitä, että Mestari tosiaankin oli ollut luonani, jotakin, jota saattaisin pidellä käsissäni, kun hän on lähtenyt luotani! Mestari hymyili ystävällisesti kuin ajatukseni lukien,
irrotti turbaanin päästään, jätti minulle lempeästi jäähyväiset ja
katosi: hänen tuolinsa oli tyhjä, olin yksinäni tunnelmissani! En
kuitenkaan aivan yksin, sillä pöydällä oli kirjailtu päähine, kouriintuntuva ja pysyvä todiste siitä, että olin ”huomioitu”, eikä minua
siis oltu psyykkisesti petetty, vaan olin nähnyt kasvoista kasvoihin
erään ihmiskunnan vanhimmista veljistä, erään tylsän oppilasrotumme mestarin.”
Kuvauksesta voidaan päätellä, että vaikka Morya oli konkreettisesti
läsnä, kyseessä ei kuitenkaan ollut tavallinen fyysinen läsnäolo. Myöhemmin Olcott tapasi Moryan Bombayssa, jonne Morya saapui ratsun
selässä. Olcott tapasi Intiassa myös toisen teosofian mestarin, Kuthumin
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(Caldwell, 2011). Olcottin todistus mestareiden olemassaolosta on vakuuttava, ainakin jos luottaa Olcottin rehellisyyteen ja kykyyn erottaa
tosi epätodesta. Kummastakin ominaisuudesta oli selvää näyttöä Olcottin elämässä; tietääkseni kukaan ei koskaan asettanut Olcottin rehellisyyttä kyseenalaiseksi. Siksi ei ole yllättävää, että mestari Kuthumi
kirjoitti Mestarien kirjeissä Olcottista (Barker, 1997, kirje 5, vanhan laitoksen kirje IV): ”Häneen voimme luottaa kaikissa olosuhteissa, ja hän
on lupautunut palvelemaan meitä uskollisesti sekä myötä- että vastoinkäymisissä”.

Viimeiset kohtaamiset
Olcott työskenteli intensiivisesti Teosofisen Seuran presidenttinä miltei loppuun saakka. Viimeiset kuukautensa hän vietti vuoteenomana.
Olcottia ei lähestyvä kuolema pelottanut millään tavalla, mutta häntä
mietitytti kuka voisi olla hänen seuraajansa, jotta työ voisi jatkua. Annie Besant (1847–1933) oli tähän tehtävään hyvä ehdokas, mutta Besant oli jo Esoteerisen Osaston johtaja ja Olcott epäili sisäisen ja ulkoisen työn yhdistämistä liian vaativaksi. Niinpä Olcott vetosi voimakkaasti
mestareihin asian ratkaisemiseksi. Mestarit vastasivat hänen kutsuunsa:
Morya ja Kuthumi saapuivat Olcottin päiväkirjan mukaan astraalisesti
hänen luokseen. Paikalla oli myös Marie Russak ja eräs toinen henkilö,
jotka kumpikin huolehtivat Olcottin hyvinvoinnista. (Besant oli kertonut
Olcottille, että mestarit olivat lähettäneet Russakin hänen avukseen.)
Kumpikin kertoi nähneensä mestarit ja kuulleensa keskustelun, jonka
Russak kirjoitti muistiin (Murphet, 1972, s. 305–306, käännös AS):
Olcott: Mikä on Jumalainen Tahtosi seuraajakysymyksessäni – kenet nimitän seuraajakseni?
Mestari (Morya): Annie Besantin.
Olcott: Hänellä on paljon esoteerista työtä, eikö se estä häntä hoitamasta presidentin velvollisuuksia?
Mestari: Me varjostamme häntä…
Olcott: Tänä iltapäivänä asetin mielessäni nimitykselle eräitä ehtoja. Nimitänkö hänet tehtävään näillä ehdoilla vai ilman mitään
ehtoja?
Mestari: Ehdot eivät ole viisaita, ei mitään sitoumuksia.
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Tämän jälkeen keskustelu jatkui vielä Olcottin ja hieman myös Russakin kanssa. Olcott toimi saamansa ohjeen mukaisesti, ja Besantista tuli
seuraava Teosofisen Seuran presidentti (toki sääntöjen vaatima äänestys pidettiin, mutta Besant oli ainoa ehdokas).
Astraalinen tapaaminen mestareiden kanssa ei ollut viimeinen. Hieman myöhemmin mestarit ilmestyivät uudelleen, jälleen Russakin ja
hoitajan läsnä ollessa ja jälleen niin, että Russak kirjoitti tapaamisessa
käydyn keskustelun muistiin. Olcott epäili, että Besantin ja C. W. Leadbeaterin (1854–1934) okkulttinen tutkimus oli harhautunutta. Mestarit vakuuttivat, että mitään tällaista ei ollut tapahtunut, vaan Besant ja
Leadbeater toimivat korkeammilla tasoilla mestarien ohjeiden mukaisesti. Olcottia huoletti myös syytteet, jotka virallisen selityksen mukaan
olivat kohdistuneet Leadbeaterin nuorille pojille antamaan sukupuolivalistukseen, mikä sinänsä ei nykyajan näkökulmasta vaikuta mitenkään tuomittavalta. Tapauksesta tuli julkinen skandaali, jonka vuoksi
Leadbeater oli joutunut eroamaan Seurasta. Mestarit sanoivat tiedonannossaan, että he eivät olleet opetusten kanssa samaa mieltä, mutta Leadbeaterille oli silti tehty vääryyttä, koska asia oli tehty julkiseksi.
Mestarit pyysivät Olcottia kirjoittamaan Leadbeaterille anteeksipyyntökirjeen, ja kaikille jäsenille suunnatun selityksen, jonka mukaan mestarit
olivat edelleen Teosofisen Seuran takana ja että he olivat työskennelleet
Besantin ja Leadbeaterin välityksellä aivan kuten nämä olivat uskoneetkin. Olcott saneli kummankin kirjeen Russakille mestareiden ohjeiden
mukaisesti. Kävipä vielä niin, että kirjeen loppua pohtiessaan Olcott sai
taas ilmestyksen ja Morya itse saneli viimeisen kappaleen, joka päättyy
kaikille Seuran jäsenille suunnattuihin sanoihin: ”Trust in us (Luottakaa
meihin)”. Artikkeli ilmestyi The Theosophist -lehden helmikuun numerossa v. 1907 otsikolla Viimeaikaisia keskusteluja Mahatmojen kanssa.
Olcott kuoli pian kirjeiden sanelun jälkeen, ja Besantin mukaan kolme
mestaria ja H. P. B. vastaanottivat Olcottin näkymättömään maailmaan.
Leadbeater palasi takaisin Seuraan Olcottin poismenon jälkeen.

Kriittistä arviointia
Pidän Olcottin kohtaamisia mestareiden kanssa yleisesti ottaen uskottavana, mutta Olcottin kuolinvuoteella saadut ilmestykset vaikuttavat
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erikoisilta. Kävikö niin, että viimeiset astraaliset mestaritapaamiset eivät enää olleet aitoja? Tätä ovat monet Teosofisen Seuran jäsenet epäilleet alusta alkaen. Myös Saksan Teosofisen Seuran ylisihteerinä vuosina
1902–1912 toiminut Rudolf Steiner totesi Olcottin poismenon jälkeen,
että seuraajakysymykseen liittynyt mestareihin vetoaminen oli vaarallista esoteeristen ja ulkoisten asioiden sekoittamista. On ilmeistä, että
Steiner ei pitänyt Olcottin kuolinvuoteen mestari-ilmestyksiä aitoina
(Steiner, 2010, s. 262).
Esitän seuraavassa perusteluja ilmoitusten aitouden epäilyksille.
Ensimmäinen erikoinen saakka on se, että mestarit puuttuivat Seuran
hallintoon käytännössä nimittämällä Besantin presidentiksi (kritiikillä
en tarkoita, etteikö Besant olisi ollut sopiva presidentti). Tämä vaikuttaa olevan selvässä ristiriidassa Seuran jäsenten vapaan päätöksen teon
kanssa; tämä on vastoin Viisauden mestareiden aikaisempia toimintatapoja, jotka käyvät ilmi Mestarien kirjeistä. Toinen pohdintaa herättävä asia oli Leadbeaterin kunnian palautus. Gregory Tillett on kirjoittanut Leadbeaterin elämästä kriittisen väitöskirjan (Tillet, 1986), jonka
lähteet (erityisesti Seuran tutkintalautakunnan muistio; mm. Olcott oli
lautakunnan jäsen) tuovat tapauksesta esiin ikäviä seikkoja, jotka eivät
näytä viittaavan pelkkään sukupuolivalistukseen. Kiinnostunut lukija voi
tehdä omat johtopäätöksensä tutustumalla Tillettin perusteelliseen esitykseen.
Kolmas huomionarvoinen asia on vakuutus Leadbeaterin okkulttisen
työnsä mestarijohtoisuudesta, minkä ilmeisesti pitäisi taata hänen okkulttisten tiedonantojensa oikeellisuus. On selvää, että vakuutuksella oli
suuri vaikutus Seuran jäseniin, jotka pysyivät uskollisena johdolle, vaikka
myös eroamisia tapahtui. Varsin pian Leadbeaterin paluun jälkeen alkoi intensiivinen työ maailmanopettajan uuden ilmestymisen puolesta;
tämä merkitsi Leadbeaterin ja Besantin opetusten mukaan Kristuksen
toista tulemista. Tätä eivät Steiner ja P. E. hyväksyneet. Myöhemmät
maailmanopettajan odotukseen ja Krishnamurtiin liittyvät tapahtumat
osoittavat mielestäni selvästi, että Leadbeaterin ”mestareilta” saamat
tiedot eivät pitäneet paikkaansa. Käytän tässä ilmaisua ”mestarit”, koska pidän Leadbeaterin ja Besantin opetusta maailmanopettajasta harhaisena. ”Mestareiden” epäuskottavuus käy ainakin tämän kirjoittajal176

le selväksi esimerkiksi Leadbeaterin kirjasta Mestarit ja polku, joka on
edelleen saatavilla.
Tarkastelen seuraavaksi P. E:n suhdetta mestareihin ja mestareihin
liittyviä opetuksia.

Pekka Ervastin opetus mestareista
P. E. koki uudestisyntymiskokemuksen vuonna 1896, jolloin hän oli
20-vuotias (Ervast,1987, s. 70–72). Vastaava uudestisyntymiskokemus
on jokaisen totuudenetsijän edessä, kun hän on ensin riittävästi kulkenut puhdistuksen tietä, joka ruusuristiläisille tarkoittaa Jeesuksen Vuorisaarnan hengessä elämistä. Pian uudestisyntymiskokemuksen jälkeen P.
E. kohtasi mestarinsa; hän kuvaa tapahtumaa seuraavasti (Ervast, 2005,
s. 160):
”Noin 21-vuotiaana otti Mestari minut opetuslapsekseen. Hän sanoi ottavansa minut siksi, kuulin äänen puhuvan, mutta en nähnyt. Se oli lokakuussa v. 1896. Puolitoista vuotta myöhemmin tammikuussa 1898 näyttäytyi minulle oma Mestari ja eräs toinen.”
P. E:n teosofinen työ oli siten alusta lähtien yhteydessä mestarien
kanssa. Hän mainitsee myös tavanneensa kreivi St. Germainin ja toisen
teosofian mestareista (ilmeisesti Moryan) näkymättömässä maailmassa.
Mikä on P. E:n mukaan mestarin kohtaamisen edellytys? Ihmisellä
täytyy olla puhdas motiivi. Mestaria etsittäessä henkisen pyrkimyksen
motiivina ei saa olla ”se, että itse henkisesti kehittyisimme, vaan sen
vuoksi, että uskomme ja tiedämme Jumalan niin tahtovan”. Pyrkijän
päämääränä on tulla Kristuksen ja ihmiskunnan palvelijaksi. (Myös Steiner tuo esille saman edellytyksen Henkisen tiedon tie -kirjassaan.) Voidakseen palvella mestaria, ihmisestä on tultava ehdottoman luotettava.
P. E. toteaa myös, että me emme tarvitse mestaria, ennen kuin olemme
kaikin voimin etsineet totuutta ja kulkeneet puhdistuksen tietä. Itse asiassa niin kävi myös P. E:n kohdalla: mestari tuli hänen elämäänsä vasta
uudestisyntymiskokemuksen eli Kristuksen syntymän jälkeen.
P. E. tuo esiin hyvin kiinnostavan näkökulman esitelmässään Mestarin etsintä (Ervast, 2011, s. 233). Mestarit katselevat ihmiskuntaa ja huomaavat, kun jonkun ihmisen sielu on leimahtanut tuleen eli kun ihmisestä on tullut vakava totuuden etsijä. Tällöin mestarin katse suuntautuu
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häneen, ja ihmisellä on siitä hetkestä alkaen mestari, vaikka hän ei tiedä
siitä mitään. Hengen tuli, joka ihmisen sielussa on leimahtanut, kertoo
mestareille, mihin piiriin herännyt ihminen kuuluu ja kuka on hänen
mestarinsa. Saattaa mennä useita elämiä ennen kuin totuudenetsijä
saa tavata mestarinsa. Sitä ennen tällaisen ihmisen kohtalo vie johonkin
esoteeriseen kouluun ja sellaisten ihmisten luo, jotka ovat mestarin leimaamia ja koettavat päästä hengen elämässä eteenpäin kohti Valkoisen
Veljeskunnan vihkimystä.

Pohdintaa
Arvostan tavattomasti Olcottin työtä teosofian puolesta. Myös Besant
ja Leadbeater uhrasivat elämänsä teosofiselle työlle. Silti olen tuonut
esille myös kriittisiä ja ikäviäkin näkökulmia; tämä lienee hyväksyttävää,
koska olemme totuudenetsijöitä. Olen pyrkinyt noudattamaan teosofian tunnuslausetta: ”Totuus on uskontoja korkeampi.”
Teosofisen Seuran perustaminen oli ihmiskunnan historiassa ainutlaatuinen yritys tuoda henkisen tiedon opetuksia julkiseksi. Aikaisemmin esoteerinen tieto oli ollut salaisten seurojen tarkoin varjeltua
omaisuutta. Teosofisen liikkeen syntyaikoina mestarit ottivat yhteyttä
ihmisiin, jotka eivät vielä olleet valmiita varsinaisiksi oppilaiksi. Sen jälkeen asia on muuttunut: P. E:n mukaan mestarit lähestyvät enää yksilöitä, jotka täyttävät edellä kuvatut ehdot. Meidän ei tarvitse huolehtia
mestarin löytämisestä, mestari kyllä aikanaan löytää meidät. Meidän
tulee huolehtia ainoastaan siitä, että elämme ja työskentelemme teosofian korkeiden ihanteiden mukaisesti; ihmiskunnan palveleminen alkaa
arkielämästämme. Kenties joskus meidät katsotaan arvollisiksi saamaa
suurempaa tietoa, ja kenties joskus voimme kohdata oman mestarimme.
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Idän ja lännen mestarit Rudolf Steinerin opetuksissa
Rudolf Steiner (1861–1925) oli merkittävä henkisen tiedon opettaja, jonka työ vaikuttaa edelleen antroposofisen liikkeen piirissä ja sen monissa
sovelluksissa eri elämän alueilla. Tämä artikkeli tarkastelee Steinerin ja
mestareiden yhteyksiä. Steiner viittasi joskus mestarien muodostamaan
veljeskuntaan nimellä Valkoinen Looshi. Teosofiassa yleensä käytetään
nimitystä Salainen Veljeskunta tai Valkoinen Veljeskunta. Salaiseen Veljeskuntaan kuuluvat kaikki mestariasteen saavuttaneet yksilöt riippumatta siitä, edustavatko he idän tai lännen henkistä koulutustietä; myös
Steinerin opetukset näyttävät olevan tämän käsityksen kanssa sopusoinnussa. Antroposofiassa ja teosofiassa vallitsee yksimielisyys myös
mestarikäsitteen luonteesta: mestarit ovat täydellisiä ihmisiä, jotka
työskentelevät ihmiskunnan kehityksen puolesta.
Steiner ei juurikaan puhunut julkisissa esityksissään kohtaamisistaan
mestareiden kanssa, vaikka hän monissa esitelmissään puhui ihmiskunnan henkisistä johtajista. Lähipiirille ja esoteerisen koulun oppilailleen
hän kuitenkin kertoi jonkin verran suhteestaan mestareihin. Tarkastelen
ensin Steinerin varhaisia lännen ja idän mestareihin liittyviä opetuksia.
Sitten tarkastelen Steinerin myöhäisempiä lausuntoja, jotka poikkeavat
radikaalisti varhaisista lausunnoista erityisesti H. P. Blavatskyn (H. P. B.)
ja hänen inspiroijiensa osalta.

Kaksi mestaria
Steiner kävi luottamuksellisia keskusteluja suhteestaan mestareihin
Friedrich Rittelmeyerin kanssa (Selg, 2012). Steiner kertoi mestareistaan
myös Walter Johannes Steinille ja Edouard Schurelle. Steinerin esoteerinen koulutus alkoi 19-vuotiaana, jolloin mestari Jeesus (Steiner piti
häntä Zarathustran inkarnaationa) lähestyi nuorta Steineria henkilön välityksellä, jonka nimeä ei tiedetä. Mestari Jeesus ohjasi Steineria tutustumaan idealistiseen filosofiaan, erityisesti Fichten ajatteluun. Schuren
mukaan hän oli kysynyt, kuka oli vihkinyt Steinerin. Steiner oli vastannut: mestari Jeesus.
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Steiner sai opetusta myös toiselta mestarilta, itseltään Christian Rosenkreutzilta. Steiner kertoo julkisissa esitelmissään, kuinka Christian
Rosenkreutz voi kutsua ihmisiä henkiseen työhön pelastamalla tämän
varmalta kuolemalta; Rittelmeyerin mukaan näin kävi Steinerillekin.
Christian Rosenkreutz lähestyi Steineria yrittien tuntija Felix Koguzkin
välityksellä (hänen hahmonsa esiintyy Steinerin mysteeriodraamassa
Vihkimyksen portti nimellä Felix Balde.) Steiner oppi Koguzkilta mysteeriotietoa luonnonhengistä ja kasvien parantavasta vaikutuksesta. Selgin
tulkinnan mukaan Steinerin esoteerinen koulutus osui samaan aikaan,
kun Christian Rosenkreutz valmisteli uutta viisautta, joka sai myöhemmin muotonsa antroposofisessa hengentieteessä. Ilmeisesti juuri tämän
vuoksi Christian Rosenkreutz inspiroi Steineria kirjoittamaan Henkisen
tiedon tien (Steiner, 1987); teos on syvällinen kuvaus tiestä, joka edustaa
nykyaikaista rosenkreutsilaista vihkimystä. Kirjassa esitettyjä henkisen
tiedon eettisiä edellytyksiä on tarkasteltu artikkelissa Savinainen (2012).
Steinerin varhaisessa filosofisessa tuotannossa ja Goethen luonnontiedettä koskevissa kirjoituksissa esitettiin hengentiedettä idealistisen
filosofian muodossa. Näin olivat mestarit kehottaneet Steineria toimimaan. Steinerin toiminnan alkaminen Teosofisen Seuran piirissä merkitsi uutta vaihetta hänen elämässään, mutta Steinerin suhde teosofeihin
pysyi ambivalenttina. Toisaalta hän sai teosofeista kiinnostuneen kuulijakunnan ajatuksilleen, mutta toisaalta hän piti tiettyä etäisyyttä. Sisäinen syy Steinerin liittymiseen Teosofiseen Seuraan vuonna 1902 oli se,
että Steiner huomasi mestariensa liittyneen Seuran tekemään työhön.
Itse asiassa mestarit pyysivät Steineria palvelemaan Teosofista Seuraa;
ilman suoraa pyyntöä hän olisi oman todistuksensa mukaan jatkanut
filosofista ja kirjallista työtä teosofiasta erillään. Steiner korosti esitelmissään, että mestarit antavat impulsseja, mutta eivät tee oppilaittensa
puolesta päätöksiä. He jättävät oppilaidensa tahdon vapaaksi. Vastaavan voi havaita tutkimalla Viisauden mestarien kirjeitä (Barker, 1997).

Steinerin esoteerinen koulu ja mestarit
H. P. B. oli mestareiden kehotuksesta perustanut Teosofisen Seuran
Esoteerisen Koulun vuonna 1888. Steiner oli liittynyt esoteerisen koulun
jäseneksi vuonna 1902, kun hänestä tuli Saksan Teosofisen Seuran ylisihteeri. Aluksi Steiner toimi Annie Besantin johtamassa esoteerisessa
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koulussa, jota Steinerinkin käsityksen mukaan ohjasivat idän mestarit Morya ja Kuthumi (Steiner, 2010, 57). Steiner perusti vuonna 1904
oman esoteerisen koulunsa, joka toimi vapaamuuraripohjalla (Steiner,
2007). Steinerin johtama esoteerinen koulu toimi vuoteen 1907 saakka
Besantin johtaman esoteerisen koulun yhteydessä.
Steiner suhtautui esoteerisessa koulussaan ainakin vuoteen 1907 asti
idän mestareihin erittäin kunnioittavasti. Tämä käy hyvin ilmi esimerkiksi Steinerin itsensä suunnittelemassa ensimmäisen asteen uskollisuuden valassa, jossa vedotaan idän viisaisiin mestareihin (Steiner, 2007,
s. 158). Tässä suhteessa merkittävä ja yllättäväkin on seuraava Steinerin
esoteerisen koulun oppilaan kuvaus (Steiner, 2010, s. 19, käännös AS):
”Muistan tarkkaan, kuinka Steiner astui huoneeseen. Se oli hän,
mutta ei kuinkaan hän. Kun hän saapui esoteeriselle luennolle,
hän ei näyttänyt Rudolf Steinerilta; kyseessä oli ainoastaan hänen
ulkoinen olemuksensa. Steiner aloitti: ’Kauttani puhuvat Viisauden Mestarien ja Tuntemusten ja Tunteiden Mestarit’ [Masters of
Wisdom and the Harmony of Sensations and Feelings]. Se oli aina
juhlallinen tapahtuma.”
Sekä idän että lännen mestarit puhuivat siis suoraan Steinerin kautta
(edellä esitetty ei ole ainoa kuvaus)! On kiinnostavaa, että H. S. Olcott
kertoi mestarien toimineen H. P. B:n kautta vastaavalla tavalla Hunnuttoman Isiksen kirjoittamisen aikoihin (Murphet, 1972, s. 70–71). Steiner
ilmoitti Viisauden Mestarien ja Tuntemusten ja Tunteiden Mestarit nimet esoteerisille oppilaille: mestarit olivat Kuthumi, Morya, mestari Jeesus ja Christian Rosenkreutz. Steiner kirjoitti teosofisen liikkeen takana
vaikuttavista mestareista kirjeessä eräälle esoteerisen koulun jäsenelle
vuonna 1905 (Steiner, 2010, s. 67; käännös AS):
”Tiedät, että korkealle kehittyneet olennot, joita kutsumme mestareiksi ovat koko teosofisen liikkeen takana. Nämä jalot olennot
ovat jo kulkeneet tien, joka muun ihmiskunnan on vielä kuljettava… He työskentelevät fyysisellä tasolla ”Sanansaattajiensa”
välityksellä. Ensimmäinen näistä oli H. P. Blavatsky – teosofisen
liikkeen piirissä siis. Mestarit eivät perusta ulkoisia järjestöjä,
eivätkä he johda sellaisia. On totta, että H. P. Blavatsky, Olcott
ja muut perustivat Teosofisen Seuran tavoitteenaan tehdä mestareiden työtä tunnetuksi fyysisellä tasolla; nämä mestarit eivät
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koskaan vaikuta Seuraan itseensä. Sen olemassaolo ja ihmisten
työ tapahtuvat puhtaasti fyysisellä tasolla.
Toinen asia on Esoteerinen Koulu, jonka mestarit itse perustivat ja
joka on heidän ohjauksessaan. Kaikki tieto ja voima, mikä virtaa
teosofiseen liikkeeseen tulee Koulusta. Ne, jotka kuuluvat Kouluun, saattavat loppuun valmistusaikansa ja lopulta itse tulevat
suoraan kosketukseen ylhäisten kanssa… Mestarit nimittivät ensimmäiseksi Koulun Johtajaksi H. P. Blavatskyn. Nykyinen Johtaja
on meidän rakas, suuresti kunnioitettu Annie Besantimme.”
Lainauksesta käy ilmi, että Steinerin käsitys H. P. B:stä ja häntä ohjanneista idän mestareista oli aivan sama kuin teosofisessa liikkeessä yleensäkin on ajateltu: tämä oli myös Pekka Ervastin käsitys.
Steiner tahtoi toimia idän koulun puitteissa niin kauan kuin se oli
mahdollista. Kuitenkin vuoteen 1907 tultaessa Teosofinen Seura ja Besantin esoteerinen johtajuus osoittivat vakavia heikkenemisen merkkejä
(tähän liittyivät Olcottin kuolinvuoteen ”mestari-ilmestykset” ja C. W.
Leadbeaterin tapaus; ks. artikkeli Savinainen (2014)). Steinerin mukaan
”vuodesta 1906 alkaen alkoi seuran piirissä ilmetä toimintaa, joka muistutti suuresti spiritismin lieveilmiöitä” (Hemleben, 1988, s. 75). Niinpä
Steiner koki vuonna 1907 olevansa pakotettu eriyttämään esoteerisen
koulunsa Besantin johtamasta esoteerisesta koulusta (viitisen vuotta
myöhemmin Steinerin antroposofia erosi kokonaan Teosofisesta Seurasta). Steiner ilmoitti, että vastedes hänen esoteerisen koulunsa johdossa
olivat mestari Jeesus ja Christian Rosenkreutz, ja että nämä mestarit johtavat oppilaansa kristilliselle tielle ja kristillis-rosenkreutsilaiselle tielle.
Edellisellä tiellä esoteerinen opetus annetaan sydämen kautta ja jälkimmäisellä pään kautta.

Eron jälkeiset opetukset
Steinerin suhtautumisessa H. P. B:hen ja hänen takanaan olleisiin mestareihin tapahtui jyrkkä muutos sen jälkeen, kun antroposofia eriytyi Teosofisesta Seurasta 1912/1913. Steiner esitti vuonna 1915, että ennen
Teosofisen Seuran perustamista H. P. B. joutui okkulttiseen vankeuteen,
jolla häntä haluttiin estää puhumasta julkisesti saamastaan okkulttisesta
tiedosta (Steiner, 1973. s. 34–35). Tietyt intialaiset okkultistit vapauttivat
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H. P. B:n okkulttisesta vankeudesta, minkä seurauksena hän joutui näiden intialaisten okkultistien alaisuuteen (vrt. Pekka Ervastin hyvin erilainen esitys H. P. B:n okkulttisesta vankeudesta, joka on luettavissa
lähteessä Ervast (1929). Esimerkiksi Kuthumi, joka varhaisen Steinerin
mukaan oli aito Viisauden mestari, saattoi myöhäisemmän Steinerin
mukaan kuulua veljeskuntaan, jonka erityispäämääränä oli intialaisen
opetuksen leviäminen maailmalle. Steinerin käsitys tulee ilmi seuraavassa lainauksessa (Steiner, 1981, s. 70–71; luento on pidetty vuonna
pari vuotta ennen Steinerin kuolemaa):
”Sitten kaikenlaiset juonet johtivat siihen, että Blavatsky joutui
toistamiseen itämaisten salaopin opettajien vaikutuksen alaiseksi. Vaikutuksen taustalla oli itsekäs kulttuuripoliittinen tarkoitus.
– – Siihen sisältyi pyrkimys osoittaa materialistisille länsimaille,
kuinka paljon arvokkaampi itämaiden henkinen tieto on kuin länsimaiden materialismi. Siihen sisältyi pyrkimys saavuttaa ensin
henkinen, sitten laajemmassakin mielessä itämaiden maailmanvaltius länsimaiden suhteen, siten, että ensin välitettiin länsimaiden henkisyydelle tai ennemminkin länsimaiden hengettömyydelle itämaista viisautta. Sen tähden suoritettiin tuo täyskäännös
”Paljastetun Isiksen” eurooppalaisuudesta Blavatskyn ”Salaisen
opin” itämaisuuteen. Siihen vaikuttivat monet pyrkimykset. Eräs
niistä oli pyrkimys liittää Intia Aasiaan, jotta saataisiin aikaan
aasialais-intialainen maailmanvalta Venäjän valtakunnan avulla.
Siksi tämä oppi sai intialaisen käänteen, jotta tällä tavoin henkisesti voitettaisiin länsimaat. Se oli kansallisesti itsekäs tarkoitus,
joka oli alusta asti mukana.”
Ero aikaisempiin lausuntoihin tuskin voisi olla suurempi. Nyt H. P. B.
ei ollutkaan enää idän viisaiden mestareiden ohjauksessa, vaan itämaisten itsekkäiden okkultistien vallassa. Toisaalta Steiner esittää, että teosofisen toimintansa alussa H. P. B. toimi myös länsimaisten mestareiden
inspiraatiossa, jonka seurauksena hän kirjoitti Hunnuttoman Isiksen.
Tämä ilmeisesti tarkoittaa, että Teosofisen Seuran perustamisen aikoihin H. P. B. ei ollut enää ”itämaisten okkultistien” vallassa, mutta hän
myöhemmin joutui uudestaan heidän valtaansa, kuten yo. lainaus antaa
ymmärtää. Asian voisi ymmärtää niin, että Steinerin myöhempien lausuntojen perusteella Teosofisen Seuran takana olleet todelliset mestarit
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olivatkin olleet länsimaisia mestareita. Tämä tulkinta on kuitenkin ristiriidassa Steinerin esoteeriselle piirille antamien opetusten kanssa.
Voidaan myös kysyä, miksi vielä 1900-luvun alussa Teosofisen Seuran
takana vaikuttivat Steinerin omat länsimaiset mestarit, vaikka itämaiset
okkultistit olivat saaneet H. P. B:n uudelleen valtaansa Salaisen opin kirjoittamisen aikoihin, siis ainakin jo vuodesta 1885 alkaen? Kuten edellä kävi selvästi ilmi, Steinerinkin mukaan Viisauden mestarit perustivat
vuonna 1888 Esoteerinen Koulun, jonka (ulkoisena) johtajana toimi H.
P. B.. Kuinka mestarit olisivat voineet perustaa Esoteerisen Koulun H.
P. B:n välityksellä, jos tämä oli itsekkäitä päämääriä ajavien ”itämaisten
salaopin opettajien” vallassa? Varhaisten ja myöhempien lausuntojen
yhteen sovittaminen vaikuttaa mahdottomalta.

Steiner ja Harrison
Olen aikaisemmin kirjoittanut Steinerin merkillisestä suhtautumisesta
H. P. B:hen ja teosofian mestareihin artikkelissa Rudolf Steiner ja teosofinen liike (Savinainen, 1998). Artikkelia kirjoittaessani ajattelin, että
kyseessä oli arvostamani Steinerin henkisen tutkimuksen tulos, mikä
tuntui kovin häiritsevältä. Näyttää kuitenkin siltä, että Steiner omaksui
käsityksensä C. H. Harrisonin vuonna 1893 pidettyjen luentojen pohjalta julkaistusta kirjasta The Transcendal Universe (uusi painos 1993).
Harrison paljasti luennoissaan kristillisissä esoteerisissa piireissä olevia
tietoja, joita ei ennen häntä oltu tuotu julkisuuteen. Harrison ilmoitti,
ettei hän kuulunut mihinkään veljeskuntaan ja että hän oli saavuttanut
itsevihkimyksen (Steiner puhuu tästä mahdollisuudesta Henkisen tiedon
tie -kirjassaan). Uuden painoksen esipuheen kirjoittajan, antroposofi
Christian Bamfordin mukaan Harrison ei kuitenkaan ollut niin riippumaton kuin hän itse uskoi tai antoi ymmärtää. Harrison oli britti ja kuului
Englannin anglikaaniseen kirkkoon. Bamford tulkitsee Steineriin tukeutuen, että Harrisoniin vaikuttivat esoteeriset piirit, jotka tahtoivat pitää
jälleensyntymisopin poissa kristillisestä maailmasta. Ja juuri näin Harrison toimi: hän puhui monista teosofian opetuksista edustamansa esoteriikan näkökulmasta ilman vihjettäkään jälleensyntymisopista.
Harrison esittää luennoissaan mm. seuraavia väitteitä H. P. B:stä
(Harrison, 1993, s. 86–87):
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• amerikkalaiset ja eurooppalaiset okkultistit pitivät Wienissä
konferenssin, jossa he päättivät asettaa H. P. B:n okkulttiseen
vankeuteen estääkseen häntä paljastamasta esoteerisia totuuksia maailmalle
• H. P. B. kuvitteli okkulttisen vankeuden aikana olleensa Tiibetissä, mutta olikin Kathmandussa
• tietyt patrioottiset hinduokkultistit onnistuivat lopulta pyrkimyksessään vapauttaa H. P. B. okkulttisesta vankeudesta
• Kuthumi ei ollut tiibettiläinen eikä Mahatma, vaan Venäjän
palkkalistoilla oleva agentti, joka huijasi H. P. B:tä
• Ajan myötä H. P. B. tajusi tulleensa huijatuksi, mutta ei voinut
lopettaa puhetta Mahatmoista, koska koko Teosofinen Seura
uskoi heidän olemassaoloonsa; niinpä H. P. B. pikkuhiljaa lakkasi puhumasta Kuthumista ja keksi omasta päästään myyttisen
Mahatma Moryan.
On huomattava Morya ja Kuthumi eivät olleet H. P. B:n keksintöä;
esimerkiksi Olcott oli tavannut kummankin fyysisesti (Murphet, 1972).
Harrison antaa kyllä jonkinlaista tunnustusta H. P. B:lle, mutta teosofiselta kannalta katsottuna Harrisonin ”tiedonannot” ovat hämäystä ja
pyrkimystä saattaa teosofinen liike huonoon ja epäuskottavaan valoon.
Monet Steinerin myöhäiset tulkinnat löytyvät melkein suoraan Harrisonin kirjasta. Bamford toteaa, että Steiner oli tutkinut Harrisonin kirjaa.
Silti Steiner ei luennoissaan viittaa Harrisoniin, jolloin lukija voi olettaa
kyseessä olevan Steinerin oman, henkistä tietä hankitun tiedon. Toki
näinkin voi olla, mutta samankaltaisuus Harrisonin kanssa sananvalintoja myöten on niin silmiinpistävää, etten pidä tulkintaa uskottavana.
Miksi Steiner, joka oli yhteydessä mestareihin ja jolla oli aidot henkiset
kyvyt, lankesi Harrisonin virittämään ansaan?

Pohdintaa
Steiner arvosti jatkuvuuden periaatetta ja hän tahtoi liittää työnsä teosofiseen virtaukseen niin kauan kuin se oli mahdollista. Steinerin arvio Teosofisen Seuran tilasta osoittautuu historian valossa oikeaan osuneeksi. Olcottin kuoleman jälkeen Leadbeater ja Besant alkoivat puhua
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maailmanopettajan tulosta Kristuksen uutena inkarnaationa. Tätä opetusta Steiner ei voinut hyväksyä. Leadbeater ja Besant uskoivat saaneensa inspiraation maailmanopettajan odotukseen mestareilta. Näyttää
pikemminkin siltä, että he saivat inspiraationsa lähteestä, joka vaikutti
teosofiseen liikkeeseen hajottavasti (vrt. Sven Krohnin välittämä Pekka
Ervastin käsitys Besantin takana puhuneista voimista (Sorsa & Aalto,
2012. s. 31)). Jos tämä käsitys on oikea, niin on mahdollista, että idän
mestarit Morya ja Kuthumi olivat vuoteen 1907 mennessä vetäneet
inspiraationsa pois Besantin johtamasta Esoteerisesta Koulusta, minkä
seurauksena Steiner ilmoitti oman Esoteerisen Koulunsa mestareiksi
vain lännen mestarit (siis mestari Jeesuksen ja Christian Rosenkreutzin).
Tästä näkökulmasta Steinerin työn eriytyminen ensin Teosofisen Seuran Esoteerisesta Koulusta ja myöhemmin koko Teosofisesta Seurasta
on helppo ymmärtää. Huomattavasti vaikeampi on ymmärtää Steinerin
jyrkkää muutosta suhtautumisessa H. P. B:hen ja hänen taustalla vaikuttaneisiin okkulttisiin tahoihin. Tässä asiassa artikkelini herättää kysymyksiä, joihin on vaikea löytää vastausta.

Lähteet
Barker, A.T. (1997). Mestarien kirjeet A.P. Sinnetille [Vanhempi käännös nimellä Viisauden mestarien kirjeitä A.P. Sinnettille]. Saatavilla Internetistä
osoitteesta: https://www.teosofia.net/e-kirjat/mestarien_kirjeet.pdf)
Ervast, Pekka (1929). Puhe esoteerisessa kokouksessa 28.3.1929.
Saatavilla Internetistä osoitteesta:
http://www.pekkaervast.net/artikkelit/Esitelmat/1929%2003%2028%20
Pekka%20Ervastin%20puhe%20esoteerisessa%20kokouksessa.pdf
Harrison, C.G. (1993). The Trancendental Universe. Six lectures on occult
science, Theosophy and the Catholic faith. Lindisfarne Books.
Hemleben, Johannes (1988). Rudolf Steiner. WSOY.
Murphet, Howard (1972). Hammer on the mountain. The life of Henry Steel
Olcott (1932–1907). The Theosophical Publishing House. USA.
Savinainen, Antti (1998). Rudolf Steiner ja teosofinen liike.
Ruusu-Risti 4/1998, s. 22–30. Saatavilla Internetistä (artikkeli e-kirjassa):
https://www.teosofia.net/e-kirjat/Antti_Savinainen–Artikkelikokoelma.pdf.
Savinainen, Antti (2012). Rudolf Steinerin Henkisen tiedon tie.
Ruusu-Risti 4/2012. s. 20–30. Saatavilla Internetistä (artikkeli e-kirjassa):
https://www.teosofia.net/e-kirjat/Antti_Savinainen–Artikkelikokoelma.pdf.

187

Savinainen, Antti (2014). Mestarit ja teosofinen liike.
Ruusu-Risti 3/2014, s. 8–13.
Selg, Peter (2012). Rudolf Steiner and Christian Rosenkreutz. SteinerBooks.
Sorsa, Katri & Aalto, Pirjo (toim.) (2012). Totuus vapauttaa. Palanen
Ruusu-Ristin ja J. R. Hannulan historiaa. Aatma.
Steiner, Rudolf (1973). The Occult Movement in the Nineteenth Century.
Rudolf Steiner Press.
Steiner, Rudolf (1981). Antroposofisen liikkeen kehitys.
Suomen antroposofinen liitto.
Steiner, Rudolf (1987). Henkisen tiedon tie. Suomen antroposofinen liitto.
Steiner, Rudolf (2007). The Misraim Service. “Freemasonry” and ritual work.
SteinerBooks.
Steiner, Rudolf (2010). From the history and contents of the First Section of
the Esoteric School. Letters, documents, and lectures: 1904–1914.
SteinerBooks.

188

H. P. Blavatsky: huijari vai ihmiskunnan auttaja?
Kirjoitus perustuu esitelmään, joka pidettiin
Teosofinen syyspäivä H. P. Blavatskyn hengessä -tapahtumassa
Siilinjärvellä 20.9.2015

Johdanto
H. P. Blavatsky (HPB; 1831-1891) syntyi von Hahnien aatelissukuun. Hänen kotipaikkansa sijaitsi Ukrainassa, joka silloin kuului Venäjään. HPB
oli teosofisen liikkeen keskeinen perustaja, ja hänen vaikutuksensa on
säteillyt paljon teosofiaa laajemmalle. Gary Lachman1 (2012), tuoreen
elämänkerran kirjoittaja, kutsui häntä ”modernin henkisyyden äidiksi”,
mikä on mielestäni hyvin kaunis ja samalla tosi nimitys. HPB kutsui ihmiskuntaa suureksi orvoksi, mutta ehkä tätä tilaa HPB ja hänen edustamansa teosofia ovat onnistuneet lieventämään.
On arvioitu, että HPB:stä olisi kirjoitettu 600 elämänkertaa. Ne ovat
varmastikin hyvin erilaisia: jotkut esittävät hänet nerokkaana huijarina,
teosofisesti suuntautuneet kirjat taas mestareiden lähettiläänä. Ehkä yllättäen sekä suomen- että englanninkielinen Wikipedia esittävät HPB:n
elämän varsin neutraalisti. Toisaalta netistä on helppo löytää sivuja,
joissa HPB suoraan tuomitaan. Skeptikot ovat aivan varmoja siitä, että
HPB:n kyvyt olivat vain hämäystä. Tietenkin he näin sanovat, koska se
kuuluu heidän maailmankuvaansa.
HPB:n elämään paneutuvan voi olla vaikea päästä perille siitä, mikä
kuvaus HPB:stä olisi tosi. Elämänkertatietojen mukaan HPB:n ympärillä
tapahtui jo lapsesta lähtien kaikenlaisia ilmiöitä, jotka vaikuttivat spontaaneilta. Lachmanin mukaan sukulaisten kertomuksista käy ilmi, että
vuosien myötä HPB oppi hallitsemaan ilmiöitä. Tarkastelen tässä esityksessä HPB:n ilmiöihin kohdistuneita huijaussyytöksiä ja yritän selvittää, mihin syytökset perustuivat. Rajaan tarkasteluni Teosofisen Seuran
1 Gary Lachman on kirjoittanut useita kirjoja henkisistä opettajista. Hänen lähestymistapa on kunnioittava, mutta kriittinen ja ymmärtämiseen pyrkivä. Lachman ei tietääkseni ole minkään teosofisen seuran jäsen.
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perustamisen jälkeen tapahtuneisiin ilmiöihin ja niiden kritiikkiin. Lopuksi teen katsauksen HPB:n työn muutamiin keskeisiin piirteisiin.

Olcott HPB:n työtoverina
H. S. Olcott (1832–1907) tapasi HPB:n Yhdysvalloissa vuonna 1874
tutkiessaan spiritualististen ilmiöiden todenperäisyyttä. Hän seurasi
vuosien ajan läheltä HPB:n työskentelyä ja elämää ja vakuuttui HPB:n
ympärillä tapahtuneiden ilmiöiden aitoudesta. HPB, Olcott, W. Q. Judge
(1851–1896) ja muutamat muut perustivat Teosofinen Seuran New Yorkissa vuonna 1875. Siellä HPB kirjoitti länsimaisen esoteriikan klassikon,
Hunnuttoman Isiksen (alun perin nimeksi oli tarkoitus tulla Isiksen huntu, mikä oli HPB:n mielestä teosta paremmin kuvaava nimi). Olcott asui
HPB:n kanssa Isiksen kirjoittamisen aikana. Olcottin todistuksen mukaan
kirjoitustyöhön osallistui useita adepteja HPB:n toimiessa välittäjänä, ei
kuitenkaan mediumistisella tavalla. HPB oli yhteydessä erityisesti kahteen mestariin, Moryaan ja Kuthumiin, jotka olivat Teosofisen Seuran
perustamisen inspiroijia. On syytä todeta, että myös Olcott tapasi Moryan ja Kuthumin. Olcott on kertonut Isiksen kirjoittamiseen liittyneitä
tapahtumista ja yhteyksistään HPB:n mestareihin varsin yksityiskohtaisesti päiväkirjoissaan, joista osa on julkaistu suomeksikin nimikkeellä
Vanhoja päiväkirjan lehtiä.

Maaginen piknikki
Teosofinen työ Yhdysvalloissa ei kuitenkaan edennyt lupaavan alun jälkeen. Niinpä HPB ja Olcott muuttivat mestarin käskystä New Yorkista Intiaan v. 1879. Intiaan asetuttuaan he vierailivat kuuden viikon ajan A. P.
Sinnettin (1840–1921) luona Simlassa. Sinnett oli brittiläinen lehtimies,
joka oli kiinnostunut teosofiasta ja erityisesti mestareista. Sinnettin
kotona kokoontui Iso-Britannian tärkeitä Intian virkamiehiä. Näissä tapaamisissa HPB sai aikaan ilmiöitä: kellojen soittoa, koputuksia katossa,
huonekaluissa ja myös erään korkean virkamiehen päässä. Vieraat itse
asiassa pitivät ilmiöitä kiinnostavana ajanvietteenä ja odottivat näkevänsä niitä tapaamisissa. Tapaamisissa oli mukana myös majuri Henderson,
joka oli antanut salaisen palvelun miesten varjostaa HPB:tä, koska häntä
aluksi epäiltiin venäläiseksi vakoojaksi. Tästä ainakin virallisesti luovuttiin, mutta ilmeisesti hienovaraisempi silmälläpito jatkui.
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Kuuluisin HPB:n tekemistä ilmiöistä lienee tapahtunut ns. ”maagisella piknikillä”. Esitykseni perustuu Olcottin elämänkerran kirjoittajan
kuvaukseen (Murphet, 1972). Piknikille oli lähdössä kuusi henkilöä ja
tarvittavat palvelijat: HPB, Olcott, herra ja rouva Sinnett, majuri Henderson ja eräs rouva Reed. Juuri ennen lähtöä mukaan liittyi tuomari
Mahmood. Matkattuaan useita kilometrejä metsän halki, he saapuivat
vesiputouksen äärelle, minkä jälkeen palvelijat alkoivat valmistelemaan
teetä ja muuta tarjottavaa. Sinnettin hovimestari tuli kuitenkin huolestuneena kertomaan, että heiltä puuttuu yksi teekuppi ja lautanen, koska
tuomarin mukaantulo ei ollut ajoissa tiedossa. Mukana oli kuusi kuppia rouva Sinnettin yhdeksän kupin sarjasta, joka oli hankittu Lontoosta. Joku seurueesta esitti pilailumielessä, että nyt HPB:n hetki on tullut:
”tee taikojasi ja hanki vielä yksi kuppi ja lautanen”.
Ehdotus nauratti kaikkia, mutta sitten seurue huomaisi, että HPB
näytti keskittyneeltä ja vakavalta. HPB osoitti maassa erään kohdan ja
kehotti kaivamaan. Majuri alkoi kaivaa ruohikkoa keittiöveitsellä. Ruohikon alta paljastui puun juurien verkosto. Noin 12 cm syvyydessä vastaan tuli teekuppi. HPB kehotti kaivamaan syvemmältä ja niin löytyi vielä
rouva Sinnettin teeastiaston mukainen lautanen. Ihmiset hämmästelivät tapahtunutta ja majuri Henderson sanoi, että jos HPB kykenisi vielä
tekemään yhden ihmeen, hänkin liittyisi Teosofiseen Seuraan. Majuri
määräsi ihmeeksi hänelle osoitetun Teosofinen Seuran jäsenkirjan. HPB
keskittyi hetken ja suostui pyyntöön kuitenkin sillä ehdolla, että majuri
etsisi jäsenkirjansa itse. HPB sanoi, että häntä auttava Veli kertoi jäsenkirjan löytyvän villiviinien joukosta kierrettynä rullalle ja sidottuna sinisellä narulla. Henderson alkoikin etsiä ja pian jäsenkirja löytyikin. Sisältä
löytyi myös Olcottin käsialalla kirjoitettu Hendersonille osoitettu kirje.
Olcott sanoi heti, ettei kirje ollut hänen kirjoittamansa.
Näytti siltä, että HPB oli voittanut suurimman skeptikon Teosofinen
Seuran jäseneksi. Paluumatkalla Henderson kuitenkin päätti palata tuomarin kanssa takaisin tapahtumapaikalle tutkiakseen, oliko joku sittenkin kaivanut tunnelin löytöpaikalle, mikä olisi selittänyt koskemattoman
nurmikon. Tunnelia ei löytynyt, mutta Henderson arveli, että tunnelin
jäljet olivat saattaneet peittyä, kun hän kaivoi esille teekuppia ja lautasta. Niinpä hän vaati HPB:ltä vielä uutta ilmiötä, jonka hän määräisi
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yhdessä tuomarin kanssa. HPB suuttui tulisesti ja niin päättyi hauska
eväsretki varsin ikävissä tunnelmissa. Epäilijät tietysti loukkaantuivat
mielestään oikeutetun pyynnön ikävästä hylkäämisestä ja muutaman
päivän päästä majuri erosi Teosofinen Seurasta.
Olcott tarkisti heti piknikiltä palattuaan Sinnettin kanssa jäljelle jääneet kupit: ne olivat tallessa Sinnettien keittiössä. Kaivettu kuppi oli samanlainen, mutta se ei ollut Sinnettien kuppi. Vastaavaa kuppia ei ollut
Sinnettien antaman tiedon mukaan koko Simlassa myynnissä. Sinnett
pohti tapausta myöhemmin kirjassaan The Occult World ja päätyi siihen,
että huijauksen mahdollisuus oli äärimmäisen epätodennäköinen.
Kun tieto teekupin materialisoinnista oli saavuttanut lehdistön, Henderson kirjoitti Times of India -lehteen kirjeen, jossa hän totesi ilmiön
tapahtuneet epätyydyttävissä olosuhteissa. Majuri kertoi myös, että hänen oikeutettu epäilynsä otettiin henkilökohtaisena loukkauksena. Hän
ilmoitti, ettei ole teosofi, ei usko mihinkään ilmiöihin, eikä aio millään
tavalla myötävaikuttaa Teosofinen Seuran asioihin.
Mikä on jälkimaailman tuomio tapahtumien kulusta? On selvää, että
monet teosofian ulkopuoliset tulkitsevat tapahtumat huijaukseksi, enkä
sitä oikeastaan mitenkään ihmettele. Skeptikon sanakirjassa sanotaan
ilman perusteluja: ”Hän ilman muuta huijasi teekupin ja lautasen materialisoinnin”. (http://skepdic.com/theosoph.html; käännös kirjoittajan).
Yksi mahdollinen skeptinen argumentti menee seuraavasti. Kumpi on
todennäköisempää: se, että teekuppi materialisoituu kaikkien fysiikan
lakien vastaisesti puiden juurien sekaan viidakkoon vai se, että HPB ja
hänen avustajansa jollakin tavalla huijasivat? Tässä ei tarvitse millään
tavalla osoittaa, että huijaus olisi tapahtunut tai edes osoittaa kuinka
huijaus olisi voinut tapahtua. Pelkkä sanominen riittää, koska kaikki ”rationaaliset” ihmiset tosiasiassa tietävät, että mitään paranormaalia ei
voi olla olemassa.
Teekupin tapaus on hyvin opettavainen siinä, että vaikka epäilijä saisi
itse määrätä ihmeensä, mikään ei välttämättä riitä vakuuttamaan häntä.
Ja vaikka majuri olisikin vakuuttunut ilmiöstä, jälkimaailman skeptikot
ajattelisivat vain säälivästi, että majuri tuli herkkäuskoisuuttaan ovelasti huijatuksi. Katsotaan seuraavaksi Hodgsonin raporttia ja sen taustaa;
teekupin tapaus tulee siinäkin esille.
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SPR ja Hodgsonin raportti
The Society for Psychical Research (SPR) perustettiin Englannissa vuonna
1882. Perustajajäseniin kuului merkittäviä akateemisia tutkijoita, jotka
olivat kiinnostuneet paranormaalien ilmiöiden todenperäisyydestä. Yksi
SPR:n akateemisista tutkijoista, W. H. Myers, kutsui Olcottin lounaalle,
kun Olcott oli HPB:n kanssa Lontossa hoitamassa ns. Lontoon looshin
tapausta. Olcott kertoi avoimesti yhteyksistään mestareihin ja mestarikirjeistä. HPB oli Olcottille tästä raivoissaan, koska ilmeisesti HPB:n
mielestä kyseessä oli jonkinlainen luottamuksen pettäminen. Olcottin
ja HPB:n tapaamiset SPR:n kanssa menivät kuitenkin hyvin, mutta HPB
ei innostunut SPR:stä; hän kutsui sitä Spookical Research Societyksi eli
”Aavemaiseksi tutkimusjärjestöksi”. SPR kuitenkin kiinnostui HPB:n ilmiöiden aitouden tutkimisesta Olcottin tapaamisen jälkeen.
SPR:n tutkimuksen taustaksi on syytä kertoa jotakin Coulombien pariskunnasta.

Coulombit
Ennen Teosofinen Seuran perustamista, HPB oli kokenut Egyptissä haaksirikon ja saanut Emma Coulombilta apua ja rahaakin lainaan. Niinpä
HPB ilomielin auttoi Emma ja Alexis Coulombia, kun nämä vuorostaan
olivat taloudellisissa vaikeuksissa ja otti heidät luokseen asumaan.
Coulombeilla oli kuitenkin takanaan taloudellisia väärinkäytöksiä Kairossa ja sama näytti jatkuneen myös Adyarissa. HPB:n ja Olcottin ollessa
Euroopassa, Emma Coulomb yritti kiristää Adyarin teosofista johtoa uhkaamalla paljastaa mestarit huijaukseksi. Ellei kolmen tuhannen rupian
lunnaita maksettaisi, hän uhkasi julkistaa HPB:n hänelle lähettämät kirjeet, joista paljastuisi, kuinka HPB oli huijannut teosofeja ja koko maailmaa. Subba Row kirjoitti HPB:lle Coulombien kiristyksestä, mutta HPB
vastasi, ettei kyseisiä kirjeitä ollut olemassa. Lunnasvaatimuksiin ei suostuttu. Coulombit yrittivät viikkoa myöhemmin turhaan kiristää 10 000
rupiaa: syynä oli ”okkulttinen huone”, jonne ns. mestarikirjeitä (siis Kuthumin ja Moryan lähettämiä kirjeitä) oli saapunut. Huoneeseen oli Adyarin johtokunnan havaintojen mukaan tehty HPB:n poissaolon aikana
muutoksia, jotka näyttivät olevan raskauttavia HPB:n kannalta. Huoneeseen oli ilmestynyt liukulevyt ja salaovet, jotka olisivat mahdollistaneet
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mestarikirjeisiin liittyvän huijauksen. Muutostöiden takana oli mitä ilmeisimmin Alexis Coulomb, jolla oli puusepän taitoja. Ikävä kyllä johtokunta toimi muutostöiden suhteen niin, että kriittisestä tarkkailijasta
saattoi näyttää heidän yrittäneen peitelleen HPB:n huijausta.
Coulombit toteuttivat uhkauksensa. Niinpä Madrasin Christian College Magazine julkaisi syksyllä 1884 artikkelin ”The Collapse of Koot
Hoomi”, jossa kerrottiin, että mestari-ilmestykset oli toteutettu joko
puetulla nukella tai Alexis oli esittänyt mestarin roolia. Nukke taas oli
Emman tekemä. Ikävä kyllä nukkea ei voitu tutkia, koska Emma oli tuhonnut sen. Artikkelin ”paljastus” huomioitiin myös Times-lehdessä IsoBritanniassa. HPB oli vielä tuolloin Euroopassa ja kirjoitti lehteen kieltäen kaikki syytökset. HPB kielsi kirjoittaneensa kyseisiä kirjeitä, joita ei
koskaan kokonaisuudessaan saatu julkiseen tutkimukseen. Myöhemmin
eräs Teosofinen Seuran vastustajaksi kääntynyt entinen jäsen ilmeisesti
tuhosi kirjeet; oletettavasti siksi, että hän huomasi kirjeet väärennetyiksi.
HPB oli jo edellä kuvattuja tapahtumia aikaisemmin huomannut
Coulombien epärehellisyyden ja kysynyt Mestarilta neuvoa, kuinka menetellä Coulombien suhteen (Blavatsky, 2014; hakasulkujen kommentit
HPB:n):
”Teidän kummankin karmat [hänen ja minun] ovat suunnaltaan
vastakkaisia. Pitääkö teidän halpamaisesti peläten sitä, mikä
saattaa tapahtua, sekoittaa nämä kaksi [karmaa] ja tulla hänen
kaltaisekseen?... He ovat kodittomia ja nälkäisiä; hoivatkaa ja
ruokkikaa heitä sitten, ellette tahdo tulla osalliseksi hänen karmastaan.”
Tässäkin asiassa HPB seurasi mestarin neuvoa, vaikka se kävi hänelle
hyvin kalliiksi.

Hodgsonin ”tutkimus”
Richard Hodgson oli Cambridgen yliopiston kasvatti. Hän oli kriittinen,
mutta varovaisen kiinnostunut paranormaaleista ilmiöistä. Hän otti
SPR:n antaman tutkimustehtävän vastaan, ja matkusti Intiaan tutkimaan
HPB:hen liittyviä ilmiöitä. Hodgson oli tavannut HPB:n Lontoossa ennen
Intiaan lähtöä. Tutkimusmatka sattui juuri Coulombien ”paljastusten”
jälkeen. Hodgson saapui Adyariin joulukuussa 1884 ja vietti Intiassa
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kolme kuukautta tutkien HPB:n aikaansaamien ilmiöiden mahdollisia
selityksiä ja haastatellen Teosofisen Seuran päämajan ihmisiä. Hodgson kävi keskusteluja myös HPB:n kanssa, joka päätyi pitämään Hodgsonin asennetta vihamielisenä. HPB oli oikeassa: Hodgsonin raportti oli
suorastaan murhaavan kriittinen. Raportti on luettavissa Internetissä
(Hodgson et al., 1885).
Hodgsonin keskeinen lähde oli Emma Coulomb ja kirjeet, jotka hän
väitti saaneensa HPB:lta. Kirjeiden käsiala oli HPB:n käsialan kaltaista,
mikä käy ilmi Hodgsonin ottamista kopioista. Käsialojen väärennösten
asiantuntija Vernon Harrisonin yksityiskohtainen analyysi osoitti noin
100 vuotta myöhemmin, että kirjeet olivat väärennöksiä (Harrison,
1997). Harrison oli poikkeuksellisen hyvin paneutunut tekstiväärennöksiin; hän toimi myös oikeudessa asiantuntijana väärennöstapauksissa. Harrisonin tutkimus päätyi myös siihen, että mestarikirjeet eivät
olleet HPB:n kirjoittamia, vaikka Hodgsonin raportissa niin väitettiinkin
(mestarikirjeisiin kohdistettua kritiikkiä on tarkastelu mm. lähteessä
Savinainen, 2010).
Hodgson kuitenkin piti Emma Coulombin kirjeitä ja todistusta uskottavina, mutta ei kuitenkaan ainoana todisteena. Hodgson löysi HPB:n
ilmiöille luonnolliset selitykset, jotka perustuivat hallusinaatioihin ja erityisesti siihen, että HPB oli huijannut yhteistyössä mm. Coulombien ja
Damodarin kanssa. Muut henkilöt, jotka olivat todistaneet ilmiöitä, olivat Hodgsonin mielestä helposti huijattavia herkkäuskoisia ihmisiä, joiden havainnointikykyyn ei ollut luottamista. Näihin Hodgson ilmeisesti
luki myös Olcottin.
Olcottia Hodgson ei kuitenkaan syyttänyt huijariksi, mutta piti silti
hänenkin kertomuksiaan mestarien Moryan ja Kuthumin fyysisistä ja
astraalisista kohtaamisista epäluotettavina. Yksi syy tähän oli se, että
Olcott väitti, ettei hän ollut koskaan tavannut intialaista ennen Moryan
kohtaamista. Tämä ei pitänyt paikkaansa, koska hän oli jo ennen HPB:n
kohtaamista tavannut erään intialaisen laivamatkalla New Yorkista Liverpooliin. Olcott kertoi unohtaneensa tapauksen, vaikka oli myöhemmin
Teosofinen Seuran perustamisen jälkeen ollut kyseisen henkilön kanssa
kirjeenvaihdossakin. Hodgsonin mukaan tämä ei ollut ainoa kummallinen Olcottin unohtama asia. Ehkä ei ole yllättävää, että unohdus sai
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aikaan sen, että Hodgson ei luottanut Olcottin arviointikykyyn. Hodgson selitti mestarien kohtaamiset siten, että joku oli huijannut Olcottia,
ilmeisesti HPB:n myötävaikutuksella, esiintymään mestarina tai kyseessä oli vain tavallinen intialainen, joka vieraili Olcottin luona ihan normaaliin tapaan. Olcottin kuvaus mestarin tapaamisesta New Yorkissa ei
ainakaan tämän kirjoittajan mielestä anna tukea Hodgsonin arveluille
(Marjanen, 1996, s. 26–27).
Maagisen piknikin kahvikupin materialisointikin selittyi Hodgsonin
mielestä helposti huijauksella. On ironista, että Hodgson käytti perustelussaan Olcottin kuvausta retkestä: sen perusteella voi ajatella, että HPB
itse asiassa johdatti seurueen kyseiselle paikalle. Hodgson esitti, että
HPB:n henkilökohtainen palvelija Babula oli edeltä käsin haudannut teekupin ja lautasen. Hodgson löysi Olcottin kertomuksesta jonkinlaista tukea huijausselitykselle majuri Hendersonin jäsenkirjankin löytymiseen
kyseiseltä paikalta.

HPB:n ilmiöiden henkistä taustaa
Tässä on parasta antaa henkisten opettajien esittää kantansa itse.
HPB:ltä kysyttiin Lucifer-lehdessä, onko ihmeiden aika Teosofisessa Seurassa jo ohitse. Seuraavassa on otteita HPB:n vastauksesta (Blavatsky,
1888; käännös kirjoittajan):
”…Ne [okkulttiset ilmiöt] epäonnistuivat aikaansaamaan halutun
vaikutuksen, mutta ne eivät olleet sanan missään mielessä ”ihmeitä”. Oletettiin, että älykkäät ihmiset, erityisesti tiedemiehet,
olisivat havainneet uuden ja syvästi kiinnostavan tutkimusalueen,
kun he havainnoivat tahdolla aikaansaatuja fyysisiä vaikutuksia,
joita he eivät kyenneet selittämään. …Nämä odotukset eivät toteutuneet... Suuri osa todistajista kehitti loppumattoman mielenkiinnon ilmiöihin… Vain muutamassa tapauksessa mielenkiinto
herätti halun opiskella filosofiaa ja tiedettä niiden itsensä takia…
Okkultisti voi aikaansaada ilmiöitä, mutta hän ei voi antaa maailmalle aivoja, älykkyyttä ja hyvää uskoa, joita tarvitaan niiden ymmärtämiseksi ja arvostamiseksi. Sen vuoksi lienee turha ihmetellä, että ilmiöt käskettiin hylkäämään ja antaa teosofian opetusten
esiintyä omilla sisäisillä ansioillaan.”
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Mestari Kuthumi kirjoitti HPB:n ilmiöistä ja siitä, missä mielessä HPB
syyllistyi petokseen (Barker, 1997, s. 329–330):
”Tahdotteko nyt kuulla, missä määrin H. P. B. on syyllinen? Tietäkää
siis, että jos hän on koskaan tämän ”intonsa” vuoksi syyllistynyt
tahalliseen pettämiseen, se on tapahtunut silloin, kun hän on ilmiöiden yhteydessä aina kieltänyt – paitsi kun on ollut kysymyksessä
sellaiset vähäpätöiset seikat kuin kellot ja koputukset – oman henkilökohtaisen osuutensa niiden aikaansaamisessa… Niin, tässä ja
ainoastaan tässä suhteessa H. P. B. syyllistyi alituisesti ystäviensä
pettämiseen. Häntä ei saatu koskaan ymmärtämään, kuinka äärettömän hyödytön ja vaarallinen tällainen innostus oli ja kuinka
hän erehtyi luullessaan lisäävänsä siten meidän kunniaamme.
Päinvastoin hän hyvin usein sanomalla meidän tekemiksemme
mitä lapsellisimpia ilmiöitä ainoastaan alensi meitä yleisön silmissä ja myönsi oikeaksi vihollistensa väitteen, että hän oli ”vain meedio”! Mutta varoituksista ei ollut hyötyä. Sääntöjemme mukaan
M. ei olisi saanut kieltää suoraan häntä tuosta menettelystä. Hänelle oli suotava täydellinen ja ehdoton toiminnanvapaus, oikeus
luoda syitä, joista ajan tullen muodostui hänen rangaistuksensa
ja julkinen häpeäpaalunsa. Korkeintaan M. saattoi kieltää häntä
suorittamasta ilmiöitä ja tähän äärimmäiseen toimenpiteeseen
hän ryhtyikin mahdollisimman usein H. P. B:n ystävien ja teosofien suureksi mielipahaksi…Tuo hänen hokemansa lause: ”en minä;
minä en voi tehdä mitään omasta voimastani... kaikki johtuu heistä – Veljistä... minä olen vain heidän nöyrä ja harras orjansa ja
välikappaleensa”, on suoranainen hätävalhe. Hän osaa suorittaa
ilmiöitä ja suorittikin niitä luonnollisten kykyjensä avulla, joihin
liittyi vuosien säännöllinen valmennus. Ja hänen suorittamansa
ilmiöt ovat toisinaan parempia, ihmeellisempiä ja täydellisempiä
kuin monen korkean, vihityn chelan aikaansaamat ilmiöt,…”
Pekka Ervast (1875–1934), joka aina suhtautui HPB:hen suurella kunnioituksella ja rakkaudella, esitti HPB:n suhteesta ilmiöihin seuraavan
arvion, joka vaikuttaa ainakin tämän kirjoittajasta hyvin osuvalta (Ervast,
1922):
”Madame Blavatsky itse oli sanomattoman pahoillaan ”ilmiöistä” ja
toivoi, ettei hän niitä olisi koskaan esittänytkään, ne kun nyt olivat omiansa hämmentämään teosofian koko aatteellista sanomaa. Mutta
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koska hän nuoruudestaan saakka oli ollut voimakas mediumi ja
sittemmin kovassa koulussa oppinut yliaistillisia kykyjään hillitsemään ja koska hänen Mestarinsakin antoi siihen suostumuksensa, ei ole ihmeteltävä, että hän tällä tavalla tahtoi todistaa
materialistiselle maailmalle ihmisessä uinuvien kykyjen ja henkimaailman todenperäisyyttä. Yhtä kaikki tuli siten — joskin puhtaassa ja hyvässä tarkoituksessa rikotuksi vanha okkultinen sääntö, joka kieltää korkeata salatieteilijää antamasta mitään käsin
koskettavaa todistusta ”yliluonnollisista” voimistaan. Madame
Blavatskyn persoonallinen mediumistinen karma se siten tyhjentyi… [PE viittaa tässä Hodgsonin raportin aiheuttamaan kriisiin Teosofisessa Seurassa] …ei kenenkään [teosofin] päähän olisi
pälkähtänyt epäillä madame Blavatskyn vilpittömyyttä; ainakin
jokaisella olisi ollut selvänä ero H. P. B:n todellisen sisäisen
minän ja hänen mediumistis-maagisen persoonallisuutensa
välillä. Hänen korkeampi ja hänessä itsetietoinen minänsä oli
ottanut tehtäväkseen teosofian julistamisen, hänen oikullinen,
leikillisyyttä uhkuva persoonallisuutensa saattoi välistä menetellä
ajattelemattomasti. Ei hän Hodgsonin epäilemällä tavalla
koskaan ketään pettänyt, mutta — kuten hän itse sanoi — hän
joskus saattoi pitää toista narrinaan tekemällä pienen ”psykologisen” kepposen, sen suuntaisen kuin intialaisten fakiirien taikatemput, kun he turvautuvat suggestion mahtavaan ja ihmisille
yleensä tuntemattomaan voimaan.”

HPB ihmiskunnan auttajana
Ehkä tärkein HPB:n opetuksista oli myönteinen tulkinta jälleensyntymisestä ja karman laista, jotka mahdollistavat kehityksen kohti täyttä ihmisyyttä (idän uskonnoissa jälleensyntyminen nähdään usein kahleena,
josta täytyy päästä eroon). Lachmanin elämänkerran mukaan HPB:n
opetusten merkitys monille lännessä esiintyville henkisille virtauksille
on kiistaton. HPB toi buddhalaisuuden ja idän henkisyyden länsimaisen
kulttuurin laajempaan tietoisuuteen. Buddhalaisuuden näkökulmasta
nousee erityiseen arvoon HPB:n teos Hiljaisuuden ääni ja sen voimakkaasti esiintuoma bodhisattvan tie: mm. Dalai Lama ja D.T. Suzuki ovat
antaneet Hiljaisuuden äänestä myönteisen lausunnon. Myös Rudolf
Steiner (1861–1925) totesi, että HPB ”mursi jään”, vaikka Steiner olikin
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antroposofisessa vaiheessaan varsin kriittinen HPB:tä kohtaan. Ilman
HPB:n työtä Steinerilla ei olisi ollut 1900-luvun alussa otollista kuulijakuntaa.
HPB:lle kaikkien ihmisten veljeys oli kaiken lähtökohta, aksiooma.
Sen perustana on ihmisten (ja kaikkien elävien olentojen) yhteinen henkinen alkuperä. Yleinen veljeys tuli Teosofisen Seuran ensimmäiseksi
ohjelmakohdaksi v. 1885: ”Muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeyden
ydin huolimatta rodun, uskontunnustuksen, sukupuolen, yhteiskuntaluokan taikka ihonvärin eroavaisuudesta.” Ikävä kyllä tämä edelleenkin on
vain unelma, vaikka veljeyden toteuttamisessa on HPB:n ajoista jonkin
verran edistytty. Ohjelmakohdasta on vielä huomattava, että siinä tavoitellaan veljeyden ytimen muodostamista. Ilmeisesti tavoitteena oli, että
veljeys olisi ensin toteutettava pienessä ryhmässä, ennen kuin se toden
teolla voisi levitä laajemmalle ihmiskuntaan. Tämä on ihmiskunnan auttamista, ja sitä työtä voimme kukin omalta osaltamme tehdä.
HPB ei halunnut esiintyä henkisenä opettajana: esimerkiksi hän kauhistui, kun eräs teosofi yritti polvistua hänen edessään. HPB ei välittänyt
rahasta eikä omaisuudesta, vaan jakoi avokätisesti usein vähäisistä varoistaan apua tarvitseville. Esimerkiksi Lachman tuo esille, että HPB kieltäytyi Isiksen jatko-osan kirjoittamisesta, vaikka olisi saanut suuren summan rahaa etumaksuna. Hän mieluummin seurasi mestarinsa kehotusta
matkustaa Intiaan. Lachman esittää, että kenties osa HPB:n tulisesta ja
kompleksisesta käytöksestä oli eräänlaista esitystä, HPB oli ikään kuin
”Jumalan houkka”. Myös Ervast esittää, että HPB:n ulkoinen persoonallisuus ja käytös pyrkivät takaamaan, että kukaan ei vahingossakaan pitäisi
häntä suurena opettajana.
HPB oli horjumattoman uskollinen tehtävällensä ja mestareille. Tämä
tulee selväksi HPB:n omista kirjoituksista ja puheista. HPB:n uskollisuus tulee hyvin esille myös tapauksesta, jossa mestari Morya tarjosi
valinnan: mahdollisuus jättää sairauksien runtelema ruumis tai kirjoittaa Salainen Oppi loppuun. Maailman onneksi HPB epäröimättä valitsi
jälkimmäisen. Edes alkuaikojen läheinen työtoveri Olcott ei aina osannut nähdä persoonan kuoren takaa HPB:n todellista luonnetta; tällä en
tahdo mitenkään tuomita arvostamaani Olcottia. Tietty epäluottamus
ilmeisesti johtui ainakin osittain siitä, että Olcottilla ja HPB:lla oli jossain
määrin erilainen käsitys Teosofisen Seuran tehtävästä.
199

Myös Olcott pyrki parhaan kykynsä mukaan olemaan uskollinen mestareille. Olcott oli vuonna 1888 matkalla Bombaysta Lontooseen, kun
hän laivan hytissä ollessaan sai kirjeen mestari Kuthumilta. Kirje ilmestyi
ikään kuin tyhjästä, eikä Olcott epäillyt kirjeen aitoutta. Kirjeen saaminen vaikutti Olcottin suhtautumiseen HPB:n silloisiin suunnitelmiin, jotka koskivat Esoteerisen Osaston perustamista. Esitän tässä otteita kyseisestä kirjeestä (Jinarajadasa, 1947, s. 57):
”…meillä ei ole ketään suosikkeja eikä mitään kiintymyksiä henkilöitä, vaan heidän hyviä tekojaan ja ihmiskuntaa kohtaan kokonaisuutena. Mutta pidämme työssä asiamiehiä – parhaiten
soveltuvia. Näistä viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana
pääasiallisin on ollut persoonallisuus, jonka maailma tuntee H.
P. B:nä (me toisella tavalla). Epätäydellinen ja sangen kiusallinen
epäilemättä muutamille, mutta kuitenkaan ei ole todennäköistä,
että löydämme parempaa tulevina vuosina…Hänen kestävän uskollisuutensa takia työtämme kohtaan ja niiden kärsimysten takia, joita se on hänelle aiheuttanut, en minä eikä kukaan Veljistäni
tahdo hylätä tai syrjäyttää häntä. Kuten kerran aikaisemmin huomautin, kiittämättömyys ei ole vikojamme… H. P. B:llä on tuskin
mitään tekemistä hallinnollisiin asioihin… Mutta tämä teidän on
sanottava kaikille: – okkulttisten asioiden kanssa hänellä on
kaikkea tekemistä. Hän ei ole ”lakannut olemasta oppilas”. Hän
on suoranainen lähettimme.”
Kirjeessä sanotaan siten hyvin selvästi, että HPB oli mestarien lähettiläs. Mestarin lausunto saa lisävalaistusta, kun tarkastelemme asiaa
okkulttisen historian perspektiivistä. HPB paljasti, että 1700-luvun viimeisellä neljänneksellä toiminut Anton Mesmer oli Valkoisen Veljeskunnan lähettiläs, jota mestari St. Germain ohjasi (Blavatsky, 1892). Ervastin mukaan HPB oli vuosisadan lähettiläistä ensimmäinen, joka pystyi
toimimaan täysin julkisesti. Ervast (1933) selitti vuosisadan lähettilään
suhdetta Valkoiseen Veljeskuntaan seuraavalla tavalla:
”…jokaisen vuosisadan lopulla Valkoinen Veljeskunta lähettää
suuren voimakkaan tahto-, tunnevirran maailmaan. Se tulee tänne maapallomme auraan ylhäältä päin, joka kuitenkin läpäisee
maapallomme auran. Se on Valkoisen Veljeskunnan vaikutus vuosisadan lopulla. Ja jonkun täytyy tuon vaikutuksen koota itseen200

sä ja esittää. Se on lähettiläs, joka tuo sen ajatuksen fyysilliseen
maailmaan… Hän on kuin jonkinlainen patteri, johon ensin tulvii
sitä ajatusvoimaa. Hän voi ottaa vastaan sen. Kukaan muu ei voi
tehdä sitä siinä mitassa… Vasta HPB saattoi olla tuona patterina
ja levittää maailmalle sitä kirjoitustensa ja vaikutuksensa avulla.”
HPB sai tehtävänsä maallisella tasolla päätökseen 8.5.1891. Kyseistä
päivää vietetään teosofisessa maailmassa hänen muistokseen ”Valkoisen Lootuskukan päivän” nimellä. Edellä esitetyn perusteella on selvää, että HPB on ansainnut ihmiskunnan auttajan jalon nimen. Kaikki
teosofit, ruusuristiläiset ja monet muut ovat hänelle ikuisesti kiitollisia
teosofian tuomisesta maailmaan; HPB on teosofinen äitimme.
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Oliko HPB kristinuskon vastustaja?
Kirjoitus perustuu esitelmään, joka pidettiin Teosofinen syyspäivä H. P. Blavatskyn hengessä -tapahtumassa Siilinjärvellä 20.9.2015

Teosofisen liikkeen keskeisintä perustajaa, H. P. Blavastkya (HPB), on pidetty kristinuskon vastustajana. Näin ovat ajatelleet hänen aikansa ja
myöhemmätkin kristilliset teologit, mutta vastaavalla kannalla on ollut
myös Rudolf Steiner antroposofisessa vaiheessaan (varhaisemmassa
teosofisessa vaiheessaan hän tosin suhtautui HPB:hen hyvin kunnioittavasti). Asia vaikuttaa edelleen ajankohtaiselta: HPB:n suhdetta kristinuskoon on Teosofisen Seuran piirissä käsitelty artikkelissa Can a Theosophist be a Christian? (Oliveira, 2013).
Mihin käsitys HPB:n antikristillisyydestä perustuu? Ehkä parhaan
lähteen tähän kysymykseen vastaamiseen tarjoaa Hunnuton Isis, joka
ilmestyi kaksiosaisena vuonna 1877. Kristinuskon kritiikki saa kirjassa
runsaasti tilaa. HPB tekee Hunnuttomassa Isiksessä selvän eron kirkollisen kristinuskon ja Kristuksen uskonnon välillä. Tämä käy ilmi seuraavasta otteesta, jossa HPB kommentoi erästä tri Inmanin pakanuutta ja kristinuskoa käsittelevää teosta ja sen kritiikkiä (Blavatsky, 1985, s. 92–93):
”Jos kristinuskolla tarkoitetaan ulkonaista uskonnollista palvonnan muotoa, silloin hän [Inman] varmasti pyrkii tuhoamaan sen,
sillä hänen silmissään… kristinusko on pelkkää pakanallisuutta ja
katolisuus fetissipalvontoineen paljon pahempaa ja turmiollisempaa kuin hindulaisuus karkeimmassa kuvanpalvonnassaan. Mutta
tuomitessaan eksoteeriset muodot ja riisuessaan vertauskuvien
naamiot kirjoittaja [Inman] ei hyökkää Kristuksen uskontoa vastaan, vaan ns. keinotekoista teologista järjestelmää vastaan.”
Tässä siis HPB kommentoi toisen kirjoittajan asennetta, mutta lienee
oikein sanoa, että tulkinta edustaa myös HPB:n henkilökohtaista kantaa suhteessa kristinuskoon. Toisenlaisin termein asian voisi ilmaista
seuraavasti: HPB kritisoi raivokkaasti eksoteerisen kristinuskon opillisia
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tulkintoja, kirkkojen vallankäyttöä ja historian rikoksia. Erityisen kriittinen HPB oli katolista kirkkoa kohtaan ja kaikkein kriittisiin hän oli jesuiittoja kohtaan. Toisaalta Hunnuttomassa Isiksessä on otteita, jotka osoittavat, että HPB ei vastustanut esoteerista kristinuskoa:
”…Käännymme niiden puoleen, joiden usko omiin kirkkoihinsa on
puhdas ja vilpitön, sekä niiden puoleen, joiden synnitön elämä kuvastelee Nasaretin profeetan loistavaa esimerkkiä, hänen, jonka
suulla totuuden henki puhui kuuluvasti ihmiskunnalle” (Blavatsky, 1985, esipuhe, s. 9)
”Mikäli kirkossa vallitsisi tuo abstrakti tunne, jota kutsutaan kristilliseksi rakkaudeksi, olisimme kyllä valmiit jättämään tämän kaiken sanomatta. Meillä ei ole mitään sanottavana niitä kristittyjä
vastaan, jotka ovat vilpittömiä uskossaan ja joille käytäntö on
yhtä uskontunnustuksen suhteen. Mutta ylimielisen, dogmaattisen ja vilpillisen papiston suhteen on ainoa tehtävämme huolehtia kykyjemme mukaan muinaisen filosofian… puolustamisesta ja
oikaisusta…” (Blavatsky, 1985, s. 130–131)
HPB erotti Jeesuksen Isän ja vanhan testamentin Jehovan tarkasti toisistaan (samalla kannalla oli myös Pekka Ervast):
”Vertasiko hän [Kristus] koskaan Isäänsä tähän ankaraan ja julmaan tuomariin, laupeuden, rakkauden ja oikeuden Jumalaansa
juutalaiseen kostonhenkeen? Ei koskaan! Sinä ikimuistoisena päivänä, jolloin hän piti Vuorisaarnansa, aukeni mittaamaton kuilu
hänen Jumalansa ja tuon toisen jumaluuden välille…” (Blavatsky,
1985, s. 174)
HPB kritisoi myös rukousta sellaisena kuin se yleensä silloin kristikunnassa esiintyi ja esiintyy vielä nykyäänkin:
”Rukous voi olla siunaus mutta voi yhtä hyvin olla avunpyyntö eli
manaus pahassa tarkoituksessa ja kirous (kuten siinä tapauksessa, että kaksi sotajoukkoa yhtä aikaa rukoilee toinen toisensa tuhoutumista). Ja koska useimmat ihmiset ovat sangen itsekkäitä
ja rukoilevat ainoastaan itsellensä hyvää, pyytäen, että Jumala
antaisi heille heidän ”jokapäiväisen leipänsä”, kun heidän pitäisi
työllään se hankkia, ja ettei hän johdattaisi heitä ”kiusaukseen”,
vaan päästäisi heidät (nimittäin vain pyytäjät) pahasta, niin seurauksena siitä on, että rukous näin käsitettynä on kahdesta syystä
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turmiollinen: ensiksikin se hävittää ihmisen itseluottamuksen ja
toiseksi se kehittää hänessä vielä kauheampaa itsekkyyttä, kuin
mitä hän jo luonnolta on saanut.” (Blavatsky, 1991, s. 71)
HPB tuo esille rukouksen sisäisen puolen, joka on hyvin tuttu niille,
jotka ovat rukousmietiskelleet Vuorisaarnaa:
”Salatieteilijä ja teosofi kääntyy rukouksella Isänsä puoleen, joka
on salassa (lukekaa ja koettakaa ymmärtää Matt. 6:6), eikä maailman ulkopuolella olevan ja sen tähden rajallisen Jumalan puoleen. Ja tämä ”Isä” on ihmisessä itsessään.” (Blavatsky, 1991,
s. 68)
”Toistan vielä, että me uskomme ”kanssakäymiseen” ja sopusointuiseen yhteistyöhön ”Isämme kanssa salassa”, ja me uskomme,
että haltioissa olon autuaallisina, mutta harvinaisina hetkinä
korkeampi osa sieluamme pääsee yhteyteen kaikkeuden hengen
kanssa, joka on sen oma syntyperä ja sisäisin olemus ja aina vetää
sitä puoleensa. Sellaista tilaa nimitetään elämän aikana samadhiksi ja kuoleman jälkeen nirvanaksi.” (Blavatsky, 1991, s. 71)
HPB:n kristinuskon vastaisuuden leimaa on korostanut hänen Isiksessä esille tuomansa lännen ”pakanallisten” traditioiden puolustus, buddhalaisuuteen kääntymisensä ja erityisesti Salainen Oppi, joka edustaa
itämaista esoteriikkaa. Tästä Steiner esittää, että ”… suoritettiin tuo täyskäännös Hunnuttoman Isiksen eurooppalaisuudesta Blavatskyn Salaisen
opin itämaisuuteen.” Lisäksi HPB:n suhdetta kristinuskoon problematisoi hänen myöhempi kantansa siitä, että Jeesus ei olisi ollut historiallinen henkilö. HPB kirjoitti vuonna 1888 seuraavasti Abbé Rocalle (Roca &
Blavatsky, 2012, s. 78–79):
”Minulle Jeesus Kristus, kristittyjen ihmisjumala, joka on kopio
jokaisen maan avataroista, sekä hindulaisesta Krishnasta että
egyptiläisestä Horuksesta, ei lainkaan ollut historiallinen 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.”
HPB:n suhde kristinuskoon jää siten jossain määrin jännitteiseksi.
Vastaukseni esittämääni kysymykseen on kaksijakoinen. Toisaalta HPB
oli kristinuskon vastustaja siinä mielessä, että hän vastusti eksoteerisen
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kristinuskon dogmeja ja kristillisten kirkkokuntien väärinkäytöksiä. Toisaalta HPB ei vastustanut esoteerista kristinuskoa, vaan jopa arvosti sitä,
kuten edellä esitetyistä lainauksista kävi ilmi. Kristinuskon sisäisen puolen selvittely jäi kuitenkin HPB:n jälkeen tulleiden hengen tutkijoiden
tehtäväksi. Ruusuristiläisestä näkökulmasta voidaan todeta, että tässä
työssä Pekka Ervastilla oli erittäin merkittävä rooli.
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Yrjö Kallinen
teosofina, pasifistina ja puolustusministerinä
Johdanto
Yrjö Kallisesta (1886-1976) on puhuttu kävelevänä paradoksina: kuinka
on mahdollista, että pasifistista tuli puolustusministeri II maailmansodan jälkeen vieläpä niin, että hän ei luopunut pasifismistaan? Vuoden
1918 sisällissodassa hän yritti parhaansa mukaan toimia Oulussa rauhanvälittäjänä valkoisten ja punaisten välillä, mutta sai neljä kuolemantuomiota ilmeisesti vain siksi, että hän oli näkyvästi sosiaalidemokraatti.
Yksi syy Kallisen tuomioiden ankaruuteen saattaa tosin olla se, että hänet sekoitettiin toiseen samannimiseen henkilöön, kemiläiseen punakaartilaiseen (Nieminen, 1978, 42).
Kallinen oli Teosofisen Seuran jäsen vuodesta 1909 elämänsä loppuun
saakka, ja hän oli Krishnamurtin ajattelun tuntija ja ihailijakin. Silti mikään näistä ei kunnolla pysty määrittelemään häntä ihmisenä: Kallinen
oli itsenäinen ajattelija ja totuudellisuuteen herännyt ihminen.
Kallinen aloitti työuransa rautatien palveluksessa, mutta päätyönsä hän
suoritti osuustoimintaliikkeen parissa. Hän oli hyvin suosittu puhuja,
joka kiersi puhumassa ympäri Suomea ja myös eri puolilla maailmaa.
Laajat tietonsa ja hyvän englanninkielen taitonsa hän oli hankkinut ilman muodollisia tutkintoja tai kouluja. Kirjailija Erno Paasilinnan sanat
sopivat Kalliseen erityisen hyvin: ”Itseoppinut on ainoa oppinut. Muut
ovat opetettuja.”

Yrjö Kallinen teosofina
Kallinen tutustui teosofiaan alle 20-vuotiaana. Pian sen jälkeen tapahtui
ns. Kontinkankaan ihme, jota Kallinen kuvasi teosofishenkisessä Elonpyörä-lehdessä v. 1969 seuraavalla tavalla (Rasku, 1979, 25–26):
”Olin eräänä sunnuntaiaamuna kävellyt hyvin rauhallisessa mielentilassa kotikaupunkini Oulun ulkopuolella. Halusin olla yksin ja
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katsella tätä olevaista ja ihailla kaunista kesäaamua. Näin vastaani tulevan miehen... Miehen tultua parin kolmen metrin päähän,
nostin katseeni ja katsoin miestä silmiin ja yhtäkkiä salamana
näin edessäni mysteerin – sanomattoman pohjattoman ihmeen…
hänen silmissään minä näin tajunnan ja ymmärsin, mikä sanomaton ihme tämä oli. Näin olemattomuuden taustaa vasten, että
jotakin oli… Tämä kokemus ei ole koskaan haihtunut. Minun tarvitsee vain hiljentyä hetkeksi ja vastassani oleva ihminen muuttuu jumalaiseksi mysteeriksi. Se tieto säilyy minussa ja voin nähdä
sen minä hetkenä tahansa uudestaan. Tästä minä päättelen, että
on ihmisiä, jotka jatkuvasti elävät tuossa tilassa, vieläpä paljon
syvällisemmässäkin.”
Ilmeisesti tämän kuvauksen innoittamana Esa Kirkkopelto käsikirjoitti ja ohjasi näytelmän Yrjö Kallisen valaistuminen. Näytelmän nimi on
osuva, ja kuvannee kokemusta hyvin. Tässä on mielenkiintoista se, että
Kallinen oli vasta nuorukainen kokemuksen tapahtuessa. Se on teosofiselta kannalta tulkittuna merkki siitä, että hän oli aikaisemmissa elämissään voimakkaasti etsinyt totuutta ja saavuttanut yhteyden korkeampaan minäänsä. Kallisen omat kirjoitukset antavat tukea esittämälleni
tulkinnalle (Salminen, 2011, 28–29):
”Kuten janoinen vaeltaja juo kirkasta vettä, olin juonut ihmeellisten kirjain ajatuksia… Tuntui, että kaikki oli tuttua, että jokin ammoin ollut palasi luokseni mukanaan ammoin olleen pyhä hehku.
Tuntui kuin käsittäisin sarjan ajatuksia yhden ainoan ajatuksen
luettuani.”
Ihminen joutuu yleensä palaamaan takaisin arkitajuntaansa henkisen kokemuksen jälkeen. Kalliselle kuitenkin oli hänen omien sanojensa
mukaan mahdollista palauttaa tuo kokemus ja sen tuoma kyky nähdä
toinen ihminen ”jumalallisena mysteerinä”. Kokemus ei jäänyt hänellä
ainoaksi. Hän kuvaa myös erästä junamatkaa ilmeisesti teosofisen kokouksen jälkeen (Salminen, 2011, 29):
”Yhtäkkiä tajusin, että elämässä on johdatus, että se on katkeamaton hetkestä hetkeen jatkuva, ja että se on hyvä. Tunsin,
tajusin selvästi, että jännitys, ponnistelu on turhaa, että elämä on täydellinen, vain minun mieleni on jännittynyt, suotta
huolestunut… kaikki soljui ilontäyteisenä, ikuisesti harmoonisena. En voinut puhua tunnostani ihmisille junassa, mutta
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katsoin heitä kuin sanoen: ettekö käsitä, että kaikki on hyvin,
rakkaat olennot, kaikki on hyvin!... Vähitellen haihtui tuntoni ja
palasi tavalliseen tilaansa. Tapahtuman tuoksu vain jäi jäljelle,
eikä se haihtunut milloinkaan.”
Tämä kokemus on ollut monella muullakin ihmisellä. Esimerkiksi
kuolemanrajalla käyneet usein kertovat, että elämä kaikkine vastoinkäymisineen näyttäytyy korkeammassa valossa syvästi merkityksellisenä ja
pyhänä.
Suomen Teosofinen Seura oli perustettu v. 1907 ja Kallinen liittyi siihen v. 1909. Hän matkusti tapaamaan Seuran Perustaja-Ylisihteeri Pekka
Ervastia (P. E.), jolta kysyi voisiko hän tulla hyväksytyksi jäseneksi. P. E.
oli ollut ensin hiljaa ja sitten kysynyt: ”Oletteko vakavasti ajatellut, mitä
Teosofisen Seuran jäsenyys merkitsee?” Saatuaan myönteisen vastauksen, P. E. lausui Kallisen sydämellisesti tervetulleeksi. Kallinen mainitsi
tapahtumasta myös sen, että hän syvästi kunnioitti P. E:tä. Teosofisen
Seuran jäsenkirjaa hän piti arvokkaimpana jäsenkirjana vielä vanhoilla
päivillään. Siinä oli P. E:n ja kansainvälisen Teosofisen Seuran johtajan
Annie Besantin allekirjoitukset.
Kallinen perusti ystäviensä kanssa Ouluun Aatto-looshin vuoden
1911 lopussa. Kallinen valittiin puheenjohtajaksi, missä tehtävässä hän
toimi vuoteen 1918 saakka. Hän oli mukana Suomen Teosofisen Seuran
ensimmäisillä kesäkursseilla Kiteellä v. 1912 (pienenä yksityiskohtana
mainittakoon, että kesäkurssikuvassa Kallinen seisoo J. R. Hannulan vieressä). Kallinen toimi P. E:n pyynnöstä kiertävänä teosofisena puhujana
v. 1913; hän otti kolme kuukautta vapaata rautateiden palveluksesta.
Kun Ruusu-Risti perustettiin v. 1920, Kallinen jäi Teosofiseen Seuraan.
Nieminen (1978, 194) kuitenkin kertoo Kallisen elämänkerrassaan, että
P. E:n ja Kallisen ystävyys säilyi rikkumattomana. He kävivät myös kuuntelemassa toistensa luentoja.
Kallinen oli mukana perustamassa kahta muutakin teosofista looshia: v. 1933 perustettiin Uranus-looshi ja v. 1941 Septima-looshi, jonka puheenjohtajana hän toimi vuoteen 1953 saakka. Hän toimi lisäksi
vuodesta 1922 alkaen vuosikymmenten ajan Teosofisen Seuran varapuheenjohtajana ja myöhemmin hänet kutsuttiin sen kunniajäseneksi.
Kallisen puheista Teosofisessa Seurassa vuosina 1941–1954 on julkaistu
kirja (Kallinen, 1997).
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Kuten edellä esitetystä käy ilmi, Kallinen oli teosofi monessakin mielessä. Hän oli Teosofisen Seuran aktiivijäsen, mutta hänellä oli myös
omakohtaista kokemusta todellisesta teosofiasta, joka on yhteyttä henkiseen todellisuuteen. Mutta millainen oli hänen teosofinen maailmankatsomuksensa? Kun lukee Kallisen puheita ja ajatuksia, hän ei juurikaan
puhu teosofian metafyysisistä opeista tai puhuu niistä vain viittauksin.
Kalliselle oleellista teosofiassa oli totuudellinen mielenasenne, itsenäinen ajattelu, kyky herätä unesta ja elää täydesti tässä ja nyt. Kallinen
julkaisikin jatkosodan aikaan ilmeisesti ensimmäisen suomenkielisen
esityksen zen-buddhalaisuudesta. Kallisen asennetta totuuteen kuvaa
hyvin seuraava lainaus (Nieminen, 1978, 194–195):
”Mitään todellista totuutta ei koskaan ratkaista järkeillen eikä
määritellen. Totuus on nimittäin kaiken määrittelymme tuolla
puolen. Sitä ei voida sanoa, ei edes ajatella, se voidaan vain elää.”
Kallinen oli kriittinen uskontojen tiettyjä piirteitä kohtaan, jotka olivat räikeässä ristiriidassa uskontojen perustajien opetusten kanssa: esimerkiksi Buddhan jalo oppi ja rukousmyllyjen pyörittäminen, Jeesuksen
vuorisaarna ja inkvisitio ja uskonsodat, hindulaisuuden ylevät opetukset kaiken perimmäisestä ykseydestä ja rautainen kastilaitos. Kallinen
erosi luterilaisesta kirkosta v. 1933 Lapuan liikettä kannattavien pappien
vuoksi, mutta palasi kirkon jäseneksi v. 1950, koska koki, että on parempi
tehdä yhteistyötä kuin ylläpitää vastakkainasettelua (tietenkään hän ei
uskonut kirkon dogmeihin sen enempää kuin ennenkään). Ruusuristiläiseltä kannalta voi sanoa, että todelliseen kristinuskoon hän suhtautui
hyvin myönteisesti: Kallinen mielellään siteerasi Mahatma Gandhin
ajatusta vuorisaarnasta yhtenä maailmakirjallisuuden kirkkaimpana
helmenä. Teuvo Rasku (1979, 235–237) kertoi vuorisaarnaan liittyvän
anekdootin. Rasku oli keskustellut Kallisen kanssa vuorisaarnan etiikasta
hyvin myönteiseen sävyyn. Rasku oli kuitenkin puhelimessa huomauttanut, että Jeesus puhuu nimenomaan vuorisaarnassa helvetistä. Tämä
oli Raskun mielestä korkean moraalin kannalta ristiriitainen opetus. Kallinen suhtautui kritiikkiin suutahtamalla ja lyömällä puhelimen luurin
kiinni. Raskun ja Kallisen ystävyys kesti tämän pienen episodin.
Kallinen oli kuuntelemassa Krishnamurtia v. 1929 Ommenissa, jossa Krishnamurti irtisanoutui Idän Tähti -liikkeestä, joka oli pitänyt häntä
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uutena messiaana. Tämä sai Kallisen meditaation tilassa kysymään, onko
Krishnamurti totta vai valhetta. Kallinen sai vastauksen kysymykseensä:
Krishnamurti oli todellinen opettaja. Kallisen omassa julistuksessa onkin
paljon samaa kuin Krishnamurtin opetuksissa, mutta on syytä huomata,
että Kallinen puhui samoista asioista jo ennen Krishnamurtia, kuten seuraavasta otteesta v. 1923 käy ilmi (Salminen 2011, 94):
”Monta kertaa olen tarttunut totuuteen määritelmän kouralla ja sanonut vastaantulijoille: katsokaa, totuus on tässä. Mutta kotonani olen
huomannut kourani tyhjäksi, vain häipyvä tuoksu on siitä kasvoilleni lemahtanut. Ja niin olen vähitellen jättänyt määritelmän toisensa jälkeen
ja alkanut miettiä totuutta kaikkien määritelmien tuolla puolen.”
Kallinen kuuli Krishnamurtin puheita kolme kertaa elämänsä eri vaiheissa ja luki mielellään hänen puheistaan koottuja kirjoja. Vaikka Kallinen näki Krishanmurtissa oikean opettajan, se ei merkinnyt opettajan
korokkeelle nostamista. Teosofisen Seuran entinen puheenjohtaja Kirsti
Elo kertoi Raskun (1979, 245–246) haastattelussa, kuinka vanhan ja vuoteenoman Kallisen luona vieraili Krishnamurtia syvästi ihaileva nuori nainen, joka oli ulkomaisen looshin jäsen. Keskustelu oli ollut antaumuksellinen, mutta jossakin vaiheessa Kallinen tuohtui ja huusi: ”Krishnamurti
on valehtelija.” Tämä järkytti vierasta niin, että hän puhkesi itkuun. Kallinen pysyi kuitenkin kannassaan, koska Krishnamurti oli kieltäytynyt tunnustamaan omikseen joitakin ajatuksiaan – näitä ajatuksia oli saatavilla
painetussa muodossa – jotka olivat olleet ristiriidassa myöhemmän opetuksen kanssa. Kalliselle totuudellisuus oli korkein hyve, eikä hän voinut
sietää totuudesta poikkeamista edes arvostamaltaan Krishnamurtilta.
(Kallisen huomaamalle ristiriidalle saattaa tosin olla jokin muu selitys
kuin tietoinen valehtelu.)

Kallinen pasifistina ja punavankina
Kallisen tiedonjano heräsi jo hyvin nuorena. Erityisesti historiallinen sotaromaanikirjallisuus vetosi häneen. Herkintä nuoruuttaan elänyt Kallinen
tuli monen muun pojan kanssa siihen tulokseen, että ”kaikkein juhlallisinta, ihaninta mitä, ihmisen elämässä voi olla on sota ja sankarikuolema kuoleman kentällä”. Hän uneksi sodasta, kuten teki moni muukin
nuori poika ja mies silloisessa Euroopassa. Kallinen heräsi ihanteellisesta
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sotakäsityksestään luettuaan Bertha von Suttnerin kirjan Aseet pois. Sen
vaikutuksesta hän tajusi, että romaanikirjailijat olivat antaneet sodasta
aivan valheellisen kuvan ja että sota olikin sanomattoman raakaa, tuskaa ja kauhua täynnä. Myöhemmin hän sai vaikutteita mm. Tolstoilta,
mikä pakotti kaikkien arvojen uudelleen arvioimiseen. Näin muotoutui
Kallisen pasifistinen vakaumus, jonka inspiraationa olivat korkeat ihanteet, mutta pohjana realistinen käsitys sodasta ja sen syistä. Hän tajusi
selvästi, kuinka ihmiset tässä sotakysymyksessä ja monessa muussakin
asiassa ovat kuin unessa eivätkä ajattele itse, vaan ympäristö ajattelee
heissä. Hän totesi, että mikään maa ei koskaan omasta mielestään käy
hyökkäyssotaa, vaan kyseessä on korkeintaan ennakoiva puolustussota, jolla estetään vihollisen katalat aikeet omaa maata kohtaan. Kallisen
analyysi I ja II maailmansodan henkisestä taustasta on suoruudessaan
vertaansa vailla (Kallinen, 1971a).
Ikävä kyllä historia todistaa Kallisen selvänäköisyyden sotakysymyksessä: suuret kansanjoukot on verrattain helppo saada propagandalla
uskomaan, että kyseessä on välttämätön ja oikeutettu sota, olivatpa todelliset syyt sitten mitkä tahansa. Kallinen piti mielettömyytenä ohjetta
”jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan”; hänen mielestään ”tie rauhaan
on rauha”. (Gandhi on sanonut saman hieman eri sanoin: ”Ei ole tietä
rauhaan, rauha on tie.”)
Kallisen kuolemantuomio
Kansalaissodasta tuli Kallisen pasifismin tulikaste. Hänet nimitettiin
ennen kansalaissotaa työväenneuvostoon, jonka tarkoitus oli Venäjän
maaliskuun 1917 vallankumouksen jälkeen pitää levottomana aikana
yllä järjestystä. Poliisiin ei tuolloin luotettu, koska poliisi oli aikaisemmin
toiminut Venäjän vallan alaisuudessa. Näin Kallisesta tuli Oulun (aseeton) poliisitarkastaja. Kallinen tekikin kaikkensa, että Oulussa säilyi rauha työläisten ja porvarien välillä. On huomattava, että Kallinen pasifistina ei koskaan kuulunut punakaartiin.
Kansalaissodan sytyttyä myös Oulua kohti oli tulossa valkoinen sotajoukko. Kallinen sai Oulun työväestön vakuuttumaan, että verenvuodatus olisi täysin turhaa ja sai valtuudet neuvotella Oulun antautumisesta
(Salminen, 2011, 51–52). Kallinen meni muiden rauhanneuvottelijoiden
kanssa junalla valkoisia vastaan ja sai aikaan sopimuksen valkoisten
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edustajien kanssa. Palattuaan Ouluun Kallisen rauhansuunnitelman hyväksyivät työväenneuvosto, punakaarti ja venäläinen varuskunta, jotka
siten luovuttaisivat aseensa ja Oulun taistelutta valkoisten haltuun. Venäläiset sotilaat halusivat vain palata takaisin kotimaahansa.
Kallinen matkasi taas junalla tekemään sopimusta, mutta tällä välin
ehdot olivat muuttuneet. Mannerheimille oli kerrottu, että Oulu oli jo
vallattu, ja lehdistölle oli jo annettu asiasta tieto. Kun tieto osoittautui
vääräksi, Mannerheim antoi käskyn vallata Oulu viivyttelemättä, että tilanne olisi annetun tiedonannon mukainen. Tällä välin Ouluun matkalla
olleiden valkoisten joukkojen johtaja oli vaihtunut. Kallisen sai kuulla,
että antautumista vaadittiin ilman ehtoja, eikä aikaisemmin tehty sopimus ollut enää voimassa, joten Kallinen joutui palaamaan Ouluun murheellisten uutisten kanssa. Rauhan sijaan tuli aseellinen yhteenotto.
Vaikka Kallinen ei osallistunut mihinkään sotatoimiin, hänet vangittiin
”yhtenä pääpukarina”. Kallinen uskoi omien sanojensa mukaan naivisti,
että hänet vapautettaisiin pian, koska hän oli tehnyt kaikkensa järjestyksen ja rauhan puolesta, minkä myös porvarilliset lehdet olivat tunnustaneet. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan hän sai neljä (!) kuolemantuomiota. Kallinen oli vangittuna lähes neljä vuotta.
Kallinen itse kertoo ensimmäistä kuolemantuomiostaan kirjassaan
Hälinää ja hiljaisuutta (Kallinen, 1958, 74–78). Oikeudenkäynnissä luettiin asiakirjoja, joissa kerrottiin Kallisen osuus tapahtumien kulkuun
hänen oman todistuksensa mukaisesti. Oikeudessa luettiin myös oululaisten merkkihenkilöiden luonnetodistuksia Kallisesta, jotka olivat kaikki hyvin myönteisiä: Kallisen tunteneet tiesivät, että hän ei ollut ollut
mukana kapinassa, puhumattakaan aseellisesta kapinasta. Jotkut antoivat lausunnossaan pantiksi oman vapautensa ja jopa henkensä Kallisen
nuhteettomuuden puolesta. Myöhemmin myös P. E. lähetti Kallista auttaakseen kaksi vetoomuskirjettä (Ervast, 1918), jotka toivat ilmi P. E:n
luottamusta Kalliseen (alla jälkimmäinen kirje):
”Vakuutettuna siitä, että jos Yrjö Kallinen sitoutuu olemaan politiikkaan sekaantumatta, hän myös ehdottomasti pitää lupauksensa, ja toivoen, että hän pääsisi vankeudesta vapaaksi saadakseen
työskennellä teosofisella alalla, menen kaikesta sydämestäni hänestä takuuseen.”
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Oikeuden tuomarin veljenkin lausunto luettiin. Siinä tuomarin veli kertoi, kuinka Kallinen oli rohkeasti pelastanut hänet vaikeasta tilanteesta,
jossa venäläiset sotilaat olivat ahdistelleet häntä. Kallinen ei edes tuntenut kyseistä miestä, mutta hän oli valmis auttamaan jokaista. Kallisen
kuolemantuomioon tällä eikä hänen rauhanvälityksellään ollut mitään
merkitystä, koska tuomarin mukaan ”kyllähän me kaikki tiedämme, että
Kallinen on ollut hyvä mies, mutta hän on mennyt pilalle”. Ehkä erikoisinta oikeudenkäynnissä oli syyte, jonka mukaan hän ei ollut estänyt Oulun taistelujen syntymistä, vaikka olisi siihen pystynyt! Kuolemantuomio
tuli kapinasta, valtio- ja maanpetoksesta. Perusteluna oli valheellinen
väite, jonka mukaan Suomi oli v. 1918 sodassa Venäjää vastaan, ja Kallinen oli yhdessä venäläisen sotaväen kanssa yrittänyt kumota Suomen
laillisen hallituksen.
Hyvyyttä ja vapautta kalterien takana
Rasku (1979, 62–63) oli kysynyt Kalliselta, milloin hän oli pitänyt parhaimman puheensa. Kallinen kertoi, että hän oli jo tovereidensa kanssa kaivanut oman hautansa. Hän oli kysynyt komentavalta upseerilta,
saisiko sanoa pari sanaa tovereille. Hän sai luvan ja kun puhe päättyi,
toverit ja teloitusryhmä itkivät. Upseeri oli sanonut, että ”Kallinen astuu
ulos rivistä”. Tarinaa ei kerrota tietääkseni muualla kuin Raskun kirjassa. Tarinassa mietityttää itseäni se, että Kallinen tuskin olisi hyväksynyt
omaa pelastumistaan ja toisten teloitusta. Tätä asennetta kuvaa hyvin
Niemisen (1978, 54) kertoma tapaus. Presidentti Ståhlberg olisi myöhemmin presidentiksi tulleen Kallion vaikutuksesta armahtanut Kallisen,
mutta hänen olisi itse pitänyt anoa itselleen armoa. Kallinen kieltäytyi
sanomalla: ”En milloinkaan enkä missään muodossa pyydä itselleni erikoisvapautusta”. Kallinen oli kuitenkin pyytänyt välittämään kunnioittavat kiitokset ministeri Kalliolle ystävällisestä tarkoituksesta. Kallinen oli
vankeuden aikana myös tarjonnut omaa henkeään vastineeksi sille, että
joku perheellinen mies pääsisi kotiinsa pitämään huolta vaimostaan ja
lapsistaan.
Eräs vankitoveri oli muistellut, että Kallinen oli ollut vankileirillä
kuin Vapahtaja: hän oli kiertänyt kärsivien ja kuolevien keskuudessa ja
lohduttanut heitä. Kallisen itsensä sairastuttua, hänen ystävänsä myi
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takkinsa saadakseen nälkiintyneelle Kalliselle leipää. Kallinen ei sitä
aluksi suostunut ottamaan, koska leipä ei ollut hänen. Ystävä oli itkun
kanssa saanut kuitenkin Kallisen syömään leipää. Kallinen oli leipää
syötyään tuntenut kuin voimavirran käyvän lävitseen, mistä oli alkanut
tervehtyminen. Ystävä oli selvästi tajunnut, että Kallinen ei saa kuolla;
hänellä oli niin suuri merkitys vankien keskuudessa.
Kallinen pääsi kirjurin tehtäviin ja kuolemantuomio muuttui elinkautiseksi. Hänet siirrettiin Tammisaaressa yksityisselliin, ja elinolot olivat
jo varsin hyvät. Tätä hän piti mystisenä käännekohtana. Kallinen toteaa,
että hänellä oli ollut vaikeissa oloissa mukanaan suuri varjelus. Häntä
ei oltu pahoinpidelty, vaikka hän oli monta kertaa puuttunut tapahtumien kulkuun. Hän kertoi viettäneensä Tammisaaren vankilassa eräitä
elämänsä syvimpiä onnenhetkiä. Hän oli kokenut olleensa kaltereista
huolimatta vapaa ja havainnut todeksi sen, että todellinen vapaus ei riipu toisten ihmisten asettamista rajoituksista tai niiden poissaolosta.
Vankilassa Kallinen vannoi itselleen valan, jonka hän ilmeisesti kykeni
pitämään elämänsä loppuun saakka (Salminen 2011, välilehti):
”Vannoin itselleni, että en enää ikinä tässä tai tulevissa maailmoissa tottele ketään enkä mitään arvovaltaa, käskijää, hallitusta, jumalia tai enkeleitä, missään muussa kuin siinä, minkä myönnän oikeaksi tai parhaaksi mahdolliseksi.”
Vala tuntuu ikään kuin korkeammalle minälle annetulta lupaukselta;
sen antoi ihminen, joka oli katsonut kuolemaa silmiin. Mielenkiintoista
siinä on se, että vala koskee myös näkymättömän maailman valtoja. Kallisen vala tuo mieleen Buddhan Kâlâma-sutta -opetuspuheen.

Kallisen tie talvi- ja jatkosodan jälkeen puolustusministeriksi
Kallinen ei uskonut talvisodan syttymiseen, ja sen syttyminen oli hänelle yllätys. Kallinen suhtautui kuitenkin talvisotaan vähemmän kriittisesti kuin jatkosotaan, jota hän piti selvänä hyökkäyssotana. Hän puhui
ja kirjoitti sodan ja rauhan näkemyksistään myös sotien aikana. Hänen
käsityksensä oli, että Suomessa noussut Lapuan liike ja siihen liittyvä
sotainto oli yhtenä taustasyynä Suomen osuuteen II maailmansodassa.
Kallinen huomasi surukseen, että myös teosofiveljet olivat jossain määrin kansallistunnon vallassa sodan kannalla. Kallinen kamppaili asian
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kanssa ja saavutti asiassa rauhan itsensä kanssa, kuten seuraava vuonna
1941 kirjoitettu kirje osoittaa (Salminen, 2011, 142):
”Omasta puolestani olen kokenut, että sen jälkeen, kun tämä
asia [rauhanasia] minulle täysin selvisi, olen päässyt sisäisesti
täysin rauhalliseen ja veljelliseen suhteeseen eri kannalla olevien
teosofien kanssa. Niin kauan kuin yritin heitä ikään kuin vetää pois
siitä mielestäni järjettömältä ja täysin epäteosofiselta kannalta,
millä hämmästykseni huomasin heidän olevan, niin kauan
tunsin jännitystä ja ristiriitaa. Nyt hymyilen heille ystävällisesti
tavatessamme.”
Kallisesta tuli sotien jälkeen valituksi v. 1945 kansanedustajaksi sosiaalidemokraattisen puolueen Turun läänin vaalipiiristä. Pääministeriehdokas Mauno Pekkala pyysi Kallista kansliaministeriksi. Kallinen suostui
ensihämmästyksen jälkeen pyyntöön. Pekkala oli ajatellut ottaa puolustusministerin salkun itselleen pääministerin toimen ohella, mutta tälle
oli perustuslaillinen este. Niinpä puolustusministerin salkkua tarjottiin
Kalliselle, joka kieltäytyi sanomalla: ”Minä olen kantani elämässä valinnut, enkä aseta pikkusormeani sodan puolesta”. Pekkala pyysi kuitenkin
vielä harkitsemaan asiaa, ja niin Kallisesta tuli puolustusministeri kuitenkin ehdolla, että hän hoitaa vain rauhanomaiset tehtävät; sotilaallisiin
asioihin hän ei tulisi puuttumaan. Puolustusvoimille Kallisen valinta oli
suuri yllätys. Miten ehdoton pasifisti tulisi puolustamaan maata?
Kallinen hoiti tehtävän ikään kuin hän olisi ollut rauhanministeri. Hän
edisti kansainvälistä yhteisymmärrystä, piti yhteyttä maahan saapuviin
sotilasasiamiehiin ja diplomaatteihin. Tästä ystävyys- ja yhteistyötoiminnasta syntyi elinikäisiä ystävyyssuhteita. Myös puolustusvoimien
kannalta hän oli onnistunut valinta: hän kiinnitti huomiota henkilökunnan hyvinvointiin ja jätti sotilasasiat armeijan edustajien hoidettavaksi.
Kallista pidettiin toimissaan hyvin oikeudenmukaisena ja tasapuolisena
joka suuntaan. Kallinen sai eräältä evp. majurilta Kuopiosta kirjeen, joka
kertoo Kallisen nauttimasta arvostuksesta ja jopa ihailusta (Nieminen,
1978, 110):
”Älkää Te, Herra Ministeri, jättäkö paikkaanne Puolustusministerinä. Tiedän, että tätä toivoo koko armeijan upseeristo ja aliupseeristo sekä me evp. upseerit. Syvällä kunnioituksella…”
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Oman puolueen johtomiehet eivät Kallisesta välttämättä pitäneet.
Tähän oli syynä hänen lahjomattomuutensa ja rehellisyytensä. Kallinen
oli sitoutunut yhteiseen päätökseen, jonka mukaan millään puolueella ei
ollut erillisoikeutta pitää radiossa puheita. Puoluetoimistosta kuitenkin
soitettiin ja vaadittiin Kallista toimimaan puolueen edun mukaisesti
sovittua linjaa vastaan. Kallinen luonnollisesti kieltäytyi, jonka vuoksi
häneltä kysyttiin uudelleen, eikö hän aio totella. Kallisen vastaus
oli hyvin suoraviivainen (Nieminen, 1978, 119, hieman sensuroitu
seuraavassa):
”Kuule…, minä olen asian puolesta tehnyt työtä yhden kuolemantuomion ja yhden elinkautisen verran, mulla on päälläni ollut molemmat tuomiot, kun sinä vielä kastelit housujasi. Jos sinä…nulikka luulet panevasi Yrjö Kallisen polvilleen, niin mulla on yksi ainoa
vastaus, kuuntele tarkoin: ...ja löin luurin kiinni.”
Kallisen kausi puolustusministerinä kesti hieman yli kaksi vuotta. Joidenkin mielestä on mahdotonta, että pasifisti voisi olla puolustusministerinä ja säilyttää rauhanvakaumuksensa. Häntä on syytetty myös vallan kiusaukseen sortumisesta. Elämä on kuitenkin ihmeellisempää kuin
ihmisten asettamat rajapyykit. Kallisen ministerintoimessa oli jotakin
kohtalonomaista: hän ei itse siihen millään tavalla pyrkinyt. On perusteltua ajatella, että Suomi nimenomaan tuolloin tarvitsi Kallisen kaltaista
rauhanrakentajaa.

Ministerikauden jälkeisestä elämästä
Ministerikautensa jälkeen Kallinen jatkoi ahkeraa puheiden pitoa Suomessa. Hän puhui myös Intian pasifistikongressissa v. 1949. Gandhin
poika Manilal Gandhi kertoi, että Kallisen puhe oli hänen kuulemistaan
puheista yksi parhaita. Kallinen jatkoi työtään myös eläkkeellä ollessaan.
Kallisen haastattelua Elämmekö unessa voidaan pitää Kallisen henkisenä
testamenttina. Haastattelu on edelleen katsottavissa internetissä (Kallinen, 1971b), ja se on julkaistu myös osana kirjaa (Kallinen, 1971c). Suosittelen lämpimästi haastattelun katsomista; siinä Kallisen julistus tulee
kirkkaasti ja voimakkaasti esille.
Viimeisinä elinvuosina Kallinen sokeutui. Hänen vaimonsa Aune
Esteri piti Kallisesta hyvää huolta loppuun saakka; Kallinen eli lähes
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90–vuotiaaksi. Kuolinvuoteellaan Kallinen sanoi vaimolleen useita kertoja: ”Rakkaus on kaikkein tärkein.”

Pohdintaa
Kallinen sai julkista tunnustusta osakseen: tästä yhtenä osoituksena
presidentti Kekkonen nimitti hänet opetusneuvokseksi v. 1957. Kallista
pidettiin yleisesti mestaripuhujana ja hän saavutti puhetilaisuuksissa,
lehdissä, radiossa ja televisiossa pidetyillä esityksillään satoja tuhansia
suomalaisia. Kallisen merkitystä Suomelle arvioi, ehkä yllättäen, eräs
eversti seuraavalla tavalla (Nieminen, 1978, 247):
”En ole mikään Kallisen sokea ihannoija, mutta olen sitä mieltä,
että Kallisella oli paljon suurempi vaikutus koko kansakuntaan,
kuin mitä yleensä tiedetään. Ellei Yrjö Kallista olisi ollut, Suomen
kansa ja suomalainen yhteiskunta olisi suunnattoman paljon köyhempi…”
On hyvin harvinaista, että henkisesti herännyt ihminen pääsee vaikuttamaan jonkin maan politiikkaan ja kohtaloon myös julkisesti. Uskoakseni näin tapahtui Suomessa Kallisen ja Intiassa Mahatma Gandhin
tapauksessa. Kallinen tuskin olisi tätä rinnastusta hyväksynyt, mutta
mielestäni henkisen elämän inspiraatio näkyy kummankin ihmisen elämässä ja työssä.
Aseettomuudessa ja rauhan tahdossa on eri asteita. Gandhi asetti
vuorisaarnan ja jainalaisen ahimsatulkinnan innoittamana ihanteen korkealle: hänen mukaansa mitään ei voida saavuttaa ilman marttyyriyttä,
joka on valmiutta vapaaehtoiseen kärsimykseen ilman, että itse turvautuu väkivaltaan. Tällainen aseettomuus tai paremminkin rauhanrakentaminen vaatii rohkeutta vielä enemmän kuin rohkeus taistelussa. P. E.
(1951, 50) esittää sodan ja aseettomuuden ongelmaan hienon näkökulman; seuraavassa otteessa tulee esille rauhanrakentajan ihanne, joka
sopii Yrjö Kallisen elämään erinomaisen hyvin:
”Kyllä mestarikin tietää sen [sotilaan kyvyn kärsiä ja uhrautua] ja
katselee koko lailla vakavasti niitä ihmisiä, jotka lähtevät sotaan.
Se on heidän karmansa, vielä heidän koulunsa; ja väärinhän olisi
sodasta kieltäytyessään vedota pelkoon ja epämiehekkyyteen…
Päinvastoin, ihmisen täytyy olla hyvin miehekäs, ennen kuin hän
218

voi miehekkyydestä kieltäytyä, nousta rohkeutensa yläpuolelle ja
kohdistaa miehekkyytensä ja rohkeutensa siihen, että tahtoo kulkea mestarinsa jälkiä.”
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IV
Tieteestä ja hengentieteestä

Tiede ja hengentiede
Tässä artikkelissa pyrin tuomaan esille joitakin piirteitä tieteen – erityisesti fysiikan – luonteesta ja pohtimaan tieteen ja hengentieteen suhdetta. Ihmistä tarkastelevat tieteet jäävät paljolti tarkastelun ulkopuolelle, vaikka ne olisivat hyvinkin relevantteja otsikon kannalta.

Tieteen yleisiä piirteitä
Tieteelle voidaan asettaa seuraavia vaatimuksia.
1) Objektiivisuus
Tieteen tulokset eivät saa riippua yksittäisen tieteentekijän mieltymyksistä tai mielipiteistä.
2) Kriittisyys ja julkisuus
Mikään tutkimus ei ole tiedettä ennen kuin se on julkaistu. Tulosten täytyy ensin läpäistä tiedeyhteisön kritiikki. Toisten tutkijoiden pitää kyetä
toistamaan saadut tulokset (esimerkiksi kylmäfuusiota ei kyetty toistamaan). Hiukan kärjistäen voisi sanoa, että tiedettä on se, mitä tiedemiehet tekevät. Objektiivisuuden sijasta voisi puhua intersubjektiivisuudesta.
3) Edistyvyys ja itseäänkorjaavuus
Edelliseen liittyen tieteessä pitää kyetä kyseenalaistamaan aikaisempia
teorioita ja tuloksia. Tieteellistä teoriaa voidaan muuttaa ja pitää muuttaa, jos todistusaineisto siihen pakottaa. Tiede on siis itseään korjaavaa.
4) Autonomisuus
Vain tiedeyhteisö voi päättää, mikä on tiedettä. Ulkoiset tahot eivät saa
vaikuttaa tutkimustuloksiin. Keskiajalla kirkko oli vahva tekijä, joka selvästi saneli, mitä voi tutkia ja millaisia tuloksia tulee saada. Klassinen
esimerkki on Galilein tapaus. Toisaalta olen sitä mieltä, että tieteen ei
pidä olla täysin autonomista. Tieteen tekemisellä on muitakin alkuehtoja
kuin tieteen omat lähtökohdat. Ehkä tärkein on etiikka, jota ei voida johtaa tieteellisellä menetelmällä eikä sitä voi jättää vain tieteentekijöiden
huoleksi. Olkoon esimerkkinä tästä ihmisen kloonaus. Kun Dolly-lammas
kloonattiin jonkin aikaa sitten, pidettiin ihmisen kloonausta vielä sopimattomana. Näyttää kuitenkin siltä, että sekin vielä tehdään jossakin.
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Tiede ei ole arvovapaata. Rehellisyys ja tarkkuus ovat tieteellisessä
työssä välttämättömiä. Epärehellinen tutkija paljastuu ennemmin tai
myöhemmin. Jopa tieteen historian suurnimet (esimerkiksi Newton)
ovat nykymittapuiden mukaan syyllistyneet aineiston kaunisteluun ja
jopa vääristelyyn.

Tieteellinen menetelmä
Voidaan sanoa, että yhtä, kaikki tieteenalat kattavaa tieteellistä menetelmää ei ole. Seuraava esimerkki tarjoaa kuitenkin mallin tieteellisestä
menetelmästä.
Lääkäri Semmelweiss työskenteli wieniläisessä sairaalassa vuosina
1844–1848. Sairaalassa oli kaksi synnytysosastoa. Ensimmäisellä osastolla kuoli äitejä huomattavasti enemmän kuin toisella. Semmelweiss
päätti tutkia asiaa. Hänelle esitettiin mahdollinen selitys: ilmakehän,
kosmoksen ja maan muutokset. Tämän Semmelweiss hylkäsi suoralta
kädeltä, koska kumpikin osasto oli yhtälailla näiden muutosten alaisia.
Ensimmäisen osaston lapsikuolleisuus ei voinut johtua kyseisistä muutoksista.
Toisena selityksenä tarjottiin psykologista selitystä. Ensimmäisen
osaston naiset näkivät, kuinka pappi kulki ohitse antamaan viimeistä
voitelua kuoleville naisille. Samalla pappi soitti kelloa, joten selityksen
mukaan terveetkin naiset sairastuivat kuumeeseen säikähtäessään pappia. Toisen osaston tapauksessa naiset eivät tienneet papin saapumisesta paikalle. Semmelweiss testasi psykologista selitystä. Hän järjesti asiat
niin, että ensimmäisen osastonkaan naiset eivät tienneet papin saapumisesta. Mutta kuolleisuusluvuissa ei tapahtunut muutoksia. Hypoteesistä (oletetusta selityksestä) johdettu seuraus osoittautui paikkansapitämättömäksi, joten Semmelweiss hylkäsi hypoteesin.
Sitten tapahtui onnettomuus, joka antoi johtolangan. Ruumiinavauksessa käytetty veitsi teki kollegaan haavan. Vaikka haava sinänsä ei
ollut suuri, kollega kuoli jonkin ajan kuluttua. Semmelweiss oivalsi, että
jotakin oli siirtynyt veitsen kautta kollegan vereen ja aiheutti kuolemaan
johtaneen sairastumisen. Hän testasi uutta hypoteesiään: jokaisen lääketieteen opiskelijan, joka suoritti raskaana oleville naisille tutkimuksia,
piti pestä kätensä ennen tutkimuksia. Ja kuolleisuusluvut kääntyivät
laskuun.
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Semmelweiss löysi hypoteesilleen lisää tukea: toisella osastolla tutkimukset suorittivat kätilöt, jotka eivät tehneet ruumiinavauksia. Näin
ollen heidän käsiensä kautta ei siirtynyt samoja mikro-organismeja kuin
lääketieteen opiskelijoilla. Semmelweissin hypoteesi selitti myös ns. katusynnytykset: oli turvallisempaa synnyttää matkalla sairaalaan kuin ensimmäisellä osastolla.

Hypoteesin ja havaintojen suhde
Semmelweiss testasi kutakin hypoteesiä testaamalla hypoteesin seurauksia. Jos seuraus osoittautui paikkansapitämättömäksi, hypoteesi oli
virheellinen. Periaate perustuu loogiseen päättelyyn – tarkemmin sanoen implikaatioon. Implikaation mielenkiintoinen ominaisuus on se,
että todesta ei voi seurata epätotta, mutta epätodesta voi hyvinkin seurata totta. Siis teoriaa ei voi todistaa oikeaksi tutkimalla seurauksia, sen
voi ainoastaan todistaa vääräksi. Toki teoria saa tukea, jos se läpäisee
kaikki kokeet. Karl Popper onkin asettanut falsifioitavuuden periaatteen
tieteen ytimeen. Vain sellaiset väitteet, jotka ainakin periaatteessa ovat
kokein tai muun todistusaineiston avulla osoitettavissa virheellisiksi,
ovat tiedettä. Tämä periaate on varsinkin fysiikassa käytössä: matemaattinen teoria ei ole fysiikkaa, ellei se saa kokeellista tukea. Vasta luonnon
tuomio – empiria – tekee teoriasta fysikaalisen.
Teoria ei seuraa havainnoista, vaan teoria ja hypoteesit keksitään
selittämään havaitut asiat. Hypoteesejä saa vapaasti esittää, ja ne ovat
ihmismielen mielikuvituksen ja luovuuden ilmauksia. Hypoteesit täytyy
vain asettaa kokeelle. Voidaan mielestäni perustellusti sanoa, että havainnot ovat aina teoriapitoisia; aikaisemmat tietomme ja käsitteemme
ohjaavat voimakkaasti sitä, kuinka tulkitsemme havaintojamme. Tästä
on jokaisella fysiikan opettajalla runsaasti kokemusta: riittää vain pyytää selittämään uuden demonstraation tapahtumat. Einstein meni vieläkin pitemmälle sanoessaan ”teoria yksin päättää siitä, mitä voidaan
havaita”. Fysiikassa asia on usein juuri niin: vasta teoreettisen ennusteen
testaaminen mahdollistaa uuden ilmiön tai hiukkasen löytämisen. Asiaa
ei ole aikaisemmin osattu etsiä. Tietysti on runsaasti esimerkkejä tapauksista, joissa odottamattoman kokeellisen tuloksen selvittely on johtanut aivan uuden teorian syntymiseen. Ehkä vakuuttavin esimerkki on
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kvanttimekaniikka, joka sai alkunsa mustan kappaleen säteilyn spektrin
tarkastelusta.

Teorian ja todellisuuden suhde
Filosofi Kant oli sitä mieltä, että todellisuutta sinänsä emme voi havainnoillamme tavoittaa. Todellisuus on aina hunnun peittämää. Mitä voisimme todellisuudella ymmärtää? Fysiikassa ajatellaan helposti, että
mittalaitteitten paljastama alkeishiukkasten maailma on todellisempi
kuin ihmisen havaitsema maailma.
Voidaan kuitenkin kysyä, kertooko tieteellinen teoria jotakin todellisuudesta vai onko se vain laskennallinen väline, jonka avulla voidaan
hallita luontoa. Tieteen historia voi valaista asiaa. Ptolemaios kehitti
teorian, jonka avulla hän pystyi laskemaan planeettojen sijainnit varsin tarkasti. Ptolemaioksen teoria oli maakeskeinen: kaikki planeetat ja
myös aurinko kiersivät maata. Kiertoradat olivat monimutkaisia ympyräratojen yhdistelmiä. Ptolemaios piti ympyrärataa Aristoteleen ajattelun mukaisesti täydellisenä muotona, ainoana mahdollisena taivaallisille kappaleille. Ptolemaioksen malli oli niin nerokas, että sen avulla oli
mahdollista kuvata miltei mikä tahansa liike siitä huolimatta, että malli
perustui virheellisiin oletuksiin.
Uusplatonismin inspiroima Kopernikus epäili Ptolemaioksen mallia.
Hän piti sitä liian monimutkaisena ja osittain ristiriitaisena. Kopernikus
päätyi esittämään aurinkokeskeisen mallin. Hän kykeni kvalitatiivisesti
selittämään havaittuja taivaankappaleiden liikkeitä mallinsa avulla. Esimerkiksi planeettojen silmukkamainen rata selittyi optiseksi illuusioksi,
mutta hänen kvantitatiiviset ennusteensa olivat huonompia kuin Ptolemaioksella. Vasta Kepler onnistui luomaan aurinkokeskeisen mallin, joka
antoi tarkempia ennusteita kuin Ptolemaioksen malli. Keplerin täytyi ensin tehdä suuri ajatuksellinen loikka: hänen täytyi luopua ”täydellisestä”
ympyräradasta ja korvata rata ellipsillä. Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria antaa toisenlaisen ratojen selityksen: sen mukaan kappaleiden
radat ovat itsensä aika-avaruuden kaareutumisen seurausta.
On ilmeistä, että Ptolemaioksen mallilla ei ollut mitään vastinetta
todellisuuden kanssa. Siitä huolimatta se antoi hämmästyttävän hyviä
tuloksia. Toisaalta aurinkokeskeinen malli on kiistaton tosiasia. Tämä
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on esimerkki, että tieteen edistyminen on todellista. Mutta epäilyksen
siemen jää itämään: mistä tiedämme, että esimerkiksi kvanttimekaniikan antama kuva mikromaailman todellisuudesta on oikea? Vai onko
kyseessä nykyaikainen versio Ptolemaioksen laskennallisesta mallista?
Kvanttimekaniikan puolustukseksi on kyllä sanottava, että se lienee ihmiskunnan kehittämistä teorioista kaikkein paras. Ainakin sen antamat
ennusteet ovat loistavassa sopusoinnussa kokeiden kanssa.
Tekniikan kehittyminen on mahdollistanut atomien eräänlaisen ”valokuvauksen” ja jopa yksittäisten atomien manipuloimisen. On kuitenkin
huomattava, että mitä kauemmaksi tai oikeastaan syvemmälle menemme aistiemme havaintomaailmasta, sitä enemmän muodostetut kuvat
ovat teoriapitoisia. Voisi sanoa, että fyysikoissa on platonikkojen vikaa:
vaikka todellisuutta (merkityksessä mikromaailma) ei voi suoraan havaita, todellisuuden luonnetta voi ymmärtää matemaattisen fysiikan teorian avulla. Itse asiassa on hämmästyttävää, että matematiikka on niin
tehokas tapa kuvailla fysikaalista todellisuutta. Eräs platonismiin taipuva
kuuluisa matemaatikko tosin oli sitä mieltä, että havaitsemamme fysikaalinen todellisuus on vain laajemman matemaattisen todellisuuden
varsin mielenkiinnoton erikoistapaus.

Kvanttimekaniikan antama kuva todellisuudesta
Kvanttimekaniikan kehittyminen merkitsi suurta käännettä myös maailmankuvan kannalta. Klassisen fysiikan menestys oli johtanut mekanistiseen maailmankuvaan, jonka mukaan koko maailmankaikkeuden
menneisyys ja tulevaisuus oli pelkällä laskutoimituksella mahdollista
selvittää edellyttäen että tietyllä hetkellä tunnettaisiin kaikkien kappaleiden paikka ja nopeus. Kvanttimekaniikka sisältää dualistisen näkemyksen, jonka mukaan aineen perusosasilla on sekä hiukkas- että aaltoluonne eli hiukkaset voivat käyttäytyä aaltoliikkeen tavoin. Myös aalto
voi käyttäytyä hiukkasen tavoin. Tämä sisältää ilmeisen paradoksin, sillä
hiukkanen on klassisessa fysiikassa tarkasti paikallistettavissa johonkin avaruuden kohtaan, kun taas aalto voi periaatteessa olla levinnyt
äärettömän laajalle. Dualismia tukee kuitenkin vahva empiirinen näyttö. Niels Bohr nimitti tätä aalto-hiukkasdualismia komplementäärisyysperiaatteeksi, jonka mukaan saman ilmiön selittämiseksi ei koskaan
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tarvita sekä hiukkas- että aaltokuvaa. Kvanttimekaniikkaan liittyviä tulkinta ongelmia on Suomessa ansiokkaasti esittänyt edesmennyt professori
K. V. Laurikainen.
Kvanttimekaniikan soveltamisesta fyysikot eivät ole erimielisiä, vaikka se on matemaattisesti vaativa teoria. Teorian tulkinnasta ja siihen
liittyvistä filosofisista kysymyksistä taas ei ole yksimielisyyttä. Einstein
ei hyväksynyt kvanttiteoriaan liittyvää periaatteellista epätarkkuus-periaatetta eikä sitä, että ennusteet ovat vain tilastollisia. Einsteinin kritiikki kvanttimekaniikkaa kohtaan lähti filosofisen realismin pohjalta: hän
edellytti, että fysiikan kuvailemat objektit ovat olemassa ja niillä on tiettyjä ominaisuuksia riippumatta siitä, havaitaanko niitä vai ei. Einsteinin
mielestä kvanttimekaniikka ei anna mikrofysiikan ilmiöistä riittävän yksityiskohtaista kuvaa. Einstein, Podolsky ja Rosen julkaisivat vuonna 1935
artikkelin, jossa kuvattiin ajatuskoe, joka näytti huijaavan Heisenbergin
epätarkkuusperiaatetta. Kesti yli 40 vuotta ennenkuin Einsteinin kritiikkiin voitiin kokeellisesti vastata. Kvanttimekaniikan ennusteet vastasivat
havaintoja, joten Einsteinin realismi ei mikromaailmassa toteudu.
Einsteinin ja Bohrin kiista koskee maailmakuvaa ja todellisuuden
luonnetta. Naiivin realismin mukaan ulkopuolinen maailma, tähdet ja
atomit ovat olemassa riippumatta siitä, ovatko ne havaintomme kohteena vai ei. Toisaalta jokainen havainto jostakin (mikromaailman) kohteesta sisältää vuorovaikutuksen sen kanssa, jolloin kohde tulee häirityksi.
Realistit ajattelevat kuitenkin, että häiriö voidaan tehdä mielivaltaisen
pieneksi tai että häiriön vaikutus voidaan ottaa huomioon. Realismi kuulostaa uskottavalta, koska se vastaa arkiajattelua. Juuri tämän todellisuuskäsityksen kvanttimekaniikan kööpenhaminalainen tulkinta asettaa
kyseenalaiseksi.

Olemisen porteilla
Fyysikko Kari Enqvist on pohtinut todellisuuteen liittyviä kysymyksiä
kirjassaan Olemisen porteilla. Siinä hän esittää, että ihmisen havaintomaailma perustuu efektiivisiin kuvauksiin: siis fyysistä todellisuutta
yksinkertaistaviin, karkeistaviin kuvauksiin. Näin voidaan fysiikan perusteella väittää. Siinä oletetaan, että mikromaailma on todellisempi kuin
havaitsemamme maailma. Toinen oletus on vielä merkittävämpi: kaikki
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palautuu viime kädessä alkeishiukkasten vuorovaikutuksiin. Enqvistin
teesi on: ”Olemassaoloon ei liity syvää filosofiaa. Se on pohjimmiltaan
fysiikan kysymys”.
Enqvistin päättelyn seurauksena on se, että myös tietoisuus ja elämä palautuvat alkeishiukasten vuorovaikutuksiin. Ajatus sinänsä ei
ole mitenkään uusi, kyseessä on fysikalismin perusolettamus. Enqvist
myöntää, että kyseessä on oletus, jota ei ainakaan vielä voida todistaa
oikeaksi. Eikä tarvitse mennä edes alkeishiukkasten tasolle: fysikaalisten
selityksen mukaan jokainen mielentila heijastaa vain ja ainoastaan aivojen tiettyjä sähkökemiallisia tiloja.
Tietoisuuden ongelmaa on selitetty toisin emergenssin käsitteen
avulla. Holistisen ajattelusuunnan mukaan kokonaisuus on enemmän
kuin osiensa summa. Tietoisuus on tämän mukaan emergentti (esiintyvä, ilmenevä) ilmiö, joka syntyy organismin saavutettua kokonaisuutena
riittävän monimutkaisen kehitystason. Tietoisuutta ei siis voida selittää
mistään organismin yksittäisestä osasta käsin. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että emergentti ilmiö – kuten tietoisuus – nousee organismin osasten vuorovaikutuksista, mutta ei kuitenkaan ole palautettavissa niihin.
On huomattava, että emergenssi ei oleta mitään sielullista tai henkistä
tekijää. Enqvist kritisoi holismin mukaista emergenssin käsitettä. Hänen
mielestään tällaiselle emergenssille ei ole fysikaalista perustetta.

Enqvist ja H. P. B.
Enqvist käsitteli edellä mainitussa kirjassaan H. P. Blavatskya. Yllättävästi Enqvist sanoo, että H. P. B. kirjoitti aikansa tieteestä asiantuntevasti,
vaikka hänen tiedettä sivuavat ajatuksensa ovat osoittautuneet nykytieteen valossa ”virheellisiksi, epäoleellisiksi tai täydellisiksi väärinymmärryksiksi”. Yhtenä esimerkkinä Enqvist ottaa esille maailmaneetterin.
Se oli osa 1800-luvun fyysikkojen ajattelua. Oletettiin, että sähkömagneettinen säteily (esim. valo) tarvitsi väliainetta edetäkseen kuten muut
tunnetut aallot. Tämä väliaine oli eetteri, jonka oletettiin koostuvan niin
pienistä hiukkasista, että sitä ei voitu suoraan havaita. Fysiikan eetteri oli
luonteeltaan abstrakti. Suppean suhteellisuusteorian mukainen kokeiden tulkinta teki siitä fysiikassa tarpeettoman. En tiedä, olettiko H. P. B.
fyysikkojen eetterin samaksi kuin mistä teosofia puhuu (Enqvist antaa
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niin ymmärtää). Enqvistille eetterin tarpeettomuus fysiikassa on osoitus
teosofian virhearviosta.
Steinerin mukaan fysiikan ja teosofian eettereitä ei pitänyt samaistaa. Steinerin kanta oli mielestäni hyvin perusteltu; sen verran erilaisia
ovat eetterin fysikaaliset ja teosofiset luonnehdinnat. Itselleni ei ole mitenkään hankala hyväksyä, että H. P. B. ei ollut täysin ymmärtänyt aikansa fysiikkaa tai että hän oli ymmärtänyt sen väärin. Vielä vähemmän
ymmärretään nykyistä fysiikkaa oikein! Tärkeää on H. P. B:n teosofisten
ajatusten tuominen länsimaille. Olen tullut skeptiseksi maallikkojen yrityksille yhdistää teosofiaa ja fysiikkaa. Näyttää siltä, että fysiikka on miltei poikkeuksetta ymmärretty väärin eikä teosofiankaan tulkinta aina ole
vakuuttavaa. En pidä uskottavana fysiikan enkä teosofian kannalta sitä,
että eetterimaailman värähtelyt sijoitetaan sähkömagneettiseen spektriin tai että kvarkit olisivat eetteritasolla.

Luonnontieteen metafyysiset perusolettamukset
Monet luonnontieteilijät eivät ehkä tiedosta luonnontieteen metafyysiset perusoletuksia. Metafyysinen tarkoittaa tässä sellaista, jota ei voida
tieteen keinoin todentaa. Perusoletukset voisi esittää seuraavasti:
1) On olemassa meistä riippumaton ulkopuolinen maailma, josta
on mahdollista saada tietoa.
2) Maailma ei ole kaoottinen, vaan siinä vallitsee lakeja. On tehtävä ero luonnontieteen lain ja luonnon lain välille. Oletus luonnon laista on metafyysinen.
3) Maailma on ymmärrettävissä aineen, energian ja (fysikaalisen)
informaation avulla. Oletukset maailman sielullisesta tai henkisestä luonteesta ovat tarpeettomia.
Kaksi ensimmäistä kohtaa lienevät luonnollisia lähtökohtia tutkimukselle. Olen kyllä lukenut postmodernien filosofien ajatuksia, joissa nämä
kiistetään, mutta he eivät näytä olevan perillä fysiikan luonteesta. Kolmas oletus on artikkelin otsikon kannalta erityisen kiinnostava. Yleensä
sitä perusteltaneen sillä, että tiede ei käytä turhia oletuksia; periaatetta
kutsutaan Ockamin partaveitseksi. Sekin on luonnontieteen kannalta
varsin järkevä oletus. Fysiikan asettamiin kysymyksiin haetaan vastauksia niillä välineillä, joita on käytössä. Jos johonkin fysiikan kysymykseen
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ei tiedetä vastausta, siihen ei kannata ensimmäiseksi ehdottaa yliaistillista selitystä. Se johtaa ”aukkojen Jumalan” malliin; Jumala on siellä,
mitä tiede ei vielä osaa selittää. Tieteen edistyessä Jumalan elintila pienenee koko ajan.
Tiede vastaa tiettyihin kysymyksiin oikein hyvin juuri omilla menetelmillään. On kuitenkin paljon tärkeitä kysymyksiä, joihin tiede ei anna
vastausta; esimerkiksi ”kuinka minun pitäisi elämäni elää”? Professori
Reijo Wilenius on huomauttanut, että tieteellinen menetelmä tuntuu
rönsyilleen alueille, joille se ei välttämättä kuulu. Tämä johtaa helposti
tieteisuskoon.
Toinen perustelu sielun tai hengen tarpeettomuudelle lienee se, ettei
henkisestä maailmasta ole mitään tieteellisiä todisteita. Onhan Skepsis
ry Suomessa ja ulkomailla luvannut sievoisen summan rahaa sille, joka
kykenee valvotuissa olosuhteissa tuottamaan jonkin yliaistillisen ilmiön.
Rahaa ei tiettävästi ole maksettu kenellekään. Yliaistillisista ilmiöistä ei
ole tieteellistä näyttöä, koska niitä ei ole laboratorio-olosuhteissa toistettavasti tuotettu ainakaan skeptikkojen edellyttämällä tavalla. Yksittäisten ihmisen kokemukset jostakin psyykkisestä tai henkisestä on aina
mahdollista selittää itsesuggestion, hallusinaation, kuvittelun ja jopa valehtelun avulla. Kuitenkin on ihmisiä, jotka eivät tyydy materialistiseen
käsitykseen. Joissakin ihmisissä elää sisäinen aavistus tai vakuuttuneisuus siitä, että on olemassa muutakin kuin aineellinen maailma. Uskonnolliset ihmiset luonnollisesti kuuluvat tähän luokkaan, mutta siihen
kuuluu myös paljon ihmisiä, joita perinteiset uskonnot eivät puhuttele.
Entäpä jos kolmas metafyysinen olettamus ei olekaan paikkansa pitävä?
Näin väittää teosofia ja hengentiede. Käytän seuraavassa Rudolf Steinerin ilmaisua hengentiede, vaikka syvemmältä katsoen en näe teosofian
ja hengentieteen välillä eroa. Tietysti maailmalla esiintyvän teosofian ja
hengentieteen välillä on selviä eroja.

Rudolf Steinerin hengentiede
Rudolf Steiner (1861–1925) opiskeli teoreettista fysiikkaa ja kemiaa
Wienin teknillisessä korkeakoulussa ja filosofiaa ja kirjallisuutta Wienin
yliopistossa. Hänelle oli jo varhain sisäinen, henkinen havainto yhtä
luonnollinen kuin aistihavainto. Steiner tahtoi säilyttää ajattelun tarkkuuden myös henkisen maailman havainnoinnissa. Henkisen maailman
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havaintojensa pohjalta Steiner loi hengentieteensä. Hengentieteen sovellukset näyttävät toimivan myös käytännössä. Näitä ovat mm. steinerpedagogiikka, biodynaaminen viljely, kehitysvammaisten hoito ja
laajennettu lääketiede. Erityisesti steinerpedagogiikka on tullut varsin
laajalti hyväksytyksi.
Teosofian ja hengentieteen kuva todellisuudesta on perin toisenlainen kuin nykytieteen. Maailma – ja samalla ihminen – muodostuu
aineellisesta, sielullisesta ja henkisestä puolesta. Jos hengentiede on
oikeassa, todellisuus on sanomattoman paljon rikkaampi kuin luonnontieteen teoriat antavat ymmärtää.

Goethen tie tieteeseen
Raimo Rask kuvaa luonnontieteen lähestymistapaa erinomaisessa teoksessaan On the phenomena of rainbows. Mittaaminen ja kvantifiointi
ovat fysiikalle ominaisia tapoja tutkia luontoa. Hiukan kärjistäen voisi
sanoa: jos jotakin ei voi mitata, se ei ole fysiikkaa. Tässä lähestymistavassa maailmaa idealisoidaan; matemaattisiin malleihin voidaan sisällyttää
vain kvantifioivia piirteitä maailmassa. Havainnolle välittömästi ilmenevät ominaisuudet kuten haju, ääni ja maku jäävät tässä prosessissa pois.
Tottakai fyysikko kokee nämä, mutta fysiikassa niiden todellisuus ei ole
välittömässä kokemisessa, vaan atomien, mekaanisten värähtelyjen ja
sähkömagneettisen säteilyn maailmassa. Mainitut käsitteet ovat fysiikan
teoriaa, jolle luonnollisesti on empiirinen tuki. Kuitenkin Raskin tapaan
voi tehdä johtopäätöksen: teoria näyttää osoittavan aistihavaintojen
epäluotettavuuden; fysiikan ”todellisuus” on aistihavaintojen takana.
Fysiikan teorian perusteella voidaan sanoa, että aistiemme paljastama
maailma on vain tietyn karkeistamisprosessin tulos.
Goethen mukaisessa fenomenologisessa lähestymistavassa aloitetaan ilmiöstä itsestään. Esitin aikaisemmin, että kaikki havainnot ovat
teoriapitoisia. Goethen tapa havainnoida pyrkii välttämään ennenaikaista havaintojen käsitteellistämistä teorian mukaisesti. Tähän voin
fysiikan opettajana sanoa, että vaatii kovan työn, jotta opiskelija oppii
tulkitsemaan havaintoja fysiikan käsitteiden avulla. Tietyssä mielessä
toimin työssäni Goethen suositusta vastaan!
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Goethe edellyttää sisäistä osallistumista havainnoitavaan kohteeseen – esimerkiksi kasviin. Havainto ei pääty siihen, mitä aisteille välittömästi ilmenee, vaan havainto jatkuu ajattelussa. Havainnointi tässä
mielessä ei ole passiivista, vaan aktiivinen meditaation kaltainen prosessi. Goethen mukaan todellisuus ei ole ilmiön takana, vaan ilmiön kokonaisuudessa. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös ihmisen tietoisuus.
Wilenius siteeraa erästä antroposofista tutkijaa seuraavasti:
”Ensisijaista on, ettei tutkija lähde ennalta muodostetuista käsitteistä ja hypoteeseistä, olivat ne sitten peräisin antroposofiasta
tai vallitsevista tieteellisistä teorioista, joita hän sitten pyrkisi
osoittamaan oikeiksi tai vääriksi. Lähtökohta on liian varhaisesta
tulkinnasta vapaa havainto – –”
On mielenkiintoista nähdä, millaisia tuloksia antroposofinen tutkimus pystyy synnyttämään. Mielestäni goethelaisen luonnontieteen eräs
ansio on siinä, että se osoittaa perinteisen luonnontieteen lähestymistavan yksipuolisuuden. Kuten aiemmin toin jo esille, idealisointi juuri on
fysiikan voima, koska se mahdollistaa mittaamisen ja ilmiöiden matemaattisen mallittamisen. Siitä ei kuitenkaan seuraa, että fysiikalla olisi
yksinoikeus määritellä todellisuus.
Goethen ajatuksilla oli suuri merkitys Steinerille. Hän näki Goethen
lähestymistavassa tavan sovittaa ristiriita sisäisen ja ulkoisen maailman
todellisuuden välillä. Steinerin esittämässä henkisen tiedon tiessä on
runsaasti harjoituksia, joilla on goethealainen luonne. Harjoitukset kehittävät ihmisen sisäisen havainnon kykyjä, joita myös selvänäöksi kutsutaan. Näiden aistien kehittäminen on kurinalainen prosessi. Tietyssä
mielessä hengentiede on tiedettä: siinä annetaan metodi, jota seuraamalla voi itse vakuuttua hengentieteen esittämien asioiden todenperäisyydestä.

Tiede ja hengentiede
Missä sitten sijaitsee fysiikan todellisuus? Antroposofiassa puhutaan
yliaistillisista maailmoista, joilla viitataan sielullis-henkiseen todellisuuteen. Kuten aiemmin mainitsin, on esitetty, että jotkut fysiikan teorian
olioista sijaitsisivat aineellisen ja hengentieteen kuvaaman eteerisen
maailman rajalla tai eteerisen maailman puolella. Eteerinen maailma
231

sisältää elämänvoimat, jotka muotoavat fyysistä ja antavat sille elämän.
Tähän eivät mielestäni kvarkit sovellu. Antroposofia puhuukin aliaistillisesta maailmasta, jossa fysiikan kuvaamat voimat ilmenevät. Sekin
on osa todellisuutta, mutta se näyttää olevan elämälle vaarallinen (esimerkkinä olkoon radioaktiivisuus).
Tieteen ja hengentieteen sovittaminen toisiinsa ei ole helppoa. Olen
joskus miettinyt esimerkiksi nuotion tulta. Hengentieteen mukaan tuleen liittyy puoli, jossa eetterimaailma ilmenee ns. salamanterien muodossa. Se on siten tulen laadullinen puoli, jota tiede ei tavoita. Toisaalta
palaminen on kemiallinen hapetus-pelkistysprosessi. Nuotiotulta katsellessa voi kokea, että tuli ei ole pelkästään kemiallinen prosessi; siihen
liittyy myös laadullinen puoli. Uskoakseni Goethen ja Steinerin harjoitusten avulla ilmiön voisi kokea syvällisemmin.
En näe tiedettä ja hengentiedettä toisilleen vastakkaisina, vaan mieluumminkin toisiaan täydentävänä. Myös Raimo Rask päätyi aiemmin
mainitsemassani tutkielmassaan komplementaarisuuden ajatukseen.
Mielestäni olennaista on, että tiedettä ei oteta todellisuuden ainoana mittana. Tällä en tarkoita, että pitäisi kritiikittä hyväksyä kirjava kokoelma ”huuhaata”, jossa esitetään kaikenlaisia perustelemattomia
uskomuksia.

Yhteenvetoa
Ihminen tarvitsee laajempaa ja syvempää elämänkatsomusta. Tässä tiede ja hengentiede täydentävät toisiaan. Tieteellä on oma pätevyysalueensa. Esimerkiksi etiikkaa ei voi perustella tieteellä, koska tieteellä ei
ole menetelmää eettisten kysymysten ratkaisemiseksi. Teosofia vakuuttaa, että etiikalla on omat lakinsa aivan kuten luonnon muullakin toiminnalla. Nämä lait ovat sanan varsinaisessa merkityksessä metafyysisiä eli
fysiikan tuolla puolen. Ne eivät ole pelkkää spekulaatiota, koska teosofia
ja hengentiede tarjoavat menetelmän, jolla ihminen voi päästä omakohtaiseen tietoon.
Todellisella hengentieteellä on yhtäläisyytensä tieteeseen. Teosofian mukaan tietäjät muodostavat salaisen veljeskunnan. Se on hengentieteen tiedeyhteisö, joka kokoaa tietoa elämän ja maailman sisäisistä
todellisuuksista. Voidaan ajatella, että siihen liittyy vaihe, jossa uudet
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havainnot käyvät läpi toisten mestarien kritiikin. Aivan kuten maallisessa tieteessä kukaan ei voi kuulua hengentieteen tiedeyhteisöön, ellei
hän ole saanut asianmukaista koulutusta. Hengentieteen koulutus on
kuitenkin sanomattoman paljon vaativampaa kuin pelkästään älyllinen
tieteellinen koulutus; se on todelliseksi ihmiseksi kasvamista, kasvamista ihmiskunnan palvelijaksi.
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Tieteen ja teosofian rajapinta
– kriittisiä huomioita ja kohtaamisia
Johdanto
Periaatteeni tieteellisten väitteiden arvioinnissa on ”paras näyttö ratkaisee”. Tiede on paras metodi, jolla voidaan vastata tieteellisiin kysymyksiin. Oleellista on tieteellisten löydösten riippumaton replikointi eli toistaminen: yksi havainto tai julkaisu on vasta alku. Erityisesti fysikaaliset
tieteet ovat onnistuneet kehittämään teorioita, joilla on erittäin vahva
empiirinen tuki. Nämä teoriat muodostavat linkittyneen verkoston ja
usein mahdollistavat teknologian kehittämisen. Tieteessä on erotettavissa erilaisia varmuusasteita: on paljon asioita, jotka tiedämme lähes
varmasti (100 % varmuus on mahdollista vain matematiikassa ja logiikassa). Tiede on avoin prosessi, mutta se ei tarkoita sitä, että tiede olisi
epäluotettavaa tai vain uskomus muiden uskomusten joukossa. Teosofian kannalta on kuitenkin tärkeää huomata, että tieteelliset teoriat ovat
puhtaasti materialistisia siinä mielessä, että ne eivät lähtökohtaisesti sisällä mitään oletuksia näkymättömän maailman vaikutuksesta, sielusta
tai hengestä.
Esitän aluksi muutamia kriittisiä huomioita varhaisen teosofian ja hengentieteen fysiikkaan ja astronomiaan liittyvistä tiedonannoista. Sen jälkeen tarkastelen tieteen löydöksiä, joissa tiede hienolla tavalla kohtaa
henkisten opettajien opetukset.

H. P. B. ja 1800-luvun tiede
Tarkastellaan ensin atomin käsitettä. Osa fyysikoista piti vielä 1800-luvun lopulla atomien olemassaoloa spekulatiivisena, koska suoria havaintoja ei ollut. H. P. B. otti varsin terävästi kantaa aikansa atomin käsitteeseen Salaisessa opissa. Hänen näkökulmastaan atomit olivat jaettavissa
pienempiin osiin äärettömästi, kunnes päädytään atomien sijasta ”voimakeskuksiin”, mikä vie H. P. B:n tulkinnan mukaan pohjan pois aineesta
objektiivisena substanssina (Blavatsky, 1888/2018, s. 559). Nykytieteen
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mukaan atomit muodostuvat elektroneista ja kvarkeista. Voi olla, että
kvarkkien hienorakenne joskus löydetään, mutta atomien ääretön jaollisuus vaikuttaa mahdottomalta osoittaa. Toisaalta hiukkasfyysikkojen
näkökulmasta vain fysikaaliset kentät ovat todellisia: hiukkaset ovat
vain näiden kenttien väliaikaisia viritystiloja. Ehkä tästä ei ole kovin pitkä matka H. P. B:n luonnehtimiin ”voimakeskuksiin”? On kuitenkin syytä
huomata, että H. P. B:n käsitys atomista ei ole nykyisen kokeellisen fysiikan ja nanoteknologian mukainen, kuten seuraavasta käy ilmi (Blavatsky, 1888/2018, s. 552): ”Atomi kuuluu kokonaan metafysiikan alaan. Se
on olennoitu abstraktio – ainakin luonnontieteelle – eikä sillä ole tarkasti puhuen mitään tekemistä fysiikan kanssa, koska sitä ei voi koskaan
saattaa vaa’an tai retortin [tislausastia] todennettavaksi.”
Toinen mielenkiintoinen fysiikkaan liittyvä H. P. B:n esitys käsittelee
valoa. 1800-luvulla oli kiistatonta näyttöä siitä, että valo on aaltoliikettä,
kun taas Newtonin malli valosta hiukkasina oli osoitettu virheelliseksi.
Nykyinen käsitys valosta esitetään aalto-hiukkasdualismina: valolla on
sekä aaltoluonne että hiukkasluonne, jotka tulevat esille tietyissä mittauksissa. H. P. B. esitti, että vaikka aaltoteoria on oikeassa, valolla on
myös jonkinlainen aineellinen puoli:
”Me tiedämme aivan hyvin, että oikeaoppiset tieteen teoriat äänestä, lämmöstä ja valosta ovat okkultismia vastaan... Jos he tahtovat käsittää perin pohjin näiden voimien luonnon, heidän on ensin tunnustettava niiden aineperäisyys, olkoon se kuinka yliaistillista tahansa. Eivätkä
okkultistit kiellä värähtelyteorian pätevyyttä.” (Blavatsky, 1888/2018,
s. 503)
Edellä esitetyt tapaukset voisi tulkita ”osumiksi”, mutta ne tuskin vakuuttavat nykyajan fyysikkoa, koska kielikuvat eivät vielä ole fysiikkaa.
Vaikka H. P. B. kykeni esittämään ja kritisoimaan monia aikansa tieteellisiä käsityksiä hämmästyttävän hyvin, osa hänen kritiikistään osoittaa,
että hän ei ollut ymmärtänyt riittävästi klassisen mekaniikan teoriaa (ks.
planeettojen pyörimisliikkeen ja komeetan pyrstön liikkeen tarkastelut;
Blavatsky, 1888/2018, s. 539 ja s. 542–543). Kosmologi Kari Enqvist toteaa karusti, että Salaisen Opin tiedettä sivuavat ajatukset ovat ”osoittautuneet virheellisiksi, epäoleellisiksi tai täydellisiksi väärinymmärryksiksi”
(Enqvist, 2011, s. 243).
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Tarkastellaan seuraavaksi Viisauden mestarien kirjeiden tiedonantoja
tieteestä.

Viisauden mestarien kirjeiden tiedonantoja tieteestä
Mestari K. H. esitti, että on olemassa muitakin aurinkokuntia planeettoineen omamme lisäksi. Tämä on oikeaan osunut tiedonanto. Tuolloin ei
ollut mitään suoraa havaintoa eksoplaneetoista, joita on löytynyt tämän
kirjoittamisen aikaan löydetty noin 4000. K. H. esittää toisenkin planeettoihin liittyvän maininnan:
”Tiede tulee kuulemaan ääniä eräiltä planeetoilta ennen kuin se näkee niitä. Tämä on ennustus.” (Barker, 1923/1997, s. 365).
On mahdotonta, että ääni etenisi avaruudessa. Hyväntahtoinen tulkinta voisi ehkä olla, että K. H. viittasikin radioaaltoihin, joiden avulla
tehtiin vuonna 1992 ensimmäinen hyväksytty havainto eksoplaneetasta
(https://en.wikipedia.org/wiki/Exoplanet#History_of_detection).
Osumien lisäksi on syytä kertoa myös K. H:n tiedonannoista, jotka
menivät pahasti pieleen. Vaikuttaa siltä, että osa tiedonnanoista on
virheellisiä siksi, että K. H. ei ymmärtänyt riittävästi klassisista fysiikkaa
(esim. K. H:n esitykset potentiaalienergiasta ja energian säilymislaista
(Barker, 1923/1997, s- 339 ja s. 174)). Tässä kaksi esimerkkiä selvästi
virheellisistä tiedonannoista:
• Planeetoista: ”Ei kaikkia Merkuriuksen radan sisäpuolella… olevia planeettoja ole vielä löydetty, vaikka niiden olemassaoloa
on kovasti ounasteltu. Me tiedämme, että niitä on ja missä ne
ovat…” (Barker, 1923/1997, s. 342)
• Meteoriittitomu: ”Tiede ei luullakseni nykyään pohdi sitä seikkaa, että maa vetää magneettina puoleensa meteoriittitomua,
ja että tämä puolestaan vaikuttaa äkilliseen lämpömäärän
muutoksiin, varsinkin tuottaen kuumuutta ja pakkasta… Joka
tapauksessa me kaikki tiedämme, että se lämpö, jonka maa
saa auringon säteilystä on korkeintaan kolmasosa ellei vähemmän kuin se lämpö, jonka se saa suoraan meteoreista.” (Barker,
1923/1997, s. 335)
Mestarikirjeiden tieteelliset ilmoitukset näyttävän olevan vanhentuneita ja paikoitellen täysin virheellisiä.
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Rudolf Steiner ja tiede
Rudolf Steiner (1861–1925) oli erittäin monipuolinen hengentieteen
tutkija: tuntuu siltä, että hänelle ei mikään inhimillinen ollut vierasta.
Hän oli hyvin perillä 1800-luvun lopun klassisesta fysiikasta, jota hän oli
myös opiskellut korkeakoulussa. Steiner esitti kuitenkin useita lausuntoja tieteestä, jotka ovat osoittautuneet virheellisiksi. Seuraavassa kaksi
esimerkkiä suhteellisuusteoriasta (luentojen pitämisen aikaan v. 1920
sekä suppea että yleinen suhteellisuusteoria oli julkaistu (http://oaks.
nvg.org/steiner-relativity.html, käännös AS):
• “Lisäksi vaatimuksena on, että käsite tai idea on yhtä pitävä todellisuuden kanssa… suhteellisuusteoria ei sovi yhteen todellisuuden kanssa, vaikka se onkin looginen – ihmeellisen looginen.”
• “Toinen Einsteinin väite on, että kappaleen mitat ovat pelkästään suhteellisia ja riippuvat liikkeen nopeudesta [Lorenzin kontraktio]. Näin ollen Einsteinin teorian mukaan henkilöllä, joka
liikkuisi avaruudessa tietyllä nopeudella ei enää olisi tilavuutta
etuosan ja selän välillä, vaan se tulisi paperin ohueksi.”
Ensimmäinen kohta siis pitää suhteellisuusteoriaa loogisena abstraktiona, joka on todellisudelle vierasta. Näin oli kenties mahdollista sanoa
vuonna 1920, jolloin oli vielä vähän kokeellista näyttöä suhteellisuusteorian puolesta. Nykyisin tällainen kritiikki ei ole kestävällä pohjalla, koska
suhteellisuusteorian kokeellinen näyttö on kiistaton: esimerkiksi hiukkaskiihdyttimet tai GPS-paikannus ei toimisi, jos suhteellisuusteoriaa ei
huomioitaisi. Toinen kohta osoittaa, että Steiner ei ollut ymmärtänyt,
mitä Lorentzin kontraktio tarkoittaa (ehkä asia oli selitetty huonosti Steinerin käyttämissä lähteissä). Totean tässä vain, että kappaleen ominaispituus ei muutu liikkeessä millään tavalla, vaikka eri inertiaalikoordinaatistojen havaitsijat mittaavat pituuden lyhyempänä liikkeen suunnassa.
Radioaktiivisuus löydettiin vuonna 1896. Radioaktiivisen säteilyn
syntymekanismien selittäminen onnistui vasta Steinerin kuoleman jälkeen kvanttimekaniikan kehittämisen myötä. Steiner otti kuitenkin jo
varsin pian radioaktiivisuuden löytämisen jälkeen kantaa asiaan: hänen
mukaansa radioaktiivisuus on ollut olemassa vasta joitakin tuhansia
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vuosia (Grant, 1996). Vuonna 1918 Steiner mainitsi, että radioaktiivisuutta on esiintynyt Maassa vain Golgatan mysteeristä alkaen (Meyer, 2014,
s. 165). Vuotta ennen kuolemaansa Steiner sanoi, että maapallo ei ole
edes 20 miljoonaa vuotta vanha. Maapallo on nykytieteen mukaan miljardeja vuosia vanha; siihen liittyvä evidenssi on mielestäni kiistaton.

Henkisten opetusten ja tieteen välisestä jännitteestä
On sanottu, että Raamattua ei kannata lukea luonnontieteen oppikirjana. Samaa voin suositella muidenkin henkisten lähteiden osalta.
Tieteen virheelliset lausunnot teosofisissa ja antroposofisissa opetuksissa eivät minua lopulta kovin paljon yllätä. Henkiset opettajat eivät
ole kaikkien alojen huippuasiantuntijoita vieläpä niin, että tämä kattaisi
kaikki tieteelliset kysymykset kaukaiseen tulevaisuuteen asti. Tätä tulkintaa tukee myös K. H:n oma lausunto (Barker, 1997, 44): ”Saatatte
olla ja olettekin meitä paljon etevämpiä kaikilla fyysisen tiedon alueilla;
henkisissä tieteissä me sitä vastoin olimme, olemme ja tulemme aina
olemaan – teidän MESTAREITANNE.”
Antroposofi Christopher Bamford on kirjoittanut erittäin osuvasti siitä, kuinka vihitytkin ovat väistämättä oman aikansa lapsia (Steiner, 1973,
s. 11-12, suomennos AS):
“Jokainen ihminen, jopa vihitty, syntyy tiettyyn aikaan ja kulttuuriin.
Riippumatta siitä kuinka syvää rakkautta ja viisautta he pystyvät tuomaan historialliseen hetkeensä, he ovat joka tapauksessa väistämättä
kyseisessä hetkessä ja siten ilmentävät sen satunnaista vahvuutta ja
heikkoutta suuremmassa tai pienemmässä määrin.”
Bamfordin tulkinta on mielestäni erinomainen ja sen valossa kannattaa tarkastella edellä esille tuotuja asioita. Muutoin on vaarana, että
teosofinen ja antroposofinen liike jäätyvät aikaan katsoessaan liian kiinteästi 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen suurten henkisten
opettajien ilmoituksiin.
Katsotaan seuraavaksi aiheita, joissa tieteellinen tutkimus ja henkiset opetukset kohtaavat toisensa.
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Kuolemanrajakokemusten tieteellinen tutkimus
ja henkiset opetukset
Kuolemanrajakokemusten (englanniksi near-death-experience, nde) tieteellinen tutkimus on jatkunut jo yli 40 vuoden ajan. Luotettavan kokonaiskuvan muodostaminen on vaatinut laajan aineiston keräämisen
parhailla tieteellisillä menetelmillä, jotka tässä yhteydessä tarkoittavat
prospektiivista tutkimusotetta, pitkittäistutkimusta, riittävän suurta ihmismäärää ja hyvin dokumentoituja olosuhteita (Näreaho, 2015). On
huomattava, että aikaisemmin oli käytettävissä vain yksittäisiä anekdootteja, jotka eivät pysty antamaan luotettavaa kokonaiskuvaa. Tutkimusten perusteella syvän kuolemanrajakokemuksen vaiheita ovat
(järjestys voi jonkin verran vaihdella, eivätkä kaikki raportoi kaikkia
vaiheita):
• ruumiista irtautuminen
• rauhan kokeminen ja tajunnan kirkastuminen
• tunnelin läpäisy
• ylimaalliseen valoon saapuminen
• objektiivinen elämänkertaus, jossa kaikkien ajatusten, sanojen
ja tekojen vaikutukset toisiin ihmisiin tulevat esille hyvin lyhyessä ajassa
• edesmenneiden läheisten ja valo-olennon kohtaaminen
• rakkauden ja kaiken ykseyden kokeminen
• paluu fyysiseen ruumiiseen
• osa nde-kokijoista on kertonut fyysisen maailman havainnoista,
jotka on jälkeenpäin voitu todentaa (Holden, 2007); tämän ei
pitäisi nykytieteen mukaan olla mahdollista aivojen toimimattomuuden aikana
Kuolemanrajakokemus voi tapahtua niin ateistille kuin uskonnolliselle ihmiselle, samoin lapset ovat kertoneet vastaavanlaisista kokemuksista. Myös syntymästään saakka sokeat ovat kertoneet visuaalista havainnoista kokemuksen aikana, vaikka heillä ei ole edes unen aikana mitään
visuaalisia elämyksiä. Kokemukseen ei vaikuta se, onko kokija kuullut
aiemmin kuolemanrajakokemuksista. (Tosin kulttuurien välillä on jonkin
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verran eroja.) Oleellista näissä kokemuksissa on se, että ne muuttavat
kokijoiden elämää ja heidän arvojaan merkittävällä tavalla niin, että he
pyrkivät ilmentämään elämässään hyvyyttä ja rakkautta.
On mielenkiintoista todeta, että mm. elämänkertausten kuvaus Viisauden mestarien kirjeiden, H. P. B:n, Rudolf Steinerin ja Pekka Ervastin
opetuksissa vastaa hyvin nde-kokijoiden kertomuksia. Otan tässä otteen
Viisauden mestarien kirjeistä:
”Viimeisenä hetkenä heijastuu koko elämä muistiimme ja nousee
esiin kaikista unohtuneista nurkista ja sopukoista kuva kuvalta ja tapaus
tapaukselta. Kuolevat aivot yllyttävät muistin viimeiseen voimakkaaseen
ponnistukseen, ja muisti palauttaa uskollisesti jokaisen vaikutelman,
joka sille on uskottu aivojen toiminnan aikana... Ihminen voi usein näyttää kuolleelta, mutta viimeisestä sydämen sykäyksestä siihen hetkeen
asti, jolloin elonlämmön viimeinen kipinä jättää hänen ruumiinsa, aivot
ajattelevat ja ego elää noina muutamina lyhyinä sekunteina koko elämänsä uudestaan. Puhukaa kuiskaten, kun olette kuolinvuoteen ääressä
ja tunnette kuoleman juhlallisen läsnäolon!” (Barker, 1997, s. 351–352)
Ervastin kuolemaopetukset sopivat erittäin hyvin yhteen edellä
esitettyjen syvän kuolemarajakokemuksen piirteiden kanssa; Ervastin
opetukset sisältävät myös negatiiviset kuolemanrajakokemukset (Savinainen, 2016 ja 2017). Mielenkiintoinen ero näissä kuitenkin on: Ervastin ja muunkin teosofian mukaan ihminen joutuu elämänkertauksen
jälkeen – ennemmin tai myöhemmin – kiirastuleen, jossa hän joutuu
kohtaamaan menneen elämänsä varjopuolet. Tällaista käsitystä ei esiinny nde-tutkimuksissa, mutta tälle on luonnollinen selitys: nde-kokijat eivät käyneet kuolemanprosessia loppuun saakka, vaan palasivat takaisin
elämään.
Kuolemanrajatutkimuksen tulokset viittaavat vahvasti siihen, että
aivot eivät ole tietoisuuden lähde, vaan tietoisuus voi toimia aivoista riippumatta. Tämän hyväksyminen merkitsisi suurta tieteellisen
maailmankuvan murrosta. Todettakoon kuitenkin, että kaikki kuolemanrajatutkimuksen löydökset on skeptikkojen taholta pyritty selittämään
naturalistisin syin (esim. Braithwaite, 2008), mutta mielestäni nämä selitysmallit ovat tietyiltä osin keinotekoisia ja epäuskottavia (Savinainen,
2011). Myös Näreaho (2015) esittää naturalistisia selitysmalleja kohtaan
hyvin perusteltua kritiikkiä.
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Lasten jälleensyntymismuistojen tutkimuksesta
Lasten jälleensyntymistutkimuksen pioneeri oli psykiatri Ian Stevenson
(1918-2007), joka teki kenttätutkimusta tästä aiheesta lähes 40 vuoden
ajan. Hänen työnsä jatkuu edelleen Virginian yliopistossa toimivassa
Division of Perceptual Studies -instituutissa. Hyvin dokumentoituja lasten jälleensyntymismuistoihin liittyviä tapauksia on kertynyt noin 2500.
Esitän seuraavaksi yhteenvedon lasten jälleensyntymistutkimuksen löydöksistä (aiheesta tarkemmin lähteissä Näreaho, 1995 ja Tucker, 2015).
Yhteenvetoni tässä perustuu antropologi James Matlockin esitykseen
(Haraldsson & Matlock, 2017):
• inkarnaatioväli on lyhyt: muutamista viikoista muutamaan vuoteen (joissakin tapauksissa se on ollut muutamia vuosikymmeniä)
• edellisen persoonan erityiset käyttäytymismallit, jopa taidot ja
kieli voivat seurata uuteen elämään
• edellisen persoonan kuoleman tapaan liittyy fobioita ja joskus
syntymämerkkejä
• edellisen elämän henkilöiden ja paikkojen tunnistaminen ja niihin liittyvä tunnereaktio
• joillakin on muistoja syntymää edeltävästä välitilasta
• varsin monet lapset kertovat valinneensa vanhempansa
• jotkut kertovat tehneensä päätöksen jälleensyntymisestä kuollessaan
• lapsen äiti voi nähdä enneunen lapsen syntymästä
• lapset ovat yleensä 2–5 vuotiaita, kun alkavat kertoa menneestä elämästään
• yleensä, mutta ei aina, lasten muistot häviävät kahdeksanteen
ikävuoteen mennessä
• pojat kertovat aikaisemmasta elämästä tyttöjä useammin
Todettakoon vielä, että kaikkia tiedonantoja aikaisemmasta elämästä
ei aina ole voitu tarkistaa tai osa tiedonannoista on osoittautunut virheelliseksi: ”täydellistä” tapausta ei ole löytynyt (tosin James Leiningerin tapaus on varsin vakuuttava (Tucker, 2016)).
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Usein edellinen elämä on jäänyt ikään kuin kesken, noin puolet ratkaistuista tapauksista ovat kokeneet väkivaltaisen kuoleman. Muistavien lasten jälleensyntyminen tapahtuu nopeasti, tyypillisesti puolesta
vuodesta pariin vuoteen. Teosofiselta kannalta voidaan nähdä, että normaali kuolemanjälkeinen prosessi on syystä tai toisesta jäänyt tapahtumatta. Silloin voidaan puhua edellisen persoonan jälleensyntymisestä;
muutoin teosofian mukaan persoonallisuus ei jälleensynny, vaan jälleensyntyminen koskee yksilöllisyyttä, korkeampaa minää, joka on persoonan takana.
Mitä lasten jälleensyntymistapaukset kertovat karmasta? Siinä mielessä karma vaikuttaa toimivan, että edellisen elämän, erityisesti kuoleman, tapahtumat jättävät näkyvän tai toiminnallisen jäljen seuraavaan
inkarnaatioon. Myös edellisen elämän vaikeudet, joita jotkut yrittivät
paeta itsemurhan kautta, ovat läsnä uudessa elämässä. Tässä karma
näyttäytyy vahvasti edellisen persoonallisuuden jatkuvuutena. Em.
Matlock toteaa, että karman moraalisesta toiminnasta ei kuitenkaan ole
näyttöä tutkituissa tapauksissa. Kuolemanprosessissa tapahtuva eettisesti virittynyt elämänkertauskin näyttää miltei kokonaan puuttuvan lasten muistoista myös niillä, joilla on muistoja välitilasta. Voisiko ajatella
teosofisesta näkökulmasta, että elämänkertausta ei tapahdu, koska eetteriruumis ei irtoakaan samalla tavalla kuin normaalissa kuolemanprosessissa?
Lopuksi muutama sana lasten jälleensyntymismuistojen tutkimuksen
kritiikistä. Yleisin tapa lienee jättää koko tutkimusala huomiotta epätieteellisenä tai muuten vain huonona tutkimuksena, johon vakava tiedemies ei kiinnitä mitään huomiota. On kuitenkin joitakin skeptikkoja,
jotka ovat esittäneet tulkintansa muutamista tutkituista tapauksista tai
tutkimuksesta yleensä. Minusta näyttää siltä, että skeptikkojen vastaargumentit tällä alueella ovat yllättävän heikkoja (ks. esim. Savinainen,
2012). Viimeinen turva näyttää olevan myöntää, että tutkitut tapaukset vaikuttavat aidoilta, mutta eivät todista jälleensyntymisen puolesta:
uskotaan mieluummin, että niille löytyy joskus tulevaisuudessa täysin
järkevä, naturalistinen selitys eli hieman kärjistäen muotoilen heidän
sanomansa näin: ”Olkaa huoletta, mitään ei ole, eikä mitään voi edes
periaatteessa olla materiaalisen maailman ulkopuolella”. Tällaiseen uskoon todellinen tiedeihminen ei sitoudu.
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Johtopäätöksiä
On hyvin mielenkiintoista, että tiede on kohdannut Aikain viisauden
kuolemanrajakokemusten ja lasten jälleensyntymismuistojen tutkimuksen myötä. Nämä muodostavat haasteen materialistisen tieteen ihmiskuvalle. Tiede on pohjimmiltaan totuuden etsimistä omalla alueellaan.
Henkinen maailmankatsomus puolestaan toivottaa tieteen tervetulleeksi ja kenties pystyy tulevaisuudessa avartamaan tiedettä antamalla
sille uusia hypoteeseja testattavaksi.
Toisaalta monet teosofian ja hengentieteen spesifit tieteelliset tiedonannot ovat osoittautuneet kestämättömäksi. Ehkä on syytä vakavasti
arvioida, mitkä henkiset opetukset kestävät aikaa ja mitkä heijastelevat
oman aikansa käsityksiä. Oma käsitykseni on, että keskeiset opetukset
ihmisen henkisestä ydinolemuksesta, jälleensyntymisestä ja karman
laista sekä näihin liittyvät eettiset ihanteet ovat ikuisuudesta kotoisin.
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Rajatieto ja kriittinen ajattelu
Kriittinen ajattelu
Tarkastelen ensin, mitä kriittisellä ajattelulla tarkoitetaan. Seuraavassa on joitakin kriittisen ajattelulle luonteenomaisia piirteitä (Soccio &
Barry, 1998):
1) Perustelujen ja todistusaineiston tarkastelu:
• onko väitteille esitetty riittävästi asianmukaista tukea?
• onko päättely suoritettu muodollisesti oikein ts. täyttääkö se
logiikan vaatimukset; esimerkkinä virheellisestä päättelystä
olkoon yleistäminen muutaman tapauksen perusteella
2) Käsitteiden merkityksen selvittäminen
3) Motiivien (omien ja toisten) arviointi
4) Valmius muuttaa käsityksiään
5) Pidättyminen johtopäätöksistä, jos kyseisestä asiasta ei ole riittävästi tietoa
6) Myös omien käsitysten kyseenalaistaminen.
Kritiikittömälle ajattelulle on tunnusomaista:
1) Haluttomuus myöntää erehtymisen mahdollisuutta
2) Kritiikin ottaminen henkilökohtaisesti
3) Välinpitämättömyys todistusaineistoa kohtaan
4) Hätäisten johtopäätösten vetäminen vähäisen kokemuksen tai
todistusaineiston perusteella
5) Halveksunta niitä kohtaan, jotka edustavat vastakkaisia käsityksiä
6) Kyvyttömyys erottaa asiantuntemus auktoriteettiuskosta.
Uskoisin, että useimmat ihmiset mielellään ajattelisivat olevansa kriittisiä ajattelijoita. Itse asiassa voisi sanoa, että kriittisellä ajattelijalla on
paljon yhtymäkohtia totuudenetsijän asenteen kanssa. Toisaalta kriittinen asenne edellyttää aina peruslähtökohtia, joista käsin ihminen suorittaa väitteiden arviointia. Tieteelliseen maailmankuvaan tukeutuva
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tarkastelee rajatiedon alueen väitteitä luonnontieteen kannalta. Uskonnollinen ihminen saattaa mitata rajatietoa vertaamalla sitä Raamatun
ilmoitukseen sellaisena kuin se hänen edustamassaan uskonsuunnassa
tulkitaan. Hinduismin edustaja voi katsoa rajatiedon väitteen oikeaksi,
mikäli sille löytyy todisteita vedalaisesta kirjallisuudesta.
Edellä esittämässäni kriittisen ajattelun luettelossa ensimmäinen
kohta ymmärretään eri viitekehyksissä hyvin eri tavalla. Mitä on ”riittävä, asianmukainen todistusaineisto”? Luonnontieteen kannalta se olisi
sitä, että rajatiedon väitteet olisivat tiukoissa koejärjestelyissä toistettavasti testattavia. Siis rajatiedon väitteisiin pyritään soveltamaan samoja
menetelmiä kuin tieteellisen tiedon piirin kuuluviin hypoteeseihin. Lähtökohtaisesti pyritään tietenkin hakemaan luonnontieteellisiä selityksiä.
Tarkastelen seuraavassa joitakin rajatiedon piiriin luettavia ilmiöitä
luonnontieteen kannalta ja teosofiselta kannalta. Kumpikin lähestymistapa voi edustaa suhteessa rajatietoon kriittistä asennetta.

Poimintoja rajatiedon alueelta
Astrologia
Astrologialla tarkoitetaan luonteenpiirteiden selvittämistä ns. syntymäkartan perusteella. Kartan muodostamiseen tarvitaan vain henkilön
syntymäaika ja -paikka. Joskus tehdään myös vuosikarttoja, parisuhdekarttoja yms. Minäkin olen teettänyt kartan luonteestani noin 15 vuotta
sitten. Kävin astrologin kanssa lyhyen puhelinkeskustelun, jonka aikana
annoin tarvittavat tiedot. Mielestäni luonnekartassa oli joitakin osuvia
kuvauksia, ei kuitenkaan kovin tarkkaa luonneanalyysia. Teetätin myös
vuosikartan. Siinä oli eräs varsin hämmästyttävä oikeaan osunut ennustus, joka oli omasta toiminnastani riippumaton. En kuitenkaan muista,
oliko ennustetun tapahtuman ajoitus täsmällinen. Joka tapauksessa kokemukseni perusteella olin varovaisen myönteinen suhtautumisessani
astrologiaan. Kyseinen astrologi oli alansa tunnustettu ammattilainen.
Katsotaan mitä tieteen piirissä sanotaan astrologiasta. Tietysti sitä
pidetään humpuukina, mutta tämä ei ole kovin yllättävää. Ensimmäinen argumentti astrologiaa vastaan on psykologinen. Luonneanalyysi on
kritiikin mukaan kirjoitettu niin yleispätevästi, että henkilö voi poimia
itselleen sopivia piirteitä ja kokea analyysin osuvaksi. Jotkut astrologit
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painottavat, että luonteessa on aina ristiriitaisia piirteitä. Siten analyysikin heijastelee niitä. Tieteelle luonteenomaista on kokeellinen työskentely. Myös astrologiasta on tehty erilaisia kokeita. Nils Mustelin kertoo
taikuri ja skeptikko James Randin suorassa TV-lähetyksessä tekemästä
kokeesta seuraavalla tavalla (Mustelin, 1997):
”Omasta mielestään pätevä astrologi sai tavata kaksitoista hänelle aikaisemmin tuntematonta ihmistä, joista hän etukäteen tiesi
vain sen, että kaikki kuuluivat eri horoskooppimerkkeihin. Hän sai
keskustella näiden ihmisten kanssa ja kysyä heiltä mitä tahansa
– paitsi tietysti milloin he olivat syntyneet tai mitä he olivat horoskooppimerkiltään, koska hänen tehtävänsä oli juuri päätellä,
mihin merkkiin kukin kuului. Astrologi piti tätä tehtävää miltei
lapsellisen helppona ja keskusteluaan kaikkien kanssa hän osoitti
kullekin paikan oikealla horoskooppimerkillä varustetulla tuolilla.
Kun kaikki olivat istuutuneet, Randi pyysi mahdollisesti väärällä
tuolilla istuvia nousemaan ylös. TV-katselijoiden suureksi hämmästykseksi kaikki kaksitoista nousivat seisomaan – astrologi ei
ollut onnistunut päättelemään ainoankaan henkilön horoskooppimerkkiä.”
Tässä ei ole kyseessä varsinainen tieteellinen koe, koska käytettiin
vain yhtä astrologia. Lisäksi kyseisen astrologin pätevyys voidaan kyseenalaistaa. Mustelin ehdottaa yhdeksi selitykseksi, että yhteys luonteenpiirteiden ja horoskooppimerkkien välillä on heikompi kuin tavallisesti
ajatellaan. Jos yhteys on olemassa, sen voisi kenties paljastaa tilastollisin
menetelmin kuten tieteessä on tapana. Tällaisia tilastollisia tutkimuksia
onkin tehty aurinkomerkin ja muiden astrologisten tekijöiden mahdollisista yhteyksistä ihmisten ominaisuuksiin. Eniten tällaisia tutkimuksia
on tehnyt ranskalainen Michel Gauquelin, jonka tutkimukset perustuvat
kymmeniin tuhansiin tähtikarttoihin. Tuloksena oli: eläinradan merkit ja
aspektit eivät ole missään havaittavassa yhteydessä ihmisten ominaisuuksien kanssa!
Esittelen vielä Gauquelin tutkimusta, jossa lähtökohtana oli 2000
tunnettua julkista henkilöä (urheilijoita, näyttelijöitä, tiedemiehiä, kirjailijoita). Näiden ihmisten elämänkerroista kerättiin kaikki heidän persoonallisuuttaan kuvaavat sanat. Työ oli melkoinen ja se kesti useita
vuosia. Tämän jälkeen valittiin kahdeksan astrologipiireissä arvostettua
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astrologian oppikirjaa, ja kustakin kirjasta poimittiin asianomaisiin tähtimerkkeihin liittyvät luonteenpiirteet. Astrologisten ja elämänkertojen
luonteenpiirresanojen välistä korrelaatiota etsittiin kunkin astrologisen
kirjan ja astrologisen tekijän osalta. Tutkimus tehtiin sekä trooppista että
sideeristä eläinrataa käyttäen. Missään tapauksessa ei löydetty merkittäviä positiivisia korrelaatioita.
Gauquelin löysi kuitenkin heikkoja, mutta tilastollisesti merkitseviä
yhteyksiä useiden ammattien ja planeettojen välille. Ilmiötä kutsutaan
Gauquelin Mars-ilmiöksi. Mustelinin mukaan ei ole todellakaan poissuljettua, että Mars-ilmiö on todellinen. Perinteisen astrologian kannalta
tämä ei ole silti mikään ilouutinen kahdesta syystä:
1) Ilmiö on heikko eli yhteys ammatin ja planeettojen välillä on vain
jonkin verran sattumaa suurempi.
2) Yhteydet eivät heijasta astrologisen huoneopin 12-jakoa, vaan
paljon yksinkertaisempaa ”on-off”-kaksijakoa. Voidaan jopa sanoa, että ilmiö on ristiriidassa perinteisen astrologian kanssa.
Miten astrologit ovat sitten reagoineet Gauquelin murskaaviin tuloksiin? Edesmennyt Heikki Heimola myönsi avoimesti, että tulokset ovat
astrologeille ongelmallisia. Jotkut taas vetoavat astrologisen tulkinnan
kokonaisvaltaisuuteen ja pitävät yksittäisiä tekijöitä koskevia tutkimuksia arvottomina.
Mitä johtopäätöksiä voisi tehdä? Astrologian toimivuuden puolesta
on ihmisten kokemukset (jossakin määrin myös omani!), mutta mitään
objektiivista todistusaineistoa ei löydy. Kriittisen ajattelun ensimmäinen
edellytys ei täyty: väitteille ei ole esitetty riittävää tukea. Siis astrologia
näyttää olevan pelkkä uskomusjärjestelmä.
Näin siis tieteen kannalta. Mikä on sitten hengentieteen tai teosofian kanta? En ole käynyt systemaattisesti läpi teosofisia lähteitä, mutta
esitän tässä lyhyen yhteenvedon, joka on tietysti oma tulkintani. Esimerkiksi Pekka Ervast (P. E.) näytti pitävän astrologiaa todellisena. Hän kyllä
totesi, ettei ole teknillinen astrologi eli että hän ei osannut tehdä astrologisia ennusteita. P. E. puhuu mm. Tähtikoulut -kirjassaan planeetoista ja
niiden yhteyksistä ihmisen henkiseen kehitykseen ja vihkimyksiin. Näillä
esitelmillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä astrologian kanssa sinänsä. P. E. piti selvänä, että planeetat vaikuttavat ihmisten sielunelämään
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näkymättömiltä tasoilta, käsitykseni mukaan erityisesti eetteriruumiin
välityksellä. Steiner puolestaan piti astrologiaa harrasteluna, jolla ei ollut juurikaan arvoa. Hänkin ajatteli, että eläinradan merkeillä on sisäinen
vaikutus ihmisiin, mutta Steinerin mukaan tavanomainen astrologia ei
kykene näitä yhteyksiä paljastamaan. Astrologian periaate eläinradan ja
planeettojen vaikutuksista siis kuuluvat teosofiseen ja antroposofiseen
maailmankatsomukseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä. että perinteinen astrologia kykenisi näitä vaikutuksia ennustamaan tai tulkitsemaan.
Yhteenvetona on todettava, että perehdyttyäni hieman astrologiaa
koskeviin tutkimustuloksiin oma suhtautumiseni on muuttunut varovaisen myönteisestä varsin kriittiseksi. Jos astrologia todella toimisi, olivat
lukuisat tutkimukset ja kokeilut paljastaneet sen.
Maasäteily
Maasäteily lienee tuttu monille ihmisille, jotka eivät muuten ole kiinnostuneet rajatiedosta. Muistan, kun oululaisten tutkijoiden maasäteilyraportti ilmestyi 1980-luvulla. Kun sitä esiteltiin televisiossa, ajattelin, että
olisipa todella kiinnostavaa päästä tutkimaan asiaa itse. Olin silloin nuori
fysiikan opiskelija. Tästä ajatuksesta kului pari vuotta, kun yllättäen huomasin tutkimusapulaisen paikan fysiikan laitoksen ilmoitustaululla. Hain
paikkaa ja sain sen. Niin minusta tuli maasäteilytutkimusprojektin tutkimusapulainen. Olin mukana tutkimuksissa usean kesän ajan; etsimme
varvun taipumisen mahdollisia yhteyksiä fysikaalisesti mitattaviin sähkömagneettisiiin kenttiin. En käsittele tässä tekemiämme mittauksia, vaan
tarkastelen lyhyesti maasäteilyyn liittyviä uskomuksia.
Mitä maasäteilyn ajatellaan pitävän sisällään? Maasäteilyn voi havaita varvun tai heilurin avulla. Monet varpumiehet käyttivät varpua
ns. vesisuonien etsimiseen. Paikkaan, jossa varpu voimakkaasti taipuu,
voidaan perustaa kaivo. Vesisuonet liittyvät maasäteilyyn. Jotkut varpumiehet etsivät haitallista maasäteilyä kodeista ja tarvittaessa esittävät
sängyn paikan vaihtamista. Jos sängyn paikan vaihto ei ole mahdollista,
voidaan sänky maadoittaa kuparimatolla tai jollakin tarkoitukseen rakennetulla laitteella. Maadoitus suojaa varpumiesten mukaan haitalliselta maasäteilyltä. On todettava, että fysiikasta ei löydy mitään selvää
vastinetta varpumiesten käsityksille maasäteilystä; maasäteilyä ei fysiikka siis tunne.
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Tutkimusprojektin aikana tapaamissani maasäteilyn tutkijoissa oli
tavallaan kaksi koulukuntaa: perinteiset kaivonkatsojat ja enemmän rajatietoon suuntautuneet henkilöt. Jälkimmäiset henkilöt uskoivat pystyvänsä tutkimaan varvun avulla (jotkut myös ilman varpua) ihmisen
bioenergiakenttää, sairauksia, kadonneita esineitä ja jopa menneitä elämiä. Tiedossani ei ole tieteellisiä kokeita, jotka selvittäisivät rajatietoon
voimakkaammin suuntautuneiden varpututkijoiden kykyjen testausta.
Tieteelliset kokeet ovat keskittyneet perinteisten varpumiesten käsitysten testaamiseen. Toisaalta jokainen voi järjestää omia kokeita. Niitä järjestettäessä on hyvä muistaa kaksoissokkoutuksen periaate: koehenkilö
eikä testaaja eivät saa tietää tutkimuskohteen sijaintia tai muuta varvulla haettavaa tietoa kokeen aikana. Voin tehdä ennustuksen: kokeiden
tulokset tuskin poikkeavat sattumasta.
Varpumiesten rajatiedon koulukunnan edustajien käsityksiin on
mahdollista ottaa kantaa teosofiselta kannalta, vaikka teosofissa lähteissä ei tietääkseni maasäteilystä puhutakaan mitään. Teosofian mukaan
on olemassa yliaistillisia kykyjä.. Luotettavana tällaiset kyvyt esiintyvät
vain vihityillä ihmisillä tai mestareilla. Näyttää kuitenkin siltä, että he eivät ole kiinnostuneet kykyjensä käyttämisestä kadonneiden esineiden
etsimiseen tms. tarkoituksiin. Vaikuttaa siltä, että varvun käyttäjät yrittävät korvata varvulla yliaistilliset kyvyt. Suhtaudun tähän erittäin skeptisesti sekä tieteen että teosofian näkökulmasta. Tässäkään tapauksessa
kriittisen ajattelun vaatimaa ”riittävää, asianmukaista todistusaineistoa”
ei ole.
Meediot ja selvänäkö
Tarkastelen lopuksi vahvemmin rajatiedon piiriin kuuluvaa ilmiötä:
meedioita. Aikaisemmissa esimerkeissä on teosofinen näkökulma ollut
enemmän taka-alalla, mutta tässä pyrin tarkastelemaan mediumismia
erityisesti teosofian valossa.
Aloitetaan kuitenkin tieteellisestä tutkimuksesta. Brittiläinen meedio
Peters esiintyi Helsingissä viime vuosisadan alkupuolella Suomen ruotsinkielisen psyykkisen tutkimusseuran (Sällskapet för Psykisk Forskning,
SPF) vieraana (Aho, 1993). Peters keskittyi ns. psykometriaan, kohdeesineen lukemiseen. Hän luki esineistä niiden menneisyyttä, kuvaili
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istunnon aikana näkemiään henkiä sekä toimi välikappaleena henkien ja
läsnäolijoiden kanssa.
SPF pyrki järjestämään Petersin istunnot tieteelliseen muotoon, ja
8-henkinen komitea punnitsi mahdollisimman objektiivisesti meedion
toimintaa ja saavutuksia. Komitea ei kuitenkaan saavuttanut yksimielisyyttä tulosten tulkinnassa. Komitean enemmistö katsoi, että meedio
oli onnistunut eräitä kertoja sekä psykometriassa että henkien näkemisessä. Myös epäonnistumisia oli tapahtunut. Enemmistö tulkitsi tulokset telepatiaksi meedion ja yleisön välillä, ei siis henkien kanssa käydyksi vuorovaikutukseksi. Kahden komitean jäsenen mielestä Peters ei
onnistunut; he eivät nähneet todisteita esineellisestä selvänäöstä tai
mistään muustakaan parapsyykkisestä ilmiöstä. Heidän mielestään Peters oli joko huijari tai terävä-älyinen tulkitsija, joka tulkitsi edessään
olevan esineen yksityiskohtia. Ilmeisesti Petersin esitykset olivat siinä
määrin tulkinnanvaraisia, että luonnontieteellisen linjan edustajat eivät
vakuuttuneet.
Aho (1993), joka on kirjoittanut tieteellisen tutkimuksen parapsykologeista, toteaa: ”lähes jokainen kuuluisa meedio on jäänyt kiinni vilpistä”. Hän jatkaa, että ”tosin akateemisen parapsykologian eräät edustajat
väittävät heidän saaneen aikaan myös aitoja ja huomionarvoisia ilmiöitä aina psykokinesiaan asti”. Aho kuvaa tässä lainauksessa tilannetta
vuoteen 1939 mennessä. Toisessa kirjoituksessaan Aho (1997) toteaa
yhteenvetona parapsykologian historiasta, että ”sadan vuoden aikana
[parapsykologinen] tutkimusperinne ei ole kyennyt edes todistamaan
tutkimuskohteensa olemassaoloa, puhumattakaan niiden tarkempien
ominaisuuksien määrittelystä.” Tässä siis tieteen näkökanta meedioihin
yms. ilmiöihin.
Palataan vielä hetkeksi Petersiin. Pekka Ervast kuului SPF:n perustajajäseniin, ja hän oli mukana Petersin istunnoissa. P. E:n mukaan Petersin kyvyt olivat aitoja eivätkä ne perustuneet vain telepatian käyttöön.
Kerron hieman heidän ensitapaamisestaan. Peters ja Ervast eivät olleet
tavanneet ennen näytöstä. Peters tuli kuitenkin P. E:n luokse, ja pyysi
tätä antamaan kätensä, jotta hän saisi voimaa viedä näytöksen loppuun.
P. E. kysyi näytöksen jälkeen, minkä vuoksi Peters tuli hakemaan häneltä
voimaa (Mela, 1951):
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”Tiesittekö jotakin minusta? Olitteko ehkä kuullut, että harrastin
teosofiaa ja ym. yliluonnollisia asioita?”
”No, en kerrassaan mitään”, vastasi Peters. ”Kuka nyt olisi puhunut minulle teistä, minun ’toinen silmänihän’ se teidät havaitsi.
Loistitte siellä nurkassanne kuin valkoinen tulipatsas keskellä pimeyttä. Totta kai meedion selvänäköisyys jotakin havaitsee.”
Mikä on teosofian tulkinta meedioista? H. P. B. joutui spiritualistien
kanssa törmäyskurssille esittäessään, että istunnoissa eivät esiintyneet
kuolleet ihmiset, vaan heidän astraaliset kuorensa, joissa oli tietoja kyseisen henkilön menneisyydestä. Ainoana poikkeuksena H. P. B. piti ennenaikaisesti kuolleita, jotka eivät vielä itse asiassa ole poistuneet maan
piiristä. Teosofiassa katsotaan, että mediumistinen yhteydenpito on
lähinnä haitallista. Teosofian mukaan meedioiden yliaistillinen kehitys
vie pois itsetietoisuuden tieltä. Sanotaan myös, että meediolla tsakrat
pyörivät väärään suuntaan. Toisaalta meediot voi nähdä myös ennustuksena kyvyistä (selvänäkö ja selväkuulo), jotka kaikki ihmiset tulevat
tulevaisuudessa saavuttamaan.
Pekka Ervast oli sitä mieltä, että istunnoissa voi kyllä esiintyä muitakin
kuin vainajien kuoria (Ervast, 1993). Hänen mukaansa kiirastulivaiheessa olevat vainajat voivat olla yhteydessä eläviin meedion välityksellä.
Mestarin silmissä kuitenkin tämäkin on eräänlaista kuoren esiintymistä,
koska kuolemassa tapahtuu korkeamman minän ja alemman persoonan
eriytyminen. P. E:nkin mukaan mediumistinen yhteydenpito on haitallista, koska se vetää kuoleman tiloissa olevia sieluja maan piiriin kenties
samalla herättäen maallisen kokemusten janoa. Sielun vapautumisprosessi saattaa tällaisen kanssakäymisen seurauksena viivästyä. Toisaalta
P. E. piti spiritualismia merkityksellisenä siinä mielessä, että se on avannut materialistisesti ajattelevien ihmisten silmiä. Siinä piilee spiritualistisen liikkeen synnyn alkusyy. Teosofisen liikkeen yhtenä tarkoituksena voi
nähdä spiritualistisen liikkeen erehdysten korjaamisen.
Itselläni on myös omakohtaista kokemusta meedioistunnosta: minulla oli tietyntyyppinen spiritualistinen kausi, jonka aikana osallistuin kaksi
kertaa meedioistuntoon. Meediona toimi eräs varsin tunnettu ja ehkä
myös tunnustettu suomalainen meedio. Hän luki transsitilassa istuntoon osallistuvien ihmisten aurasta menneitä elämiä. Hän myös kuvaili
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kunkin ihmisen kohdalla joitakin kuolleita sukulaisia tai tuttavia, jotka
meedion mukaan olivat tilaisuudessa läsnä. Itse sain kuvauksen, jonka
yhdistin edesmenneeseen lähisukulaiseeni. Jälkikäteen sain meedion
antamat tiedot joten kuten vahvistettua. Meedio kertoi myös joitakin
asioita luonteestani auran perusteella.
Varsinkin yksi kohta on jäänyt mieleeni erittäin osuvana kuvauksena.
Hän kertoi myös menneistä elämästä. Tunnelma oli varsinkin ensimmäisessä istunnossa erittäin lämminhenkinen, jopa harras.
Monet spiritualistiset kirjat ovat lämminhenkisiä ja sisältävät opetuksia, jotka ovat paljolti teosofian suuntaisia. Niissä on kuitenkin jotakin, joka vaikuttaa minuun luotaantyöntävästi. Ehkä se on tietty sentimentaalisuus ja selkeän ajattelun vähäisyys. Henkioppaiden merkitys
ihmisen henkisessä kehityksessä näyttää tulevan hyvin tärkeäksi. Usein
spiritualistisiin lähteisiin liittyy tietty piirre, jonka huomasin myös istunnoissa, joihin itse osallistuin. Kutsun tätä astraaliseksi imarteluksi: ”Voi
kuinka hieno aurasi on, kuinka korkeita henkioppaasi ovat, kuinka loistavia elämiä sinulla onkaan takana ja miten tärkeä sinun merkityksesi
on ihmiskunnan henkisen kehityksen eteenpäinviemisessä”. On sangen
mieluisaa kuunnella imartelua, mutta kriittinen ajattelu ainakin omalla
kohdallani väistämättä herää.
Usein meedioilla on Petersin tavoin selvänäköisyyttä. Monilla ihmisillä on kokemusta myös tietyntyyppisestä selvätuntoisuudesta: ihminen
voi aistia toisen tunteita ja ajatuksia, ilmapiiriä yms. Jos selvänäköisyys
on todellinen kyky, miksi sitä ei ole voitu tieteellisissä kokeissa todistaa?
Esimerkiksi astrologian yhteydessä mainittu skeptikko Nils Mustelin sanoi eräässä haastattelussa, että auroja ei ole. Hän oli muodostanut mielipiteensä selvänäkijöille tehdyistä kokeista, joissa he eivät olleet nähneet
auraa, elleivät he tienneet henkilön olevan paikalla. Tämä muistuttaa
varpumiesten tuloksia! Miten tämä on selitettävissä?
Yksi selitys voisi olla seuraavanlainen. Useimmilla selvänäkö on vasta kehittymässä oleva kyky eikä ihminen osaa tulkita oikein näkemiään
asioita ts. hän ei osaa nähdä objektiivisesti. P. E. antaa esimerkin, kuinka
kaksi selvänäkijää voi katsella saman henkilön auraa yhtä aikaa (Ervast,
1960). Toisen mielestä auran pohjaväri on punainen, ja toisen mielestä
se on vihreä. Toinen näkee henkilön aurassa sukulaiset, toinen näkee
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eläinhahmoja. Näkijät voivat olla jopa täysin päinvastaisella kannalla, ja
silti he kuvaavat, mitä heille ilmenee. P. E..n mukaan syyn on siinä, että
heillä on vielä omat persoonalliset silmälasit; he eivät ole vielä kasvattaneet itseään riittävästi. Oikean näkemisen edellytyksenä on ajatus- ja
tunne-elämän puhdistaminen. Vasta sitten voi nähdä oikein näkymättömän maailman muotoja ja värejä.

Rajatieto ja Matteuksen realismi
Miksi sitten rajatiedon tarjonta on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin? Skeptikoiden mukaan tietysti kyseessä on ihmisten herkkäuskoisuus ja usein myös sillä rahastaminen. Asialla on teosofian mukaan
syvällisempi syy, vaikka olen kyllä skeptikkojen kanssa jossakin määrin
samaa mieltä. P. E. kuvasi 1920-luvulla kuinka Vesimiehen aika tulee
herättämään ihmisissä piileviä psyykkisiä kykyjä (Ervast, 1982). Ihmiset
tulevat näkemään unia ja näkyjä henkimaailman elämästä, ja siinä piilee monia vaaroja ja erehdyksiä. Tarvitaan jotakin auktoriteettia, joka ei
ole itsessään yliluonnollinen. Tarvitaan johtotähteä, jonka valossa yliaistillisia asioita voi ymmärtää ja arvostella. Mittapuu on P. E:n mukaan
Vuorisaarnan etiikka. Sen vaikutus on siinä, että se vetää kaikki tähän
fyysiseen elämään. P. E. toteaa, että (Ervast, 1982):
”Elämme parastaan murrosajassa, jolloin monet psykologisesti
kehittyneet ihmiset julistavat astraalisia kokemuksiaan todellisuuksina. Meidän täytyy varoa itseämme niihin umpimähkään
uskomasta, ja se sauva, johon meidän täytyy nojautua on vuorisaarna, Matteuksen realistinen okkultismi.”

Yhteenvetoa
Rajatieto on laaja alue, eikä sitä voi mitenkään yhden esityksen puitteissa kattaa. Olen tässä ottanut joitakin esimerkkejä ja lähestynyt niitä
kriittisesti tieteen ja teosofian näkökannoista. Pelkkä tieteeseen tukeutuminen johtaa helposti materialistiseen maailmankatsomukseen.
Tiede sinänsä ei siihen pakota; materialistinen maailmankatsomus se
edellyttää eräänlaista metafyysistä valintaa. Olen suhtautumisessani
rajatietoon tietyssä mielessä kaksijakoinen: toisaalta henkisen maailmankatsomukseni mukaan rajatiedon ilmiöt ovat mahdollisia. Toisaalta
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taas rajatiedon piirissä esitetään väitteitä, joita voidaan kokeellisesti koetella. Kokeiden tulokset eivät ole rajatiedon kannalta kovin positiivisia.
Ehkä rajatiedon ilmiöiden merkitys on siinä, että ne herättävät ihmisiä
ajattelemaan ja etsimään totuutta.
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Henkisten harjoitusten tiede
Johdanto
Esitykseni perustuu pitkälti biologi Rupert Sheldraken (2018) kirjaan
Science and Spiritual Practices. Sheldrake on itsenäinen ja rohkea ajattelija ja etsijä, joka on väitellyt tohtoriksi maineikkaassa Cambridgen
yliopistossa. Hän julkaissut tutkimuksia kasvifysiologiasta ja parapsykologiasta ja kehittänyt morfisen kentän idean (tästä myöhemmin artikkelissa lisää). Sheldrake oli nuorena ateisti, koska hänen mielestään se
tuntui silloin kuuluvan osaksi tieteellistä maailmankatsomusta. Opiskellessaan biologiaa hän huomasi, että opiskelutapa itse asiassa etäännytti
häntä kasveista ja eläimistä, koska tutkittavat organismit piti ensin tappaa. Goethen holistinen metodi kuitenkin näytti, että on toisenlainenkin
tapa tutkia luontoa. Myöhemmin Sheldrake tutustui mietiskelyyn ja eri
uskontojen henkisyyteen. Hän on nykyisin avarakatseinen kristitty.
Otsikko Henkisten harjoitusten tiede voi kuulostaa kummalliselta.
Mitä tekemistä tieteellä voisi olla henkisten harjoitusten kanssa? Itse
asiassa paljonkin, jos henkiset harjoitukset ymmärretään laajassa mielessä. Tieteen keinoin on mahdollista tutkia hyvinvointia ja sen edistämistä, vaikka varsinaista henkistä kasvua ei ilmeisesti voidakaan tieteellisesti tutkia. Tarkastelen artikkelissani erilaisia henkisiä harjoituksia ja
millaista tieteellistä näyttöä niiden vaikutuksista on olemassa. Täydennän tieteellistä tarkastelua ruusuristiläisen teosofian antamilla näkökulmilla.

Mietiskely ja tietoisuuden luonne
Mietiskely on tuhansia vuosia vanha henkinen harjoitus ja sitä on harjoitettu eri uskontojen piirissä. Erityisen suuri merkitys meditaatiolla on
hindulaisessa ja buddhalaisessa perinteessä, mutta sitä on harjoitettu
myös kristillisissä traditioissa. Teosofinen liike teki mietiskelyä omalta osaltaan tunnetuksi länsimailla 1800-luvun lopulta alkaen. Monet
intialaiset opettajat ja gurut ovat matkustaneet länsimaihin opettamaan mietiskelyä, esimerkiksi Paramahansa Yogananda (1893–1952).
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Buddhalaisesta traditiosta mainittakoon Thich Nhat Hanh (1926–), joka
suosittelee myötätunnon mietiskelyä, mettaa. Nykyisin mietiskely ei
useinkaan liity mihinkään uskonnolliseen traditioon: mindfulness on
eräs hyvin suosittu sekulaari mietiskelyn muoto.
Mietiskelyssä usein istutaan ja pidetään silmät kiinni. Näin voi tapahtua myös rukoillessa. Rukoilussa on mukana jokin tarkoitus, mieli on
suunnattu ulospäin toisiin ihmisiin, Jumalaan tai jonkin asian pyytämiseen Jumalalta. Sheldraken tulkinnassa mietiskelyssä on kysymys siitä,
että mieleen nouseviin ajatuksiin ei takerruta, vaan niiden annetaan
mennä menojaan. Mietiskelyssä mieli on suunnattu sisäänpäin ja rukouksessa ulospäin. Sheldrake itse harjoittaa kumpaakin ja vertaa mietiskelyä sisäänhengitykseen ja rukoilua uloshengitykseen.
Monissa meditaatiotekniikoissa käytetään mantraa tai kohdistetaan
huomio hengityksen seuraamiseen. Nämä pitävät mielen keskittyneenä,
kun ajatuksia ja tunteita ilmaantuu tietoisuuteen. Tämä voi länsimaisesta ihmisestä tuntua ajanhukalta: ”Älä nyt istu siinä, vaan tee jotakin!”.
Mietiskelyssä ohje on päinvastainen. Mietiskelyn harjoittaminen lisää
itsetuntemusta ja tietoisuutta mielen toiminnasta. Mieli tuottaa ajatuksia ja keho tuntemuksia, joita mietiskelijä opettelee jättämään huomiotta. Mietiskely on tällöin henkistä harjoitusta, jossa mietiskelijä pyrkii
elämään tässä hetkessä sen sijaan, että ajattelisi koko ajan jotakin mennyttä tai suunnittelisi tulevaisuutta.
Mietiskelyn harjoittaminen voi johtaa poikkeuksellisiin tietoisuuden
tiloihin. Eri traditiot ovat antaneet näille tietoisuuden tiloille erilaisia nimityksiä: mm. Buddha tietoisuus, muodoton tyhjyys, kosminen tietoisuus, jumaltietoisuus ja Kristus-tietoisuus. On syytä huomauttaa, että
poikkeuksellisten tilojen saavuttaminen ei ole minkään uskonnon yksinoikeus; niitä tapahtuu myös uskonnottomille ihmisille ja myös sellaisille,
jotka eivät harjoita mietiskelyä. William Jamesin (1902/1981) teos Uskonnollinen kokemus on tämän alan klassikkoteos.
Mietiskelyn tieteellinen tutkimus alkoi verrattain myöhään. Herbert
Bensonin ryhmä teki Harvardin yliopistossa pioneerityötä 1970-luvulla. Heidän tutkimuksensa keskittyi rentoutumisvasteeseen, joka liittyy
stressin hallintaan ja sympaattisen hermoston toimintaan. Akuutissa stressilanteessa vereen erittyyn adrenaliinia, joka nostaa sykettä ja
257

verenpainetta ja vähentää ääreisverenkiertoa. Stressireaktio kasvattaa
kortisolipitoisuutta, joka puolestaan heikentää kehon immunologista
järjestelmää. Kun akuutin stressin aiheuttaja poistuu, keho palautuu
normaaliin tilaan. Kroonisessa stressissä palautumista ei kuitenkaan tapahdu, mikä voi johtaa mm. jatkuvaan ahdistuneisuuteen.
Mietiskelyn terveysvaikutuksista on julkaistu tuhansia tutkimuksia
(ks. esim. Keng ym., 2011). Mietiskelyn on raportoitu mm. vähentävän
ahdistusta, allergisia ihoreaktioita, sydänvaivoja, astmaa, verenpainetta, kipua, unettomuutta ja jopa keskivaikeaa masennusta. Monet näistä
vaivoista liittyvät stressiin. Toisaalta mietiskelystä on raportoitu myös
haittavaikutuksia: psykiatristen potilaiden ongelmat voivat pahentua.
Terveille ihmisille mietiskelystä ei nykyisen tieteellisen tiedon mukaan
ole vaaraa.
Mietiskelyllä on aivotasolla mitattavia vaikutuksia. Aivojen aktiviteetti muuttuu mietiskelyn myötä ja kokeneiden mietiskelijöiden aivoaallot poikkeavat selvästi aloittelijoista. Säännöllinen mietiskely vaikuttaa
myös aivojen rakenteisiin: erään tutkimuksen mukaan mietiskely lisää
harmaan aineen määrää aivokuoren aistimiseen liittyvällä alueella ja
työmuistiin liittyvässä etulohkossa. Aivomuutoksia on todettu tapahtuvan nopeasti, jopa kahdeksassa viikossa. Aivot ovat kuin lihakset, joita
voi harjoittelulla vahvistaa. Suotuisten vaikutusten aikaansaamisessa
säännöllisyys on ratkaisevan tärkeää, kuten missä tahansa harjoittelussa.
Ruusuristiläinen teosofia tuo mietiskelyyn oman henkisen näkökulmansa. Pekka Ervast (1875–1934) esitti vuorisaarnaan perustuvan rukousmietiskelyn teoksessaan Jeesuksen salakoulu. Kyseessä on eettinen
itsekasvatustie, jossa päivittäin mietiskellään vuorisaarnan elämänihanteita (mielentyyneys, ajatusten puhtaus, totuudellisuus, pahanvastustamattomuus ja rakkaus) ja pyritään toteuttamaan niitä arkielämässä.
Tämä rukousmietiskely muuttaa ihmisen elämän, ja sillä on merkittäviä
seurauksia tässä elämässä, kuolemanjälkeisessä elämässä ja myös tulevissa inkarnaatioissa. Itsekasvatustyö ei ole helppoa, minkä jokainen,
joka on vähänkään sitä yrittänyt, tietää omasta kokemuksestaan. Tämän lisäksi Ervastin esittämällä rukousmietiskelyn syvemmällä asteella on myös erityisen vaativa puoli ainakin persoonallisuuden kannalta:
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ihminen vetoaa korkeampaan minäänsä ja pyytää, että hän saisi nopeammin suorittaa vanhan karmansa. Tämä mahdollistaa sen, että
ihminen voi päästä nopeammin oman henkensä yhteyteen – taivasten
valtakunnan jäseneksi –, mutta se merkitsee samalla lisääntyviä
vastoinkäymisiä ja kärsimystä. Ervast varoittaakin, että tämä sopii vain
ihmiselle, joka osaa sanoa ”tapahtukoon Sinun tahtosi”.
Ruusuristiläisestä näkökulmasta mietiskelyn harjoittamisessa piilee
myös toisenlainen vaara. Ihminen voi oppia keskittämään ajatuksiaan ja
tahtoaan niin, että hänen itsekkyytensä vain vahvistuu. Tällainen ihminen voi olla entistä vaarallisempi lähimmäisilleen. Voi käydä myös niin,
että mietiskely ilman eettistä perustaa ja itsekasvatuspyrkimystä kehittää psyykkisiä kykyjä, joita ihminen ei osaa hallita.

Kiitollisuuden harjoittaminen
Arkielämässä monet asiat perustuvat vaihtokauppaan: tuotteita ja palveluja saadaan rahaa vastaan, jolloin helposti käy niin, että otamme
asiat meille kuuluvina ilman kiitollisuuden tunteita. Tämä korostuu, jos
emme ole lainkaan ihmisen kanssa tekemisissä esim. verkkokaupassa tai
automaattikassalla. Jokaisen elämä kuitenkin on voimakkaasti sidoksissa muiden ihmisten, luonnon, maapallon ja koko maailmankaikkeuden
elämään, vaikka emme sitä aina havaitse. Jos lakkaamme ottamasta asiat itsestäänselvyytenä, opimme näkemään paljon asioita, joista voimme
olla kiitollisia. Sheldrake huomauttaa, että kiitollisuuden kokemus liittyy
maailmankatsomukseemme. Jos näemme luonnon ja elämän vain materialistisen maailmankuvan näkökulmasta, kiitollisuudella ei ole mitään
mieltä. Uskonnollisen tai henkisen maailmankuvan näkökulmasta asia
on toisenlainen: elämä ja maailma ovat korkeamman todellisuuden ilmausta, josta voimme olla kiitollisia.
Kiitollisuuden vaikutuksia on tutkittu tieteellisesti noin vuodesta
2000 alkaen. Tätä varten on kehitetty kyselylomakkeita, joilla voidaan
luotettavasti arvioida ihmisten kokemaa kiitollisuutta tai sen puutetta.
Tutkimus toisensa jälkeen on osoittanut, että kiitolliset ihmiset ovat onnellisempia, heillä on vähemmän masennusta, he ovat tyytyväisempiä
elämäänsä ja he kokevat elämänsä merkityksellisemmäksi kuin ihmiset,
jotka eivät osaa olla kiitollisia (ks. esim. Templeton Foundation White
259

Paper, 2018). Tämä on tietysti vasta korrelaatioyhteys: voisihan olla niin,
että onnellisuus ja tyytyväisyys synnyttävät kiitollisen mielen. Tätäkin kysymystä on voitu tutkia tieteellisesti satunnaistettujen verrokkiryhmien
avulla. Ihmiset, jotka kymmenen viikon aikana merkitsivät muistiin menneen viikon tapahtumia, joista olivat kiitollisia, kokivat koejakson jälkeen
elämänsä myönteisempänä ja tulevaisuutensa parempana kuin ihmiset,
jotka kirjoittivat menneen viikon ikävistä kokemuksista. Näiden vertailuryhmänä oli kolmas ryhmä, jonka jäsenet kirjoittivat itselleen merkityksellisistä tapahtumista ilman erityistä ohjeistusta. On syytä huomauttaa, että yleensä yhteen tutkimukseen ei kannata kovin paljon luottaa;
tarvitaan tutkimuksen riippumaton toistaminen, mielellään useampaan
kertaan. Kiitollisuustutkimuksen tulokset ovat olleet toistettavissa erilaisissa tutkimusasetelmissa. Kyseessä vaikuttaa olevan todellinen efekti.
Kiitollisuuden harjoittaminen yhdistää meidät toisiin ihmisiin,
luontoon ja syvähenkiseen todellisuuteen, jota uskonnolliset ihmiset
kutsuvat Jumalaksi. Kiittämättömyys erottaa meidät niistä. Sheldrake suosittelee kiitollisuuden ottamista jokapäiväiseksi harjoitukseksi esimerkiksi ennen nukkumaan menoa. Silloin voi ajatella päivän
tapahtumia ja kohtaamisia, joista voi olla kiitollinen. Kiitollisuuden aiheet voi kirjoittaa myös muistiin. Kiitollisuuden voi ulottaa koskemaan
koko olemassaoloa ja Suurta Elämää kohtaan.

Anteeksianto
Sheldrake ei käsittele kirjassaan anteeksiantoa, vaikka se on hyvin tärkeä
henkinen harjoitus. Yksi syy tähän saattaa olla se, että hän on suunnitellut kirjoittavansa henkisistä harjoituksista toisen osan; kenties siinä on
anteeksianto mukana.
Anteeksiannon psykologinen määritelmä voi vaihdella eri lähteissä (Worthington, 2004). Sillä voidaan tarkoittaa negatiivisista tunteista
luopumista tai hyvän tahdon osoittamista ihmistä kohtaan, jolle annetaan anteeksi. Jälkimmäinen luonnehdinta sopii paremmin yhteen anteeksiannon henkisen merkityksen kanssa. Anteeksiantamattomuuteen
liittyy kaunan kantaminen, viha ja kostonhalu. Anteeksiantamattomuus
vaikuttaa ihmisen fyysiseen ja henkiseen terveyteen. Eräässä tutkimuksessa osallistujia pyydettiin muistelemaan ihmistä, joka oli kohdellut
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heitä väärin. Samalla mitattiin koehenkilöiden fysiologisia reaktioita.
Negatiivisen tapahtuman muisteleminen nosti verenpainetta, sykettä ja
lisäsi hikoilua. Koehenkilöiden tunnetila muuttui vihaiseksi, surulliseksi
ja ahdistuneeksi, ja he tunsivat itsensä stressaantuneiksi. Vanhojen vääryyksien muisteleminen on anteeksiannolle käänteinen toiminto, joka
näytti voimistavan anteeksiantamattomuutta. Toisessa tutkimuksessa
löydettiin yhteys veren kortisolipitoisuuden ja anteeksiantamattomuuden välillä. Anteeksiantamattomuudella on myös vaikutuksia immuunijärjestelmään, mikä altistaa sairauksille.
Anteeksiannolla on todettu olevan myönteinen vaikutus ihmissuhteisiin niin perheessä kuin työelämässä. Erityisesti avioliiton hyvinvoinnilla
ja anteeksiannolla on vahva yhteys, mikä on arkikokemuksenkin valossa
hyvin uskottavaa. Anteeksianto vahvistaa itsetuntoa ja tekee tilaa onnellisemmille ihmissuhteille. Anteeksiantoa voi opetella; tästä on tutkimusnäyttöä myös hyvin vaikeiden elämänkohtaloiden tapauksessa.
Anteeksianto on hidas prosessi, mutta tutkimusten mukaan siinäkin
sinnikkyys ja ponnistelu palkitaan. Anteeksianto ei paranna pelkästään
yksilöiden elämää: Nelson Mandelan ja Desmond Tutun esimerkki rotusorron jälkeisessä Etelä-Afrikassa osoittaa, että anteeksiannolla voi olla
koko yhteiskuntaa eheyttävä vaikutus.
Tarkastellaan anteeksiantoa seuraavaksi henkiseltä näkökannalta.
Anteeksianto on hyvin keskeinen kristillinen ajatus. Tosin kirkon piirissä korostuu Jumalan anteeksianto ihmisiä kohtaan, mutta Jeesuksen Isä
meidän -rukouksen viesti on selvä (sanatarkka käännös kreikan kielestä, kursiivi lisätty): ”Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin
olemme antaneet anteeksi velallisillemme” (Smoley, 2015). Tämän mukaan Jumalan tai Elämän anteeksianto edellyttää sitä, että me annamme
anteeksi omille velallisillemme. Teosofisesta näkökulmasta anteeksianto
ja velka liittyvät karmaan. Ervast (1997, 134–135) selittää anteeksiannon ja karman suhdetta seuraavasti:
Sitten tulemme tekojen maailmaan… se karma, mikä tulee lukuun, johtuu niistä teoista, joilla me vaikutamme toisiin ihmisiin…
Mikä olisi kaikista yksinkertaisin keino avata karman solmut? Se
on Jeesus Kristuksen kuvaama keino, jonka hän asetti seuraajiensa ehdoksi, ja se on anteeksianto. Jos me ihmiset osaamme sillä
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tavoin suhtautua toisiimme, että annamme anteeksi, silloin karma loppuu… Jos esimerkiksi teen jotakin pahaa jollekin ja en osaa
sopia hänen kanssaan niin, että hän antaa anteeksi…, hän vetoaa karman herroihin, ja he mittaavat seuraukset minun pahoista
teoistani.
Ervastin mukaan anteeksipyyntö ja sitä seuraava aito anteeksianto
voivat neutraloida karman. Tulkitsen tämän niin, että kyseessä on karmanalaisen teon tekijän ja teon kohteen yhteinen osallistuminen anteeksiantoon. Jos vain kärsinyt osapuoli antaa anteeksi ilman rikkojan
anteeksipyyntöä, tapahtuu tulevaisuudessa karmallinen seuraus rikkojalle. Tällöin anteeksianto katkaisee karman kehän vain anteeksiantajan
kohdalla. Anteeksianto liittyy läheisesti pahan vastustamattomuuden
mysteeriin, jota Ervast on luonnehtinut koko kristinuskon kulmakiveksi.

Ihmisen yhteys luontoon
Ihmisen luontoyhteys on intuitiivisesti hyvin tärkeä. Sen merkityksestä
on myös tieteellistä näyttöä. Luonnossa oleilu parantaa ihmisen mielenterveyttä. Japanissa on käytössä ”metsäkylpy” (shinrin yoku), jolla on
rauhoittavia fysiologisia ja psykologisia vaikutuksia: veren kortisolipitoisuus laskee ja immuunijärjestelmän puolustuskyky paranee. Jo yksittäisellä luonnossa kävelyllä on todettu myönteisiä vaikutuksia, jotka tulevat esille hyvän olon tuntemuksina ja näkyvät jopa aivokuvissa. Tämä
ei tule yllätyksenä suomalaisille, joilla useimmilla on edelleen yhteys
metsään ja luontoon. Tosin yhteys luontoon alkaa olla uhattuna myös
Suomessa varsinkin lapsilla ja nuorilla, joiden maailma on yhä enemmän digitaalinen. Sheldrake huomauttaa, että keinotekoinen maailma ja
sosiaalinen media muodostavat hallitsemattoman kokeen ihmiskunnan
tulevaisuudelle.
Lapsena koettuja luontoelämyksiä on tutkittu Oxfordin yliopistossa.
Tässä erään kyselyyn vastanneen kokemus (Sheldrake, 2016, 71, suomennos AS):
Minulla näytti [lapsena] olevan suorempi yhteys kukkiin, puihin
ja eläimiin. Muistan edelleen tilanteita, joissa koin ylitsevuotavaa
iloa nähdessäni iiriksen lehtien avautuvan tai kerätessäni tuhatkaunoja kasteen peittämältä nurmikolta ennen aamiaista. Vaikutti
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siltä, että kukan ja minun välilläni ei ollut mitään estettä, ja se oli
kuvaamattoman ilon lähde.
Muutamat vastanneet puhuivat ”elämän ajattoman ykseyden kokemisesta” ja ”syvästä, ylitsevuotavasta kiitollisuuden tunteesta”. Myös
nuorille tehdyt kyselyt antoivat samansuuntaisia tuloksia.
Ihmisen maailmankatsomus vaikuttaa siihen, kuinka hän ymmärtää
luonnon ja suhteensa siihen. Materialistinen maailmankuva näkee luonnon koneenkaltaisena, kun taas Sheldraken kannattama panenteistinen
katsomus näkee Jumalan luonnossa ja luonnon Jumalassa. Käsittääkseni
ruusuristiläinen ajattelu on panenteististä: jumalallinen tajunta on läsnä
luonnossa, mutta erityisesti se pyrkii esiintymään ihmisessä. Professori
Eino Krohn (1983) kuvasi tätä esiintymispyrkimystä kauniilla tavalla: ”…
ruusuristiläisen elämänymmärryksen mukainen immanenttinen, sisästä
päin vaikuttava jumaluus [toimii] dynaamisena voimana, joka on realisoitumassa kaikissa yksilöissä.”
Kirjailija, parantaja ja selvänäkijä Tapio Kaitaharju toi esille arvokkaan
näkökulman luontoon ja ihmisen suhteeseen siihen: puilla ja kasveilla
on oma tajunnallinen puolensa. Tämän lisäksi näkyvän luonnon verhon
takana on luonnonhenkien rikas maailma, joka on kohtalonyhteydessä
ihmiskunnan kanssa. Sen tiedostaminen lisää kunnioitusta myös sellaisia eläviä olentoja kohtaan, joita emme (yleensä) pysty havaitsemaan.
Sheldrake esittää seuraavan harjoituksen, joka syventää luontosuhdettamme. Etsi jokin paikka luonnossa, jossa voit istua aivan hiljaa kenenkään häiritsemättä. Käy tuossa paikassa säännöllisesti ja opettele
tuntemaan, miltä paikka näyttää eri aikaan päivästä, erilaisessa säässä
ja eri vuodenaikoina. Huomaa, millaisia kasveja paikassa kasvaa ja mitä
eläinkunnan jäseniä paikalla elää. Kuuntele tuulta ja linnunlaulua. Opettele tuntemaan linnut niiden äänien perusteella. Jos paikalla on puu,
voit esittää sille kysymyksiä. Sheldrake toteaa, että vastaus voi tulla tunteena tai muuna kokemuksena.

Rituaalien merkitys
Kaikilla ihmisyhteisöllä on ollut ja on edelleen omat rituaalinsa. Rituaali voi olla uskonnollinen tai maallinen (suomalaisessa joulun vietossa
vaikuttaa olevan piirteitä kummastakin). Rituaali edustaa sukupolvet
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ylittävää jatkuvuutta, yhteisöllistä muistia. Eräs rituaalin muoto, initiaatio eli vihkimys, kuvaa siirtymistä uuteen vaiheeseen. Siirtymiseen liittyvä rituaali eli siirtymäriitti voi liittyä esimerkiksi tutkinnon valmistumiseen tai johonkin uskonnolliseen tai henkiseen yhteisöön liittymiseen.
Antropologinen tutkimus on osoittanut, että siirtymäriittiin liittyy kolme
vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa alkuperäinen tila poistetaan; pyrkijä
erotetaan entisestä tilastaan. Tällöin pyrkijä joutuu siirtymätilaan, joka
edustaa toista vaihetta. Siirtymätila voi olla vaarallinen joko symbolisesti
tai reaalisesti, kuten joidenkin kulttuurien aikuistumisriiteistä käy ilmi.
Pyrkijä joutuu siirtymätilassa läpäisemään vaarallisia koetuksia. Kolmannessa vaiheessa pyrkijä saavuttaa vihkimyksen, minkä jälkeen hänet
hyväksytään uuden yhteisön jäseneksi.
Rituaalit laajasti ymmärrettynä ovat välttämätön osa elämäämme.
Voimme vaikuttaa, mihin rituaaleihin haluamme osallistua ja erityisesti
siihen, millä mielellä osallistumme niihin. Rituaali voi olla tylsä tapa ja
velvollisuus tai se voi olla kohottava, inspiroiva ja henkisesti herättävä.
Miksi rituaalit voivat olla niin vaikuttavia? Sheldrake selittää rituaalien
voiman morfisen kentän teoriallaan. Morfinen kenttä vahvistuu toistuvasta toiminnasta; kyseessä on siten eräänlainen luonnon muisti (teosofiassa puhutaan akashasta). Sheldraken mukaan tämä näkyy myös
luonnontieteissä: ehkä on niin, että luonnonlait eivät ole ikuisia, vaan
tottumuksia, jotka ovat vahvistuneet vuosimiljardien aikana? Ajatus on
mielenkiintoinen, vaikka tiedeyhteisö ei ole sille ymmärrettävistä syistä
lämmennyt. Teosofisesta näkökulmasta se selittäisi hyvin rituaalien välittämän yhteisöllisen muistin: rituaalinen toisto synnyttää näkymättömälle tasolle energioita, jotka vahvistavat rituaaliin osallistujia. Tämän
voi aistia, kun vierailee temppelissä tai pyhässä paikassa, jossa on harjoitettu rituaalista toimintaa ja rukousmietiskelyä. Usein uskonnollisiin
ja henkisiin rituaaleihin liittyy musiikkia, yhteislaulua ja pyhien sanojen
yhdessä lausumista. Nämä vahvistavat yhteistä kokemusta ja virittävät
ihmisten tajunnat samaan rytmiin tai värähtelyyn. Kuorolaulun suotuisista vaikutuksista on paljonkin tieteellistä näyttöä: se lisää onnellisuutta, vähentää masennusta ja ahdistusta, ehkäisee kognitiivisten kykyjen
heikkenemistä ja vahvistaa ystävyyden kokemusta.
Sheldrake ehdottaa, että voisimme tehdä arkisista rituaaleistamme
tietoisempia. Kun kohtaamme ihmisen ja kättelemme tai halaamme,
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voimme tehdä sen tietoisemmin ja nähdä siinä piilevän siunauksen.
Jokainen kohtaaminen on elämän antama mahdollisuus antaa ja vastaanottaa rakkautta. Jos osallistumme valmistautunein mielin uskonnollisiin tai henkisiin rituaaleihin, voimme päästä osalliseksi pyhyyden
kokemuksesta.

Elämä pyhiinvaelluksena
Pyhiinvaellusta on harjoitettu uskontojen piirissä jo vuosituhansien
ajan. Kristityille, juutalaisille ja muslimeille Jerusalem on edelleen keskeinen pyhiinvaelluspaikka. Kristityt ja monet muutkin tekevät Santiago de Compostelan vaelluksia tai käyvät Lourdesin lähteellä, jotkut
paranemisen toivossa. Intiassa tehdään pyhiinvaelluksia mm. Gangesvirralle, temppeleihin ja Bodh Gayaan eli paikkaan, jossa Buddhan sanotaan saavuttaneen valaistuksen. Suomessa vastaavia tehdään Valamon
luostariin ja varsinkin kansallisromantiikan aikana monet taiteilijat suuntasivat Kolille hakemaan inspiraatiota. Suomen luonnossa on paljon
muitakin pyhiä paikkoja (Kesäläinen ja Kejonen, 2017).
Pyhiinvaelluksen vaikutuksista on vähän tieteellistä tutkimusta, vaikka sillä saattaisi olla mitattavia vaikutuksia. Monien ihmisten myönteistä henkilökohtaista kokemusta on kuitenkin kertynyt runsaasti. Toki on
huomautettava, että pyhiinvaelluksen varjopuolena on liiallinen turismi,
joka rasittaa luontoa ja paikallisia asukkaita.
Sheldrake suosittelee, että pyhiinvaelluksen voi aloittaa omalta kotipaikkakunnalta, mieluiten ainakin osan matkaa kävellen. Paikan ei tarvitse olla virallinen pyhiinvaelluskohde, se voi olla jokin luontokohde tai
jokin muu merkityksellinen paikka. Oleellista on matkata pyhälle paikalla kiitollisin mielin. Pyhään paikkaan ei kannata astua suoraan, sen voi
kiertää ensin myötäpäivään. Jos kyseessä on kirkko tai katedraali, siellä
voi sytyttää kynttilän ja lähettää siunaavia ajatuksia. Sheldrake suosittelee, että vaikkapa työ- tai lomamatkalla voi tehdä pienen pyhiinvaelluksen. Hän itse käy matkustaessaan vierailemansa maan jonkin uskonnon
temppelissä osoittamassa kunnioitustaan. Pyhiinvaellus on mielentila,
jolla kohtaamme pyhän paikan tai maailman yleensä. Tästä näkökulmasta koko elämä on pyhiinvaellusta. Jouko Ikosen (1985/2015, 98) runo
kuvaa hienolla tavalla pyhyyden täyttämää mielentilaa:
265

Pyhät virrat tulivat,
ja kaikki hiljenivät kuuntelemaan,
mieleni tuli pyhäköksi minulle
ja minun kanssani koko maailmalle,
minä ja maailma olimme yhtä
pyhyys lepäsi kaikkialla,
avaruuden syvä syli aukeni,
ja äiti tunsi poikansa.

Lopuksi
Henkisillä harjoituksilla on monia myönteisiä vaikutuksia harjoittajansa
elämään. Osa näistä vaikutuksista on tieteellisen tutkimuksen tavoitettavissa. Henkisestä näkökulmasta tämä vaikutus ei kuitenkaan rajoitu
pelkästään harjoittajaansa, vaan parhaimmillaan henkisten harjoitusten
vaikutukset säteilevät lähiympäristöön ja kenties kauemmaksikin. Ortodoksikirkon pyhimys Serafim Sarovilainen ilmaisi asian näin: ”Löydä
sisäinen rauha, niin tuhannet ympärilläsi pelastuvat”.
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Kuolemanrajatutkimus:
Tiede kohtaa Aikain viisauden
Johdanto
Olin ajatellut pitkään, että tiede ei anna tukea ihmisen kuolemattomuudelle, yliaistillisille kyvyille tai millekään muullekaan ”yliluonnolliselle”.
Olen hieman joutunut korjaamaan käsitystäni tutustuttuani uusimpaan
kuolemanrajatutkimukseen, joka on onnistunut pääsemään virallisen
tieteen arvostetuille julkaisufoorumeille. Tutkijoille on avautunut mahdollisuus selvittää systemaattisesti kokemuksia, joita joillakin kliinisesti
kuolleilla ihmisillä on. Tarkoituksenani on tässä esityksessä tutkia tieteen ja teosofian kohtaamista kuolemanrajatutkimuksessa eli esitellä
joitakin keskeisiä tieteellisiä tutkimustuloksia ja arvioida niitä teosofian
valossa. Tuon esille myös kritiikkiä, jota ovat esittäneet skeptikot ja toisaalta eräät konservatiivisen kristinuskon edustajat.

Kuolemanrajatutkimuksen tuloksia
Kokemuksen keskeisiä piirteitä
Kuolemanrajakokemuksissa voidaan erottaa erilaisia piirteitä; käytän
kuolemanrajakokemuksesta alan tutkimuksessa vakiintunutta englanninkielistä lyhennettä NDE (near-death-experience). Kaikki eivät koe
kaikkia piirteitä, mutta esitän tässä usein raportoidut kokemukset.
Ensimmäisenä kokemuksena yleensä on ruumiista irtautuminen. Ihmiset kertovat, että he kuulevat ja näkevät kehonsa yläpuolelta, mitä
elvytystilanteessa tapahtuu. Usein tähän liittyy tavallista selkeämpi ja
kirkkaampi tietoisuus, vaikka henkilön aivotoiminta on vakavasti rajoittunutta esimerkiksi sydänkohtauksen vuoksi. Kehosta vapautuneeseen
tietoisuuteen liittyy monilla suuren ja ehdottoman rakkauden, myötätunnon, ilon ja rauhan kokeminen.
Pieni osa NDE-kokijoista näkee elämänsä kertauksen, joka näyttää
elämän merkittävät tapahtumat alkaen syntymästä. Länsimaisista NDEkokijoista 13 % on raportoinut elämänkertauksen, kun taas joillakin
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alkuperäiskansoilla NDE-kokemuksiin ei ole liittynyt lainkaan elämänkertausta. Elämänkertaus tapahtuu hyvin nopeasti, mutta silti kokija kykenee seuraamaan sitä intensiivisesti. Aika koetaan paljon nopeammin
eli kyseessä on eräänlainen elämän filminauhan pikakelaus. Seuraavassa on otteita, joista tulee hyvin esille elämänkertauksen eettinen luonne
ja tapahtumien arvioiminen oikeiksi ja vääriksi:
”Näin kuinka itsekäs olin ollut – – antaisin mitä tahansa päästäkseni takaisin ja muuttuakseni.”
”Syntymästä lähtien näet ja tunnet kaikki kokemuksesi ja tunteesi
ja toiset, joita olet loukannut; tunnet heidän tuskansa ja tunteensa. – – En näe mitä toiset ovat tehneet minulle, näen mitä minä
olen tehnyt toisille.”
”– – olin hyväksynyt, että jotkut asiat elämässäni olivat pahoja,
mutta nyt ne yhtäkkiä katsottiin hyviksi. Vastaavaa tapahtui myös
joidenkin asioiden kohdalla, joita olin itse pitänyt hyvinä, mutta
nyt ne näyttäytyivätkin pahoina. – – Yllätyksekseni näin yhden
saksalaisen [kokija oli ollut liittoutuneiden puolella toisessa maailmansodassa]. Tämä saksalainen oli taistellut englantilaisen sotilaan kanssa, ja kummatkin olivat haavoittuneet kuolettavasti. Ennen kuolemaansa saksalainen sotilas antoi minulle rautaristinsä,
jonka olen säilyttänyt koko elämäni ajan. Hän antoi sen minulle,
koska olin antanut hänelle henkosia englantilaisen sotilaan tupakasta. Tämä katsottiin hyväksi teoksi, vaikka tein sen vain englantilaisen sotilaan pyynnöstä – –”
Tunnelikokemus tapahtuu noin kolmanneksella ihmisistä; he kertovat, että tunneli on monivärinen ja sen läpäisy on hyvin nopeaa. Seuraavana on vuorossa puhtaan kirkas valo, joka ei kuitenkaan ole häikäisevää.
Tämä mystisen valo kutsuu voimakkaasti puoleensa; sen kohtaaminen
on yleisempää kuin tunnelikokemus. Valossa ihminen kohtaa toisia tietoisia olentoja. Nämä voivat olla edesmenneitä sukulaisia tai tuntemattomia valo-olentoja, jotka kuitenkin tuntuvat hyvin läheisiltä. Eräs kokija
kertoi:
”Näiden olentojen kohtaaminen oli kuin elämänsä kaikkein tärkeimpien ihmisten uudelleen tapaaminen pitkän eron jälkeen. Tähän uudelleen näkemiseen liittyi ylitsevuotava rakkaus ja ilo.”
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NDE-kokemuksen aikana ihminen voi kokea ymmärtävänsä kaiken,
oman elämänsä, toiset ihmiset ja koko maailmankaikkeuden. Elämä ja
olemassaolo tuntuvat syvästi merkityksellisiltä, ihminen kokee kaiken
ykseyden. Kokemuksen loppupuolella ihminen kohtaa rajan (tästä kertoi
eräässä tutkimuksessa noin kolmasosa kokijoista), jonka ylittämisen jälkeen ei tunnu olevan enää paluuta maalliseen elämään. Hän voi ymmärtää tämän intuitiivisesti tai sitten valo-olento kertoo sen hänelle. NDEkokemus tuntuu niin taivaalliselta, että paluu sairaaseen ruumiiseen voi
tuntua hyvin vaikealta. Päätöstä helpottaa, kun ihminen muistaa tai hänelle muistutetaan lapsista tai muista läheisistä, jotka vielä tarvitsevat
häntä.
Hyvin pieni osa NDE-kokemuksista on pelottavia (eräissä tutkimuksissa 1 %). Tällaisia ovat kokeneet jotkut itsemurhan yrittäneet, huumeiden
yliannostuksen ottaneet ja myös aivan ”tavalliset” ihmiset, joilla kokemuksen alkuun on liittynyt voimakas kuolemanpelko. Ruumiista irtautumiskokemuksen jälkeen nämä ihmiset saapuvat pimeään tai harmaaseen tyhjyyteen, jossa vallitsee yksinäisyys ja epätoivo. He voivat tuntea
pahan olennon läsnäoloa ja kuulla pelottavia ääniä. Jotkut kuvailevat
hyvin klassisen helvetin kaltaisen paikan. Näillä ikävilläkin kokemuksilla
voi olla positiivinen vaikutus: jotkut ovat ottaneet kokemuksensa varoituksena ja mahdollisuutena muuttaa elämäänsä parempaan suuntaan.
Tarkastellaan seuraavaksi tutkimusta, jota pidetään NDE-alalla uraauurtavana.

van Lommelin tutkimus
Pim van Lommel on hollantilainen kardiologi, joka kohtasi jo uransa alkuvaiheessa kuolemanrajakokemuksen elvytettyään potilaan, joka oli
hyvin pettynyt jouduttuaan luopumaan onnellisesta olotilastaan toisessa maailmassa. Van Lommel arveli, että ilmiö selittyy lääketietieteellisellä tiedolla. Hän kiinnostui aiheesta ja aloitti kollegojensa kanssa vuonna
1988 laajan tutkimuksen Hollannissa. Mukaan tuli kymmenen sairaalaa, joissa elvytettyjä potilaita haastateltiin heti, kun se oli mahdollista.
Potilaiden lääketieteellinen ja muu taustatieto oli näin luotettavasti käytössä toisin kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, joissa tietoja oli pyritty etsimään vuosiakin kokemuksen jälkeen. Tutkimusasetelman vahvuutena
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oli se, että NDE-ryhmälle syntyi hyvä kontrolliryhmä eli potilaat, jotka
eivät olleet kokeneet kuolemanrajakokemusta. Kaikkia elossa olevia ja
suostumuksensa antaneita potilaita haastateltiin kaksi vuotta kokemuksen jälkeen ja vielä kolmannen kerran kahdeksan vuoden kuluttua; kyseessä oli siten ns. pitkittäistutkimus. Tutkimus julkaistiin vuonna 2001
erittäin arvostetussa lääketieteen lehdessä The Lancet (van Lommel
ym., 2001)
Elvytetyistä 18 % (62 potilasta 344:stä elvytetystä) ilmoitti kokeneensa NDE-kokemuksen ja 7 %:lla oli ollut syvä tai erittäin syvä NDE-kokemus
eli heillä oli ollut useita piirteitä edellä kuvatuista kokemuksista. Tutkimus mahdollisti NDE-kokemuksiin mahdollisesti vaikuttavien tekijöiden
tutkimisen. Osoittautui, että lääketieteelliset seikat (esimerkiksi lääkitys
ja hapenpuute), kuolemanpelko, NDE-kokemuksista kuuleminen aikaisemmin, uskonto tai koulutustausta eivät olleet yhteydessä NDE-kokemuksen kanssa. Kokemuksen esiintymiseen vaikutti positiivisesti mm.
alle 60 vuoden ikä ja aikaisempi NDE-kokemus. Muistihäiriöiden esiintyminen taas vähensi NDE-kokemuksen todennäköisyyttä.
Pitkittäistutkimus toi esiin merkittäviä eroja NDE-ryhmän ja kontrolliryhmän välillä. Kummassakin ryhmässä oli tapahtunut muutoksia
elämänasenteissa ja arvoissa, mutta NDE-ryhmän jäsenet olivat kokeneet perusteellisemman elämänarvojen muutoksen. He olivat rakastavampia, empaattisempia ja hyväksyvämpiä. Heidän kiinnostuksensa
henkisyyteen oli kasvanut, kun taas kontrolliryhmällä se oli vähentynyt.
Monissa aikaisemmissa tutkimuksissa oli todettu, että NDE-kokemus
vähensi sitoutumista perinteiseen kristillisyyteen. Tämä näkyi myös van
Lommelin tutkimuksessa vähentyneenä kirkossa käyntinä (kontrolliryhmässä kirkossa käynti kohosi hieman).
NDE-ryhmän jäsenten arvostus rahaa, omaisuutta ja yhteiskunnallista asemaa kohtaan oli vähentynyt. Kummassakin ryhmässä kuolemanpelko oli vähentynyt, mutta NDE-ryhmällä vielä merkittävämmin. Usko
kuolemanjälkeiseen elämään oli vahvistunut voimakkaammin NDE-ryhmässä. Monet NDE-kokemuksen läpikäyneet kertoivat tulleensa sensitiivisemmiksi toisten ihmisten tunnetiloja kohtaan; heillä oli ollut myös
kokemuksia selvänäköisyydestä ja ennalta tietämisestä (näiden kykyjen
paikkansapitävyyttä van Lommelin ryhmä ei kuitenkaan tutkinut).
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Van Lommelin ryhmän tutkimuksissa samoin kuin monissa muissakin
tutkimuksessa tulee esille NDE-kokemuksen elämää radikaalisti muuttava vaikutus. Kuolemanrajalla käyneille ihmisille elämässä tärkeää on
rakkaus itseä, toisia ihmisiä ja luontoa kohtaan. Seuraavassa kertomuksessa tämä eettinen muutos tulee erityisen selvästi esille:
”En pelkää kuolemaa, koska en koskaan unohda mitä minulle tapahtui. Olen varma, että elämä jatkuu. Olen kokenut vuosien aikana useita muutoksia. Tunnen suurta yhteenkuuluvaisuutta luontoa kohtaan. – – Minussa on kehittynyt syvällinen oikeudentaju.
Olen paljon kärsivällisempi ja rauhallisempi. – – Vihaisuuteni on
taakse jäänyttä elämää. Tunnen voimakkaan sisäisen kehotuksen
olla koskaan valehtelematta. Olen mieluummin hiljaa kuin kerron
valkoisen valheen. Ponnistelen pitääkseni kiinni sovituista aikatauluista: asiat täytyy tehdä tietyssä ajassa. – – Nautin elämästä
suunnattomasti. – – Uskon, että ihmiset ovat lakanneet elämästä
sydämestään käsin. – –”
Van Lommel toteaa, että yleensä ihmiset tulevat kokemuksensa myötä anteeksiantavimmiksi, suvaitsevaisemmiksi ja myötätuntoisemmiksi;
lyhyesti sanottuna he pyrkivät ilmentämään elämässään rakkautta ilman
ehtoja. Van Lommel tuo myös esille, että NDE-kokemuksissa tulee esille
kosminen laki, jonka mukaan kaikki mitä teemme toisille, teemme lopulta itsellemme; kaikki ovat yhteydessä toisiinsa.
Positiivisella NDE-kokemuksella ei ole aina pelkästään suotuisia vaikutuksia. Jotkut NDE-kokijat vakuuttuvat olevansa erityisiä Jumalan
valittuja ja erityisen armoitettuja ihmisiä, joiden tehtävänä on levittää
NDE-kokemustaan ikään kuin kyseessä olisi uusi uskonto. Toisilla taas
kokemusten integroiminen osaksi uutta elämänymmärrystä vaikeutuu,
jos läheiset ohittavat NDE-kokijan kokonaan tai jopa tekevät hänestä
pilkkaa. Joskus sukulaisilla ja ystävillä saattaa olla liian suuret odotukset:
jotkut ajattelevat, että NDE-kokijasta on tullut kaiken anteeksiantava pyhimys, jolla on parantavia voimia ja profetioimisen kyky.
Tutkimustensa johdosta van Lommel vakuuttui, että NDE on todellinen ilmiö, joka viittaa voimakkaasti siihen, että ihmisen olemassaolo
jatkuu kuolemanrajan yli. NDE-kokemusten tutkiminen paljasti van
Lommelille uusia näkökulmia elämään: esimerkiksi hän kertoi eräässä
haastattelussa hämmästyneensä, kuinka jokainen ajatus on merkittävä
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ja tärkeä. Hän luopui lääkärin työstään, kirjoitti omista ja muiden tutkimuksista kirjan ja toimii alan luennoitsijana. Kuolemanrajatutkimus voi
siis aiheuttaa elämänmuutoksia myös niille, jotka eivät ole sitä kokeneet.

Todennettuja havaintoja NDE-tapauksissa
Edellä todettiin, että NDE:n aikana ihmiset kertovat pystyvänsä tekemään ympäristöstään havaintoja. Jotkut tapaukset on kohtalaisen hyvin
dokumentoitu, joten niillä on merkitystä NDE:n tieteellisessä arvioinnissa. Tieteellisessä kirjallisuudessa tunnetaan 40 tapausta (tilanne vuonna
2007), joissa on vahvistettua näyttöä kehon ulkopuolisessa tarkasta havainnoinnista. Esittelen tässä kolme tapausta.
Ensimmäisessä tapauksessa hollantilainen potilas tuotiin syvässä
koomassa sairaalaan (tapaus esitettiin van Lommelin ryhmän The Lancet -lehden julkaisussa). Hoitaja oli ottanut hengityksen varmistamiseksi tehdyn intuboinnin vuoksi tekohampaat pois ja laittanut ne talteen
laatikkoon. Myöhemmin hoitaja tapasi miehen sydänosastolla, ja mies
kertoi heti, että kyseinen hoitaja tietää, missä hänen tekohampaansa
ovat. Mies sanoi nähneensä elvytyksen itsensä ulkopuolelta. Hoitajalta
oli saatu tapauksesta myös kirjallinen lausunto.
Toisessa tapauksessa 35-vuotiaalla amerikkalaisella Pam Reynoldsilla
todettiin aivokasvain, jonka leikkaaminen oli erittäin vaikeaa. Reynolds
suostui uskaliaaseen operaatioon, jossa hänen kehonlämpötilansa laskettiin alhaiseksi, sydän pysäytettiin, hengitys lakkautettiin ja aivoista
laskettiin veri pois. Toisin sanoen Reynoldsin piti kliinisesti kuolla leikkausta varten. Hänen elintoimintojaan seurattiin huolellisesti leikkauksen ajan. Leikkaus alkoi kallon avaamisella; Reynolds oli tällöin nukutuksessa, mutta ei ollut vielä kuitenkaan kliinisesti kuollut. Sitten Reynolds
kuuli kallosahan epämiellyttävän äänen. Kuulemisen ei olisi pitänyt olla
mahdollista näissä olosuhteissa varsinkin, kun hänen korvissaan oli tulpat, jotka lähettivät säännöllisen signaalin korviin. Seuraavaksi hän irtautui ruumiistaan pään yläosan kautta ja näki kehonsa ja ympäristönsä yläpuolelta. Havainnot tuntuivat kirkkaammilta ja selvemmiltä kuin
tavallinen aistiminen. Hän kuuli hoitajan sanovan, että suoni on liian pieni, minkä vuoksi hoitaja asensi laitetta veren hapettamiseksi. Reynolds
ihmetteli, mitä he tekivät hänen alaraajoissaan, koska kyseessähän piti
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olla aivojen leikkaus. Hän näki, että vain osa hiuksista oli ajeltu leikkausta
varten ja hän kuvaili sahan, joka oli enemmän sähköhammasharjan kuin
sahan näköinen (Reynolds oli ajatellut etukäteen, että kallo sahattaisiin
auki). Leikkaava lääkäri piti mahdottomana, että Reynolds olisi nähnyt
kallosahan ennen leikkausta, koska saha otetaan esille vasta, kun potilas
on nukutettu ja ainoastaan leikattava alue on näkyvillä. Reynoldsin antama kuvaus kallosahan yksityiskohdista ei ollut täysin oikea, vaikka saha
olikin poran kaltainen. Muilta osin hänen antamansa tiedot leikkauksen
kulusta pitivät paikkansa.
Kolmannessa tapauksessa keskeisessä roolissa on kenkä. Kaupungin
ulkopuolella työskennellyt siirtolainen Maria vietiin Seattlen sairaalaan
sydänkohtauksen jälkeen. Kolme päivää myöhemmin hän sai toisen sydänkohtauksen, mistä hän selvisi elvytyksen ansiosta. Tämän jälkeen
Maria kertoi hoitajalle kokeneensa ruumiista irtautumisen elvytyksen
aikana; hän oli pannut merkille elintoimintojaan seuraavan laitteen ja
sen tulostukset. Seuraavaksi Maria siirtyi sairaalan ulkopuolelle. Hän kykeni kuvailemaan sairaalan ulkopuolisen alueen oikein myös sellaisilta
osin, jotka eivät olleet näkyvissä hänen huoneestaan. Marian huomio
kiinnittyi kolmannen kerroksen ikkunalaudalle, jonka luokse hän siirtyi
tahdonvoimaansa käyttäen. Ikkunalaudalla oli miesten mallia oleva vasemman jalan tenniskenkä. Kenkä oli tumman sininen ja se oli pikkuvarpaan kohdasta kulunut. Maria pyysi hoitajaa tarkistamaan oliko kenkä
todellinen vai pelkkää kuvittelua. Hoitaja löysi kengän kuvatusta paikasta. Kengän piirteet vastasivat Marian kuvausta.

Kuolemanrajakokemusten kritiikkiä
Tieteellinen kritiikki
Edellä esitetyn perusteella voisi ajatella, että nythän tiede on todistanut
sen minkä uskonnot ja teosofia ovat tienneet kaiken aikaa: kuolemanjälkeistä elämää on olemassa. Todistusaineistosta huolimatta kaikki eivät
ole vakuuttuneita. Jotkut skeptikot ovat sitä mieltä, että ihmisten kokemukset ovat täysin yhteensopivia nykyisen neurotieteen kanssa. NDEkokemukset kuitataan hallusinaatioina, jotka aiheutuvat esimerkiksi
hapen puutteesta tai aivojen poikkeuksellisesta toiminnasta kriisitilanteessa. Näin siitä huolimatta, että hallusinaatiohypoteesille ei ole NDE274

tutkimuksissa empiiristä näyttöä kuten edellä esitelty van Lommelin ryhmän tutkimuskin paljasti. Vaikuttavat tapaukset, joissa ihmiset kertovat
havainnoistaan, voidaan skeptikkojen mielestä selittää muistojen, mielikuvituksen, odotusten ja onnekkaiden arvausten yhdistelmällä. Esimerkiksi elvytyksen kuvaaminen oikein voisi sopia hyvin tähän selitysmalliin,
koska hyvin moni on katsellut vaikkapa Teho-osastoa televisiosta. On
mielenkiintoista, että tätä olettamusta on voitu testata empiirisesti: eräs
tutkija haastatteli elvytettyjä, joilla oli NDE-kokemus ja sellaisia, joilla
ei kokemusta ollut. Osoittautui, että NDE-kokijat kykenivät kuvaamaan
omaa elvytystään erittäinkin tarkasti, kun taas kontrolliryhmän jäsenet
tekivät ainakin yhden vakavan virheen elvytyksensä kuvauksessa.
Katsotaan sitten edellä esitettyjä vakuuttavan tuntuisia, hyvin dokumentoituja tapauksia. Hämmästyttävässä kengän tapauksessa Maria
on voinut sairaalan huoneessa ollessaan kuulla ohikulkijoiden puhuvan
merkillisestä kengästä ja sitten unohtanut kuulemansa. Mieli on elvytyksen jälkeen rakentanut tarinan spontaanisti ja käyttänyt kuulemiaan
asioita tarinan rakennusaineina. On myös mahdollista, että hän oli sairaalaan tullessaan nähnyt sairaalan ympäristöstä asioita, joita hän sitten
selitti ruumiin ulkopuolisina havaintoina. Vastaavasti Reynolds on voinut
kuulla anestesiasta huolimatta ympäriltään ääniä (näin on tosiaan joskus raportoitu tapahtuvan); hänen mielensä on voinut käyttää hyväksi
osittaista kuulo- ja tuntoaistia ja sitten rakentaa kuvatut kokemukset ilman mitään huijaustakin. Tekohampaiden löytymisestä taas oli haettu
varmistus hoitajalta, mutta ei koomassa olleelta mieheltä, joten tämäkin tapaus on epäilyksenalainen.
Ehkä keskeisin tieteellinen erimielisyys koskee aikaa, jolloin kuolemanrajakokemus tapahtuu. Jos se todella tapahtuu kliinisen kuoleman
aikana (tällöin mm. EEG eli aivosähkökäyrä näyttää pelkkää ”viivaa”),
niin tämä viittaisi voimakkaasti siihen, että tietoisuus voi toimia aivoista
riippumatta. Tähän suuntaan onkin jonkin verran näyttöä, mutta kuten
edellisistä esimerkeistä kävi ilmi, näyttö ei ole kiistatonta. Tähän voin
lisätä, että vaikka kiistaton näyttö saataisiinkin, se ei silti pakottaisi luopumaan nykyisestä aivotutkimuksen viitekehyksestä. On nimittäin esitetty, että vaikka mitattavaa aivosähkötoimintaa ei aivokuorella olisikaan, voi sähköistä toimintaa olla olemassa aivojen syvemmissä osissa,
mikä sitten mahdollistaisi jonkinlaisen tietoisuuden säilymisen aivoissa.
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Ongelmana tässä argumentissa on se, että mitään kuolemanrajatutkimuksen ulkopuolista näyttöä kliinisen kuoleman aikana tapahtuvasta
tietoisuuden jatkumisesta aivojen syvemmissä osissa ei ole.
Lukija voikin näistä esimerkeistä päätellä, että tuskin mikään todistusaineisto voi olla niin vankkaa, että tiukka materialismin tai filosofisen
naturalismin kannattaja muuttaisi sen perusteella mielipidettään tietoisuuden luonteesta. Aina löytyy jokin mahdollinen selitys, jonka avulla
voidaan välttää vastenmieliseksi koettu maailmankuvan muuttaminen.
Toisaalta on hyvä, että asioihin suhtaudutaan kriittisesti. Se kuuluu tieteelliseen totuuden etsintään, mutta dogmaattinen sitoutuminen materialismiin ei ole tieteellistä.

Konservatiivisen kristinuskon kritiikki
Konservatiivinen (eli fundamentalistinen) kristinusko tarjoaa kuolemanrajatutkimukseen toisenlaisen kriittisen näkökulman. Kristitty lääkäri
Maurice Rawlings esitti kirjassaan Kuoleman tuolla puolen, että raportoitua paljon suurempi osa NDE-kokemuksista itse asiassa on helvetillisiä. Ihmiset vain unohtavat epämiellyttävät kokemuksensa nopeasti.
Hän esitti, että haastattelu täytyy tehdä heti potilaan herättyä, jotta valikoivaa unohtamista ei pääse tapahtumaan. Myös lääkäri Michael Sabom tunnustautuu konservatiivisen kristinuskon edustajaksi, mutta hän
on samalla rehellinen NDE-tutkija. Sabom totesi, että edes Rawlingsin
kirjassaan esittelemä aineisto ei tue johtopäätöstä kuten ei muukaan
alan tutkimus: lähes kaikki NDE-kokemukset ovat hyviä. Sabom oli kysynyt asiaa Rawlingsilta, joka oli sanonut, että hänelle oli tärkeämpää
tuoda esille pelastussanomaa eikä tehdä tiedettä.
Sabom tuo kirjassaan Light and Death esille oman tutkimuksensa
empiiriset tulokset ja tulkintansa kristilliset oletukset. Hän päätyy siihen,
että NDE-kokemuksissa on Raamatun valossa kysymys Jumalan yleisestä
ilmoituksesta, mutta kenties myös demonien harhautuksesta; näin siksi,
että aika usein kokemus johtaa pois Jeesuksen pelastusteosta itämaisiin
harhaoppeihin kuten jälleensyntymiseen [kenties jopa teosofiaan ].
Sabom antaa kyllä tunnustusta NDE-kokemuksen elämää muuttavalle vaikutukselle todeten, että sen ”hedelmät ovat hyviä”. Sabomin
omassa tutkimuksessa konservatiivisen kristinuskon edustajien uskon
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sisältö ei NDE-kokemuksen johdosta juurikaan muuttunut. Hän huomautti, että muissa tutkimuksissa ongelmana on ollut se, että ihmisten
kristillisyyden astetta ei oltu mitenkään mitattu. Sabom kehittikin kyselylomakkeen, jonka mukaan hän luokitteli NDE-kokijoiden kristillisyyden
asteen: ”hyvät” pisteet saa, jos vastaa, että Jeesuksen sijaissovituksen
hyväksyminen johtaa kuoleman jälkeen taivaaseen ja sen hylkääminen
kadotukseen.
Sabomia ja Rawlingsiakin huomattavasti tiukempaa kantaa edustavat
amerikkalaiset teologit John Ankerbeg ja John Weldon. Heidän mukaansa NDE-kokemus ei sovi lainkaan yhteen Raamatun ilmoitukseen; heidän mukaansa se sopii loistavasti yhteen itämaisten ja new age -oppien
kanssa. Kyseessä on siten pelkästään demonien harhautus; demonit
näyttävät ihmisille sen mitä he tahtovat [ihmeellistä kyllä, heidän maailmankuvassaan Jumalalla ei ole mitään valtaa NDE-kokijoiden kohtaamassa näkymättömässä maailmassa]. Heidän mukaansa tosi kristittyjen
NDE-kokemus on erilainen, mutta he eivät tarkenna millä tavalla se on
erilainen. Harhauttavalle NDE-kokemukselle altistuu, jos on harjoittanut
salaoppeja. Tähän voi kyseisten teologien mielestä vaikuttaa se, että
joku suvun jäsen on vaikkapa kolme sukupolvea aikaisemmin ollut tekemisessä okkultismin kanssa.
Tuon esille näinkin jyrkkiä näkökulmia, vaikka se saattaa monesta
lukijasta olla tarpeetonta. Kenties on hyödyllistä tietää, että tällaisiakin
perusteluja NDE-kokemusten tulkinnoista on esitetty. Johtopäätökseni on tästäkin kritiikistä sama kuin skeptikkojen tapauksessa: mikään
NDE-ilmiöön liittyvä todistusaineisto ei voi muuttaa voimakkaaseen uskonnolliseen näkemykseen sitoutuneen ihmisen käsityksiä, koska aivan
kaikki voidaan selittää edellä esitetyllä tavalla. Tosin voisin samalla kysyä, luopuisinko itsekään omaksumastani ruusuristiläisestä maailmankatsomuksesta, jos tieteellisen todistusaineisto asettaisi sen keskeisiltä
osin kyseenalaiseksi.
Katsotaan seuraavaksi miten teosofia selittää kuolemanrajakokemuksien havaintoja.

Teosofian näkökulma
Johdannoksi totean, että teosofiassa väitetään sen antamien tietojen perustuvan hengentutkijoiden yliaistillisiin empiirisiin havaintoihin
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kuolemanjälkeisistä asioista. Tässä näkökulmassa ihmisen tietoisuuden
laajentuneet kyvyt toimivat tiedonhankkimisen välineinä; ihminen itse
toimii ”mittausinstrumenttina”. Kuolemanrajatutkimus tarjoaakin mielenkiintoisen mahdollisuuden vertailuun teosofisten selitysten ja tieteen tutkimustulosten kanssa.
Teosofiassa ja antroposofiassa on tarkkoja kuvauksia kuolemanjälkeisen elämän vaiheista. Esitän tässä Pekka Ervastin (P. E.) opetusten
pohjalta lyhyen kuvauksen kuolemanjälkeisestä elämästä. Kuolemanprosessi alkaa ruumiista irtautumisella, jossa tietoisuus kohoaa korkeamman minän eli ihmisen kuolemattoman ydinolemuksen yhteyteen.
Sen jälkeen tapahtuu elämänkertaus, jossa ihminen katselee elämäänsä objektiivisesti korkeamman minänsä valossa, ja hän osaa arvostella,
mitkä teot ja ajatukset olivat hyviä eli rakkauden mukaisia ja mitkä eivät
olleet. Ihminen on tällöin voimaruumiissaan eli eetteriruumiissa. Elämänkertauksen jälkeen hän lähtee eetteriruumistaan ja nukahtaa. Hän
on tässä nukkuvassa tilassa korkeintaan kolme vuorokautta, minkä jälkeen tapahtuu herääminen astraalisessa tilassa, joka on vielä yhteydessä maanpiirin kanssa. Tässä tilassa ollessaan ihminen voi seurata omat
hautajaisensa. Tämä vaihe ei kestä pitkään; se päättyy siirtymiseen kuolemanjälkeiseen maailmaan, jossa varsinaisen astraalinen elämä alkaa.
Siellä ihminen tapaa edesmenneitä läheisiään ja ystäviään. P. E. myös
mainitsee, että edesmenneet läheiset voivat olla vastaanottamassa ihmistä jo kuolemanprosessin alkuvaiheessa. Oleellinen piirre astraalielämässä on se, että ihmisellä ei ole enää välitöntä yhteyttä korkeampaan
minäänsä, ellei hän ole sitä elämän aikana onnistunut saamaan aikaiseksi. Astraalisen elämän luonne riippuu ihmisen moraalisesta luonteesta; se voi olla aluksi vaikeakin.
Elämä astraalimaailmassa päättyy lopulliseen puhdistusprosessiin,
minkä jälkeen ihminen jälleen menettää tajuntansa, jota seuraa syntymä taivasmaailmassa. Tätä kutsutaan myös toiseksi kuolemaksi, jossa
ihmisestä on seulottu pois kaikki paha. Taivasmaailman loppuvaiheessa
ihminen yhtyy jälleen korkeampaan minäänsä ja näkee elämän suuren
ja ihmeellisen ihanteen, josta kaikki suuret henkiset opettajat ovat puhuneet (erityisen selvästi tämä ihanne on nähtävissä Jeesuksen Vuorisaarnassa). Ihminen lupaa pyhässä hurmiossa yrittää uudelleen toteuttaa tätä ihannetta ja aloittaa uuden syntymisen prosessin.
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Kuolemanrajakokemuksessa tapahtuva ruumiista irtautuminen, elämänkertaus ja läheisten kohtaaminen ovat täysin yhteensopivia P. E:n
ja muiden teosofisten kuvausten kanssa1. On kuitenkin yllättävää, että
vain varsin pieni osa NDE-kokijoista raportoi elämänkertauksesta. Miten tämä olisi selitettävissä? Ehkä kuolemanrajakokemus sisältää tiettyjä välähdyksiä kuolemanjälkeisestä elämästä eivätkä kaikki koe kuolemanprosessia kokonaisuudessaan. Tässä on huomattava, että vaikka
tutkimusten NDE-kokijat olivat kliinisesti kuolleita, heidät pystyttiin vielä
elvyttämään (tietysti ilman elvytystä he olisivat kuolleet ”lopullisesti”).
Teosofisessa tulkinnassa tämä tarkoittaa sitä, että fyysisen ja sielullishenkisen ihmisen yhteys – ”hopealanka” – ei ollut vielä katkennut.
Miksi sitten vain vajaa viidennes elvytetyistä muistaa kokeneensa jotakin? Onko niin, että suurin osa ihmisistä ei koe mitään kliinisen
kuolemansa aikana? Teosofinen tieto tarjoaa tähän kysymykseen yhden
näkökulman. Unta kutsutaan teosofiassa joskus kuoleman pikkuveljeksi,
koska unessakin sielullinen-henkinen ihminen siirtyy näkyvän ruumiin
ulkopuolelle ja kokee näkymättömässä maailmassa kaikenlaista. Muisto
tästä ei kuitenkaan siirry fyysis-eetteriseen aivotajuntaan; muistamisen
edellytyksenä on P. E:n mukaan ajatus- ja tunne-elämän puhdistaminen.
Tästä näkökulmasta katsottuna kaikki kliinisesti kuolleet kyllä kokevat
jotakin tajuttomuustilansa aikana, mutta kaikki eivät pysty muistamaan
kokemuksiaan. Tällä en silti tarkoita sitä, että NDE-kokemuksen saaneet
olisivat eettisesti kehittyneempiä kuin muut ihmiset. NDE-kokemuksen
muistamiseen lienee omat sisäiset syynsä ja en olisi lainkaan yllättynyt,
vaikka sille löytyisi selitys tieteenkin näkökulmasta.
Elämänkertauksessa keskeistä on sen moraalinen luonne: ihminen
tietää selvästi, mikä on elämän tarkoitus ja miten hänen olisi pitänyt
elämänsä elää. Elämän lakien kokeminen tapahtuu NDE-kokemuksissa
myös tunnelin jälkeisen valon kohtaamisessa, jolla on elämää syvästi
muuttava vaikutus kuten edellä tuli esille. Valon voisi tulkita siten, että
ihmisen persoonallisuus on siinä osallinen korkeamman minänsä tajunnasta. Ihminen voi valossa kohdata olennon, joka edustaa hänelle
1 Toki teosofiset kuvaukset menevät paljon pidemmälle kuin NDE-tutkimuksen empiria.
Oleellista on tässä se, että kuvaukset ovat sopusoinnussa hyvin dokumentoidun empirian kanssa. Tämä ei tietenkään takaa, että myös muu kuvaus olisi totta; voitaneen silti
sanoa, että olemassa oleva empiria lisää teosofisten yms. kuvausten uskottavuutta.
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korkeampaa ihannetta tai hän voi kokea valon opetukset ilman opettajan
hahmoakin. Sekä kuolemanrajakokemukset että Aikain viisaus viittaavat
kaiken takana olevaan suureen rakkaustajuntaan, kaiken ykseyteen.
On mielenkiintoista todeta, että NDE-kokemukset antavat tukea P.
E:n opetukselle, jonka mukaan Vuorisaarnan ihanteet eivät ole Jeesuksen keksimiä ulkoisia moraalisääntöjä, vaan kuvastavat Suuren Elämän
syvimpiä lainalaisuuksia. Edellä esitetyissä esimerkeissä tuli esille oikeastaan kaikki Vuorisaarnan keskeiset opetukset:
• Älä suutu, vaan säilytä mielentyyneytesi kaikissa elämän tilanteissa
• Opettele ajatustesi ja tunteittesi puhtaus; jokainen ajatuksesi
on merkityksellinen
• Ole rehellinen, puhu aina totta ja pidä lupauksesi
• Älä vastusta pahaa (tämän eräs puoli on anteeksiantaminen)
• Rakasta kaikkia, myös vihamiehiäsi
Tunnelikokemus voisi kuvata siirtymistä eteerisestä maailmasta astraalimaailman valoisille alueille. Pelottavat NDE-kokemuksetkin sopivat
teosofiseen selitysmalliin: ihminen kulkee aina myös astraalimaailman
raskaiden tasojen läpi, mutta yleensä hän ei kiinnitä niihin mitään huomiota. Kuitenkin näistä alimmista astraalimaailman tasoista voi tulla tietoiseksi, jos ihminen on jostakin syystä pelon vallassa tai jos hän on yrittänyt itsemurhaa. Itsemurhaa yrittäneiden yksinäisyyden kokemukset
ovat kuin suoraan P. E:n esitelmästä ”Itsemurha ei ole oikea ratkaisu”. P.
E:n esityksestä käy ilmi, että ihminen ei pääse eetterimaailmasta eteenpäin, koska hän on riisunut vain ulkoisen fyysisen ruumiinsa. Tämäkin
tila on väliaikainen, mutta voi kyllä ihmisestä tuntua ikuisuudella. P. E:n
mukaan tällaisen ihmisen epätoivoa syventää kristinuskon opetus taivaasta ja helvetistä; itsemurhan tehnyt tai alemman astraalimaailman
puhdistustilassa elävä ihminen voi todella luulla olevansa ikuisessa kadotuksessa, mikä tekee hänen auttamisestaan aluksi vaikeaa.
Joissakin NDE-kokemuksissa tulee selvästi esille karman laki: esimerkiksi elämänkertaus näyttää myös ajatustasolla tehtyjen tekojen seuraukset. Ei ole siten kovin yllättävää, että monet NDE-kokemuksen läpikäyneet ovat alkaneet uskoa karman lakiin ja myös jälleensyntymiseen.
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Monista on siten tullut tietyssä merkityksessä teosofeja sekä teoriassa
että käytännössä, koska he ainakin pyrkivät tuomaan veljesrakkautta eli
buddhia päivätajuntaan kuten H. P. Blavatsky asiasta opetti.
Ihminen käy kuolemassa luonnon pakosta läpi prosessin, joka on samankaltainen kuin teosofian kuvaama vihkimysprosessi. Tämän ihminen
voisi toteuttaa jo eläessään. Ruusuristiveljeni Oiva Solehmainen onkin
esittänyt, että kuolemanrajakokemus voisi olla eräänlainen vihkimyskokemus. Tähän näkemykseen voi hyvin yhtyä; ainakin kyseessä on vakava
elämänmuutos, joka vie ihmisen puhdistuksen tielle ja aikanaan myös
vihkimykseen eli pysyvään yhteyteen kristustajunnan kanssa.

Yhteenveto
Olen koettanut tässä esityksessä osoittaa, että tiede on kuolemanrajatutkimuksessa kohdannut Aikain viisauden; kuolemanrajalla käyneiden
kokemukset ovat hämmästyttävän yhtäpitäviä teosofisten, antroposofisten ja ruusuristiläisten opetusten kanssa, jotka siis ovat huomattavasti vanhempia kuin tieteellinen kuolemanrajatutkimus. Tieteen taustaoletuksena on ns. metodologinen naturalismi, jonka mukaan tieteen
tutkimia asioita voidaan selvittää vain luonnollisiin syihin vetoamalla
eli jumalat, enkelit, henki tai mikään muukaan metafyysinen seikka ei
käy selitysperusteeksi. Oletus on mielestäni hyvin järkevä tieteellisessä
tutkimustyössä; tämä on osoittautunut erittäin hedelmälliseksi lähtökohdaksi. Näyttää kuitenkin siltä, että kuolemanraja-tutkimus haastaa
tämän oletuksen. Ehkä tieteenkin näkökulmasta kuolemanrajatutkimuksen empiiriset havainnot voidaan parhaiten selittää siten, että tietoisuus
voi olla aivoista riippumaton. Aivotutkimuksen arkipäivään tällä tuskin
olisi juurikaan vaikutusta, mutta tietoisuuden tutkimuksen ja tieteellisen maailmankuvan paradigman muutos olisi erittäin suuri. Teosofian
eli Aikain viisauden kannalta asia on selvä: ihmisessä on ikuinen henkinen puoli, joka on todellisempi kuin aivotajunnassa ilmenevä persoonallisuutemme. Olen vakuuttunut siitä, että jotkut meistä tietävät tämän
omakohtaisesta kokemuksesta.
Tietenkin on selvää, että kuolemanrajatutkimuksen näyttö ei kaikkia
vakuuta: skeptikot ja konservatiiviseen kristinuskoon sitoutuneet ihmiset eivät muuta näkemyksiään, koska aina on mahdollista tehdä lisä281

oletuksia, jotka pelastavat omat lähtökohdat. On kuitenkin hyvä huomata, että kaikki vakavat kristityt eivät hylkää kuolemanrajatutkimuksen
tuloksia: esimerkiksi laajalti arvostettu arkkipiispa Paavali piti niitä yhteensopivina kirkkoisien opetusten kanssa.
Uskon, että useimpiin ihmisiin kuolemanrajatutkimuksen tuloksilla
voi olla merkittävä vaikutus. Kuolemanrajakokemukset nimittäin paljastavat elämästä sen, minkä ihmiset ainakin sisässään tietävät oikeaksi:
elämä on ehdottoman oikeudenmukaista ja kaiken takana on ihmeellinen hyvyys ja rakkaus.
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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
kuolemanrajakokemuksia käsittelevän yleistajuisen kirjan vuonna 1975;
kirja julkaistiin suomeksi jo vuonna 1978 nimellä Kokemuksia kuolemasta. Aluksi kyseessä olivat yksittäistapaukset eli anekdootit, jotka olivat
sinänsä kiinnostavia, mutta niiden tieteellinen merkitys oli vähäinen.
Tapauksia alettiin kerätä lisää etsimällä nde:n kokeneita ihmisiä haastatteluihin. Tällöin puhutaan retrospektiivisestä tutkimusotteesta, jota
pidetään 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 tapahtumat eri tavalla kuin ne todella tapahtuivat. Läpimurto tapahtui 2000-luvun alkupuolella, jolloin julkaistiin kaksi prospektiivista tutkimusta nde-ilmiöstä. Tällä tarkoitetaan sitä, että kaikki
tietyissä sairaaloissa elvytetyt sydänkohtauspotilaat 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 tulkintoja kritisoineet skeptikot myönsivät, että ensimmäistä kertaa käytettävissä on laadukasta empiiristä aineistoa, josta
kannattaa keskustella (van Lommelin tutkimusta ja nde-ilmiön kritiikkiä
on käsitelty lähteissä Näreaho (2015) ja Savinainen (2011)).
Kuolemanrajatutkimus tuo esille monia mielenkiintoisia seikkoja
ajalta, jolloin potilaat olivat kliinisesti kuolleita. Toki skeptikot kiistävät,
että kliinisen kuoleman ajalta voisi olla mitään muistoja, mutta monet
ennakkoluulottomat tutkijat ovat vakuuttuneet siitä, että ihmiset ovat
todella kokeneet jotakin kliinisen kuoleman aikana. Toisaalta teosofit
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ovat saaneet 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 teosofisen liikkeen uranuurtaja Pekka Ervast (P. E.). Yhteistä näille kaikille on ollut se, että jokainen
puhuu omasta henkisestä tiedostaan käsin. Väite on toki materialismia
kannattavan vaikea ottaa tosissaan, enkä heitä tästä sinänsä voi moittia.
Miksi pitäisi uskoa pelkän auktoriteetin ilmoituksen perusteella? Nyt on
kuitenkin jo jonkin aikaa ollut mahdollista verrata henkisten opettajien
kertomuksia objektiivisen tieteellisen tutkimuksen tuloksiin: tässä kirjoituksessa vertaillaan mm. nde-tutkimuksen dokumentoimia kuvauksia
kuolemanprosessista P. E:n kuolemaopetusten kanssa.
P. E. kirjoitti ja piti luentoja kuolemasta jo ainakin vuodesta 1904 lähtien, jolloin hän julkaisi kirjansa Mitä on kuolema?. Hän palasi 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 tutkimusta.

Ruumiista irtautuminen
Ensimmäisenä nde-kokemuksena yleensä on kokemus kipujen lakkaamisesta ja rauhan tunne. Sen jälkeen tapahtuu ruumiista irtautuminen.
Usein tähän liittyy tavallista selkeämpi ja kirkkaampi tietoisuus, vaikka
henkilön aivotoiminta on vakavasti rajoittunutta esimerkiksi sydänkohtauksen vuoksi. Ihmiset kertovat, että he kuulevat ja näkevät kehonsa
yläpuolelta, mitä elvytystilanteessa tapahtuu. Ruumiista irtautumista
kuvataan mm. näin:
”Yhtäkkiä katson itseäni ylhäältäpäin katosta… Näen itseni hyvin selkeästi. Minulla on normaali näkökyky. Minulle kerrotaan, että edessäni
on päätös. Mitään ääntä ei kuitenkaan kuulu; vain ”tieto” siitä, että minun on mahdollista valita lähteäkö vai jäädä… Ehdottoman rauhallisuuden tila. Valitsen jäämisen, olen välittömästi takaisin kehossani.”
Jotkut kertovat hopealangasta, joka yhdistää fyysisen ja henkisen kehon toisiinsa. Hopealangan kiinnityskohta voi vaihdella: se voi olla kiinni
eri kohdissa päätä, selässä tai vatsan seudulla. Seuraavassa on kuvaus
hopealangasta nde-kokemuksen yhteydessä:
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”Melkein välittömästi tunsin palaavani takaisin kehooni päähäni
kiinnittyneen hopealangan välityksellä. Se tuntui aivan kuin fyysiseltä
törmäykseltä. Heti kun olin palannut takaisin, joku sanoi lähelläni: ’Voi,
saimme hänet takaisin’.”
P. E. kuvaa kuolinkamppailua seuraavalla tavalla:
”Itse kuolinkamppailu on sitä, että tuo näkymätön eli eetteriruumis
lähtee ulos fyysisestä, näkyvästä, karkeasta ruumiista – [Eetteriruumis]
nousee ylöspäin, aivan kuin jaloista pään läpi, ja on sitten fyysisen ruumiin yläpuolella. Ja tuo silta eli hopealanka – niin kuin sitä myös nimitetään, myöskin kultalangaksi –, tuo loistava lanka on vielä jäljellä ehjänä
fyysisen ruumiin ja eetteriruumiin välillä. Ja niin kauan kuin tuo lanka
on ehjänä, ihminen ei ole vielä kuollut, vaan hänet voitaisiin herättää
takaisin fyysiseen ruumiiseen.”
P. E:n kuvaus saa vahvistusta nde-kokemuksista. Jopa myöhemmin
skeptikoksi kääntynyt Susan Blackmore kertoi nähneensä hopealangan
ruumiista irtautumiskokemuksensa yhteydessä.

Elämänkertaus
Jotkut nde-kokijoista (13 % länsimaisista tapauksista) kuvailevat elämänkertauksen, joka voi lyhyessä ajassa sisältää koko elämän tapahtumat tai
vain elämän pääkohdat. Vaikka elämänkertaus on nopea, nde-kokija kykenee seuraamaan sitä intensiivisesti. Jotkut raportoivat havainneensa,
kuinka heidän ajatustensa, sanansa ja tekonsa vaikuttivat toisiin ihmisiin. Ihmiset pystyvät arvostelemaan elämäänsä objektiivisesti eettiseltä
kannalta. Tähän ei kuitenkaan liity tuomitsemisen kokemusta tavallisessa merkityksessä:
”Kun olin valossa, koin elämänkertauksen ja näin kaiken…kaikki mitä
olin ikinä tehnyt; jokainen ajatus, sana, teko, toiminta ja toimimatta jättäminen näytettiin minulle.”
”Kertaus oli hyvin nopea, mutta näytin ymmärtävän kaiken helposti
nopeudesta huolimatta.”
Joskus elämänkertaukseen liittyy jokin henkinen olento, joka toimii
myötätuntoisena ja rakastavana oppaana ja kertoo kokemusten henkisistä seurauksista. Elämänkertauksessa korostuvat kaksi asiaa, jotka ihminen ottaa kuollessaan mukaansa: tieto ja rakkaus.
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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 puolueettomasti, nimittäen joka asiaa sen omalla laatunimellä hyväksi tai huonoksi,
rikokseksi tai ansioksi jne. Hän on silloin kuin suuressa valossa… Itse asiassa ihmisen korkeampi Minä personoituna silloin on katsojana. Kuollessaan ihmisen juhlallinen muistikokemus ei johdu hänen tavallisesta
fyysisestä persoonallisuudestaan, vaan siitä korkeammasta Itsestä, siitä
Minästä, joka on fyysisen persoonallisuuden takana.”
P. E:n kuvaus on hyvin yhteensopiva nde-kokijoiden elämänkertausten kuvailun kanssa. P. E. ei kuitenkaan mainitse, että ihminen kokisi elämänkertauksessa toisten ihmisten tunnetilat, 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 (kuten myös Rudolf Steinerin mukaan) elämänkertaus tapahtuu kuolinprosessin alussa eetteriverhossa. Nde:n kokeneet kuvaavat elämänkertauksen 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 tuntenut
edesmenneen henkilön läsnäolon?” (Carter, 2012). Vastaajista 31 %
vastasi kysymykseen myönteisesti. Yhdysvaltalainen parapsykologi John
Palmer kysyi vastaavan kysymyksen vuonna 1979 Charlottesvillen asukkailta. Vastaajia oli 622, näistä 17 % kertoi nähneensä edesmenneen ilmestyksen.
Ilmestykset eivät aina ole visuaalisia: jotkut kokevat kuulleensa tai
tuntevansa näkymättömän olennon läsnäolon. Ilmestyksen kesto on
yleensä alle minuutin. Ilmestykset havaitaan vain harvoin pimeässä tai
hämärässä. Haraldssonin tutkimuksessa noin puolet havainnoista tapahtui päivänvalossa tai valaistuissa tiloissa; vain 10 % havainnoista tapahtui pimeässä. Ilmestykset ovat tyypillisesti hyvin realistisen tuntuisia, ja
ne usein tuntuvat elävän henkilön tapaamisilta. Eräässä tutkimuksessa
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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 poistumaan niistä, he voivat kulkea esineiden läpi ja näkyä vain joillekin paikalla olevista ihmisistä. Ilmestystä voi vain harvojen raporttien mukaan
koskettaa. Suurin osa ilmestyksistä on näkijöilleen läheisiä tai tuttuja.
Väkivaltaisesti kuolleiden osuus ilmestyksistä on suhteellisesti ottaen
suuri. Joskus ilmestyksessä esiintynyt henkilö voi olla elossakin. Tällaisissa tapauksissa ilmestynyt henkilö on usein ollut unessa tai transsin
kaltaisessa tilassa.
Myös kuolinvuoteella koettuja ilmestyksiä on tutkittu; tästä on
julkaistu viime vuosina paljon artikkeleita tieteellisissä lehdissä. Usein
ilmestys tapahtuu hyvin lähellä kuolemaa: kuolinvuoteella olija kertoo,
että hänelle ilmestynyt olento on tullut hakemaan häntä. Tämä koettiin
yleensä hyvin positiivisena: kuolevien potilaiden mieliala kohosi, ja he
tunsivat ilon ja rauhan tunteita. Toki osa kuolinvuodeilmestyksistä täyttää sekavien hallusinaatioiden tunnusmerkit; tällaisiin hallusinaatioihin
ei liity ilon ja rauhan kokemusta.
P. E:n opetusten mukaan ihminen elää noin kolme päivää eetteriverhossaan ennen siirtymistä varsinaiseen kuolemanjälkeiseen olotilaansa
astraalimaailmaan. Tänä aikana hänen on mahdollista ilmestyä läheisilleen. P. E. kuvaa 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 isänsä 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 vuorokaudeksi,
pariksi. Vainaja siirtyy pois, hän nukahtaa ja herää tuonelassa. Mutta jos
hänellä on jotakin omallatunnolla, jos hän on jättänyt jotakin tekemättä,
jos on piilottanut testamentin tai jättänyt jotakin muuta ilmoittamatta
omaisilleen, silloin hän koettaa kummitella.”
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P. E:n mukaan jonkinlaisia ilmestymisiä, ”kummittelua”, voi tapahtua
myöhemminkin astraalitasolta käsin.

Läheisten kohtaaminen
Noin 30 % länsimaisista nde-kokijoista kertoo siirtymisestä toiseen todellisuuteen; tätä kuvataan usein pimeän tunnelin läpi kulkemisena
(tunneli voidaan nähdä myös monivärisenä). Tunneli johtaa valoon, joka
on äärimmäisen kirkas, mutta ei kuitenkaan sokaiseva. Valon kokemiseen liittyy syvä autuuden, ehdottoman rakkauden ja hyväksynnän kokeminen. Monet raportoivat tavanneensa valossa edesmenneitä sukulaisiaan, ystäviään ja muita valo-olentoja. Eräs kokija kertoi:
”Näiden olentojen kohtaaminen oli kuin elämän kaikkein tärkeimpien ihmisten uudelleen tapaaminen pitkän eron jälkeen. Tähän uudelleen näkemiseen liittyi ylitsevuotava rakkaus ja ilo.”
Long & Perryn (2010) kokoamaan nde-kirjaan on otettu mukaan seuraava suomalaisen Anittan kokemus; Anittalla oli ollut sydänkohtaus:
”Sitten näin isäni, aivan niin kuin hän oli ollut eläessään. Hän tuli
luokseni ja sanoi: ’Tule tänne, täällä on hyvä olla’. Olisin halunnut juosta
hänen luokseen, mutta en voinut, koska välillämme oli raja.”
Anittan kuvailema rajan kokemus on tyypillinen nde-kokijoille (tästä
kertoi eräässä tutkimuksessa noin kolmasosa kokijoista). Heille syntyy
tietoisuus siitä, että jos he ylittävät rajan, he eivät voi enää palata takaisin fyysiseen elämään. 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 tarvitsevat häntä. Taiteilija Vesa-Matti
Loiri on kertonut omasta rajakokemuksestaan vastaavalla tavalla ikään
kuin muurilla olemiseksi: toisella puolella oli kuolema ja toisella elämä. Kuoleman valitseminen olisi tuntunut helpolta ratkaisulta. Häneltä
kuitenkin kysyttiin: ”Oletko täyttänyt mittasi?”. Loiri kuvailee, kuinka hänet 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: esimerkiksi fyysisestä ruumiista
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eetteriruumiiseen ja sitten parin päivän sisällä eetteriruumiista astraalielämään, jota edeltää tajunnan menetys eli nukahtaminen. Hän ei
kuitenkaan puhu siirtymisestä tunnelikokemuksena. Myös P. E. kertoo
läheisten kohtaamisesta kuoleman jälkeen:
”Tavallisesti silloin, kun ihminen kuolee, tulee myöskin joku olento
häntä noutamaan. Jos hänellä on äskettäin kuolleita omaisia, niin joku
niistä tulee, ja jos taas sellaisia ei sattuisi olemaan, niin tulee toisia auttajia, niin että kuoleva ihminen aina näkee jonkun rakkaan olennon,
omaisen, tai sitten sellaisia olentoja, joita hän kutsuu enkeleiksi tai Kristukseksi.”
Tarkastellaan seuraavaksi negatiivisia nde-kokemuksia ja P. E:n vastaavia kuvauksia kuoleman varjomaailmasta.

Kuoleman varjomaailma
Hyvin pieni osa nde-kokemuksista on pelottavia (erään arvion mukaan
1–2 %). Tällaisia ovat kokeneet itsemurhaa yrittäneet, huumeiden yliannostuksen ottaneet ja myös aivan tavalliset ihmiset. Joskus pelottavan
kokemuksen syntyyn näyttää vaikuttavan voimakas ahdistus tai kuolemanpelko. Aina ei kokemuksen taustalta löydy selvää selittävää tekijää:
pelottavan nde-kokemuksen läpikäyneet ihmiset voivat olla aivan tavallisia ihmisiä.
Ruumiista irtautumiskokemuksen jälkeen nämä ihmiset saapuvat pimeään tai harmaaseen tyhjyyteen, jossa vallitsee yksinäisyys ja epätoivo. He voivat tuntea pahan olennon läsnäoloa ja kuulla pelottavia ääniä.
Muutamat kuvailevat klassisen helvetin kaltaisen paikan. Esitän otteen
negatiivisesta kokemuksesta:
”Yhtäkkiä pysähdyin pimeässä tunnelissa ja aloin pudota valtavalla
nopeudella yhä nopeammin… Aloin kuulla kirkumista, huutoa… kauhistuttavaa naurua, tunsin kuvottavaa löyhkää, sitten mustuus muuttui
tuleksi. Siellä oli kaikenlaisia kamalan näköisiä olioita, jotkut pahempia
kuin toiset. Ne pyrkivät sieppaamaan minut… Rukoilin armoa Jumalalta… Sitten heräsin ja kuulin minut elvyttäneen ensiavun lääkärin äänen.”
Erään tutkimuksen mukaan itsemurhaa yrittäneet muodostavat yli
puolet niistä, joiden nde:n keskeisenä piirteenä on yksinäisen tyhjyyden kokemus. On kuitenkin huomattava, että joidenkin itsemurhaa
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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 näistä
manalatiloista sopivat yhteen negatiivisten nde-kokemusten kanssa. P.
E:n mukaan myös ns. tavallisella ihmisellä voi olla jokin vastaavuus 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 itsemurhaaja 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. sanoo
seuraavaa:
”He jäävät yksinäisyydessä oleskelemaan maan ilmapiirissä, ja joko
he yhä uudestaan ja uudestaan elävät läpi kamalan tekonsa, tai sitten
he harhailevat kuin yksinäisessä erämaassa ja tuntevat sanomatonta
ikävää.”
3) Kaikkein kovin kohtalo odottaa niitä itsemurhan 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 kokemusta voi luonnehtia myönteiseksi (he
saavat levätä). Onneksi useimpien muidenkaan itsemurhaajien 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
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oman onnensa nojaan, vaan heitä koetetaan järjestelmällisesti auttaa.
Sen tähden yritetään itsemurhaajiakin kuolemanjälkeisessä elämässä
ohjata ja opastaa, joskin on vaikea päästä heidän puheilleen ilmapiirissä,
etenkin niiden, jotka elävät ennen kuvatussa oravanmyllyssä. Mutta niin
pian kuin saa heidän mielensä hereille, ovat hekin vaikutuksille alttiita.
Heille selitetään, mikä elämä on ja missä he ovat erehtyneet. Kauneimpia näkyjä kuolemanjälkeisessä elämässä tarjoaakin itsemurhaaja, joka
auttajansa kautta on päässyt selvyyteen erehdyksestään ja tuntee olevansa täynnä katumusta.”

Lopuksi
Olen yrittänyt osoittaa, että P. E:n henkiset opetukset ovat pitkälle yhtäpitäviä tieteellisen kuolemanrajatutkimuksen esille tuomien kuvausten
kanssa. Ne ovat mielestäni tärkeitä, koska ne auttavat ihmiskuntaa vapautumaan materialististen uskomusten kahleista. Tämä oli myös yksi
teosofisen liikkeen alkuperäisistä tarkoituksista. On kuitenkin tärkeää
huomata, että vaikka kuolemanjälkeinen elämä tarjoaa teosofian mukaan ihmiselle taivaselämän autuuden, se on sittenkin ohimenevää. Ihmisen elämän päämäärä ei ole kuolemanjälkeinen 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 rakastaa 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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Kokemuksia kuoleman varjomaailmasta:
negatiiviset kuolemanrajakokemukset
Johdanto
Kuolemanrajakokemukset tulivat suuren yleisön tietoisuuteen Raymond
Moodyn v. 1975 julkaiseman Life after life- teoksen myötä. Kirja julkaistiin pian myös suomeksi v. 1978 nimellä Kokemuksia kuolemasta. Aiheen
tieteellinen tutkimus on jatkunut jo yli 40 vuoden ajan. Tutkimuksen
perusteella syvän kuolemanrajakokemuksen vaiheita ovat (järjestys voi
jonkin verran vaihdella, eivätkä kaikki raportoi kaikkia vaiheita):
• ruumiista irtautuminen
• rauhan kokeminen ja tajunnan kirkastuminen
• tunnelin läpäisy
• ylimaalliseen valoon saapuminen
• objektiivinen elämänkertaus, jossa kaikkien ajatusten, sanojen
ja tekojen vaikutukset toisiin ihmisiin tulevat esille hyvin lyhyessä ajassa
• edesmenneiden läheisten ja valo-olennon kohtaaminen
• rakkauden ja kaiken ykseyden kokeminen
• paluu fyysiseen ruumiiseen
Kuolemanrajakokemus voi tapahtua niin ateistille kuin uskonnolliselle ihmiselle, samoin lapset ovat kertoneet vastaavanlaisista kokemuksista. Myös syntymästään saakka sokeat ovat kertoneet visuaalista havainnoista kokemuksen aikana, vaikka heillä ei ole edes unen aikana mitään
visuaalisia elämyksiä. Kokemukseen ei vaikuta se, onko kokija kuullut
aiemmin kuolemanrajakokemuksista. (Tosin kulttuurien välillä on jonkin
verran eroja.) Oleellista näissä kokemuksissa on se, että ne muuttavat
kokijoiden elämää ja heidän arvojaan merkittävällä tavalla niin, että he
pyrkivät ilmentämään elämässään hyvyyttä ja rakkautta. Kaikki eivät
kuitenkaan koe positiivista kuolemanrajakokemusta. Tarkastelen tässä
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esityksessä negatiivisia kuolemanrajakokemuksia ensin tieteen ja sitten
teosofian näkökannalta.

Negatiivisen kuolemanrajakokemuksen päätyypit
Negatiivisista kokemuksista on tehty varsin vähän tieteellistä tutkimusta. Jotkut tutkimukset ovat raportoineet, että vain 1–2 % kokemuksista on ollut negatiivisia, mutta vaikuttaa siltä, että matala luku aiheutuu
mm. aliraportoinnista. Bush & Grayson (2014) esittävät, että jopa 20 %
kuolemanrajakokemuksista olisi negatiivisia tai ahdistavia. Negatiiviset
kokemukset tapahtuvat vaihtelevissa olosuhteissa aivan kuten positiiviset kokemukset; mikään näyttö ei viittaa siihen, että ”hyvät” ihmiset kokisivat vain hyviä kokemuksia ja ”pahat” ihmiset vain pahoja kokemuksia
kuoleman rajalla. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että itsemurhan yrittäminen,
huumeiden (tahatonkin) yliannostus ja voimakas pelon tunne lisäävät
negatiivisen kuolemanrajakokemuksen todennäköisyyttä.
Tutkijat erottavat kolme ahdistavan kokemuksen päätyyppiä: käänteinen kuolemanrajakokemus, tyhjyyskokemus ja helvetillinen kokemus
(Bush & Grayson, 2014). Käänteinen kuolemanrajakokemus sisältää
samoja vaiheita kuin positiivinen kokemus, mutta nämä koetaankin
uhkaavina tai pelottavina. Kokija ei ikään kuin voi hyväksyä sitä, että
hän näkee esimerkiksi onnettomuustilanteessa tapahtuvat asiat itsensä
ulkopuolelta. Myös valon lähestyminen voidaan kokea pelottavana.
Näreaho (2015, 91) toteaa, että ”kokemuksen ahdistava osuus liittyy
usein pelkoon egokontrollin eli minuuden hallinnan menettämisestä”.
Joskus käänteinen kokemus muuttuu positiiviseksi, kun kokija hyväksyy
tilanteen ja antautuu kokemukselle.
Tyhjyyskokemuksessa kokija havaitsee olevansa valtavassa tilassa,
jossa ei ole mitään. Tähän liittyy suuri yksinäisyyden kokemus, eräänlainen kosmis-eksistentiaalinen ahdistus, mikä tuntuu musertavalta.
Joskus kokemukseen voi liittyä ajatuksenvaihtoa toisten tietoisuuksien
kanssa, mutta se vain vahvistaa yksinäisyyden kokemusta. Seuraava kokija oli käymässä läpi vaikeaa synnytystä, joka herätti pelkoa ja paniikkia.
Naiselle annettiin nukutusainetta, minkä jälkeen hän koki liikkuvansa
pimeässä avaruudessa, kunnes kohtasi ”renkaita”, jotka hän vasta
paljon myöhemmin tunnisti jin ja jang symboleiksi (Bush, 2012, 6–7).
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Renkaista lähti naksahtelevaa ääntä, ja ne kommunikoivat naisen kanssa
(suomennos Näreaho, 2015, 92):
”Ne ivasivat ja piinasivat – eivät oikeastaan ilkeästi, vaan pikemminkin ilkkuvalla ja mekaanisella tavalla. Klikkausäänten viesti
oli tämä: elämääsi ei ole koskaan ollut olemassa. Maailma ei ole
koskaan ollut olemassa. Perheesi ei ollut olemassa. - - Täällä ei
ole mitään. Toisella puolella ei koskaan ole ollut mitään. Se kaikki
oli pelkkä vitsi…. ’Tämä on ikuisuus’, ne sanoivat. Tamä on kaikki,
mitä koskaan oli ja tulee olemaan, vain tämä epätoivo.”
Tyhjyyden kokemus tapahtuu usein itsemurhayrityksen yhteydessä
(on kuitenkin syytä todeta, että myös itsemurhaa yrittäneillä voi olla
positiivinen kuolemanrajakokemus). Kuolemanrajatutkija Kenneth Ringin keräämän aineiston perusteella voidaan sanoa seuraavaa (http://
www.near-death.com/experiences/suicide/ken-ring-research.html,
käännös AS):
”…itsemurhayritystä seurannut kuolemanrajakokemus oli usein
lyhennetty, kesken jäänyt. Se alkoi helpotuksen tai rauhan tunteella ja kehosta irtautumisella samaan tapaan kuin tavallinen
[positiivinen] kuolemanrajakokemus. Mutta se usein päättyi, jos
pääsi edes tähän saakka, tunteeseen sekavasta ajelehtimisesta pimeässä tai synkässä tyhjyydessä – eräänlaisessa hämärän
rajamaassa.”
Helvetillinen kuolemanrajakokemus on kaikkein harvinaisin mainituista negatiivisista kokemuksista. Helvetillisestä kokemuksesta ovat
kertoneet jotkut itsemurhaa yrittäneet, mutta myös sairaskohtauksen
saaneet tai onnettomuuteen joutuneet ihmiset ovat kokeneet vierailleensa helvetissä. Seuraavassa esitetään itsemurhaa yrittäneen kuvaus
kokemuksestaan (suomennos Näreaho, 2015, 93):
”Tunsin sitten ruumiini liukuvan alas… Oli kylmää, pimeää ja vetistä. Kun saavutin pohjan, näky muistutti luolan suuaukkoa, jossa näytti riippuvan verkkoja. Luolan sisäpuolella oli harmaata ja
ruskeaa. Kuulin huutoja, voihkinaa ja hampaiden kiristelyä. Näin
olentoja, jotka muistuttivat ihmistä, niillä oli jonkinlainen pää ja
vartalo. Mutta ne olivat rumia ja irvokkaita - - Olennot olivat pelottavia ja kuulosti siltä kuin niitä olisi kidutettu, ne olivat tuskissaan. En koskaan mennyt luolaan sisälle.”
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Rommer (2000) esittää vielä neljännen negatiivisen kuolemanrajakokemuksen tyypin: pelottavana koetun elämänkertauksen, joka koetaan
tuomitsevana. Positiivisen kuolemanrajakokemuksen elämänkertauksessa mennyt elämä arvioidaan objektiivisesti moraaliselta kannalta,
mutta ilman tuntua ulkopuolisesta tuomiosta. Rommer myös toteaa,
että hänen haastattelemistaan ihmisistä useimmiten tuomion kokivat
itsemurhaa harkinneet tai yrittäneet kuolemanrajakokijat. Seuraavassa on esimerkki tuomitsevasta elämänkertauksesta, joka tapahtui huumeiden yliannostuksen seurauksena. Kokija tunnisti edesmenneen
isoisänsä ja Jeesuksen kaltaisen miehen, jotka katsoivat häneen hyvin
paheksuvasti juuri ennen kuin elämänkertaus alkoi (Rommer, 2000, 92,
käännös AS):
”Näin silloin kaiken, mitä olin koskaan tehnyt väärin. Olin kuin
oikeudessa. Näin asioita, jotka olivat tapahtuneet vuosia sitten,
enkä muistanut niitä ollenkaan [tavallisessa] tietoisuudessani.
Oli kuin minut olisi tuomittu. Jokainen valkoinen valhe tai pieni
hätävalhe ja senkaltaiset tapahtumat näyttivät tulevan esille.
Tiedäthän, voi olla, että et tarkoita loukata toista ihmistä, mutta loukkaat kuitenkin. Se oli kuin suuri laaja pyyhkäisy, jossa näin
kaikki pahat tekoni, jotka olin koskaan tehnyt. Rehellisesti sanoen
tunsin, että olin jo helvetissä.”

Negatiivisen kokemuksen jälkivaikutukset
Positiiviset kuolemanrajakokemukset muuttavat kokijansa elämää merkittävällä tavalla, mutta niin tekevät myös negatiiviset kokemukset. Tutkijat (Bush & Greyson, 2014) erottavat kolme tapaa reagoida traumaattiseen kuolemanrajakokemukseen.
Kokemus voi toimia suunnanmuutoksen alkuna; jotkut ovat sanoneet, että ”tarvitsin tätä”. Kokemus on tulkittu varoituksena epäviisaasta
tai väärästä käyttäytymisestä ja samalla mahdollisuutena tehdä elämänmuutos. Monet kääntyvät raamattuun uskoviksi kristityiksi. Pelko on
vahva vaikutin, mutta ankara teologia voi olla tällaisille ihmisille turva.
Esimerkiksi eräs ateistinen professori lopetti tieteellisen uransa negatiivisen kuolemanrajakokemuksensa jälkeen ja opiskeli papiksi.
Toinen reagointitapa on selittää kokemus tieteellisellä tiedolla aivojen toiminnasta poikkeusolosuhteissa tai lääkkeiden aiheuttamalla
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hallusinaatioilla. Negatiivinen kokemus ei sopinut mihinkään tunnettuun
kategoriaan, joten ratkaisuksi muodostui joillekin ihmisille suhtautua siihen ikään kuin sillä ei olisi mitään merkitystä. Reagointitapa vaikuttaa
toisaalta rationaaliselta ja toisaalta defenssimekanismilta.
Kolmannessa reagointitavassa ei saavuteta mitään johtopäätöstä,
vaan asia jää avoimeksi ongelmaksi, joka vaivaa ihmistä. Tällaiset ihmiset eivät kykene sovittamaan kokemusta omaan elämäänsä, mutta eivät
kykene myöskään päästämään siitä irti. He saattavat vuosikymmenien
ajan yrittää unohtaa tapahtuneen kuitenkaan onnistumatta siinä. He hakeutuvat psykiatriseen hoitoon useammin kuin muut negatiivisen kuolemanrajakokijat. Heitä piinaa kysymys: ”mitä tein ansaitakseni tällaisen
kokemuksen?”. Tämä on ymmärrettävä kysymys varsinkin, jos ihminen
on kokenut eläneensä aivan tavallista hyvää elämää ennen negatiivista
kokemustaan. Heitä vaivaa kuolemanpelko tai pelosta vapautumiseen
voi mennä pitkä aika. Nämä ovat kaikkein surullisimpia tapauksia.

Teosofista tulkintaa
Tulkintani perustuu itselleni merkittävimmän henkisen opettajan Pekka
Ervastin opetuksiin kuolemanjälkeisestä elämästä, vaikka toki muutkin
lähteet (esim. Viisauden mestarien kirjeet, C. W. Leadbeater ja Rudolf
Steiner) ovat kertoneet näistä asioista. Teosofian mukaan kuolemanjälkeinen elämä koostuu eri vaiheista tai tasoista astraalisesta helvettitilasta aina korkeampaan buddhiseen taivastilaan saakka. Näyttää siltä,
että positiivisen kuolemanrajakokijat ovat päässeet astraalimaailman
valoisiin tiloihin (spiritualistit kutsuvat tätä kesämaaksi), jotka tuntuvat
jo taivaallisilta. Negatiivisen kokemuksen läpikäyneet ovat puolestaan
saaneet kokemuksia astraalimaailman alimmista tiloista tai fyysisen ja
astraalimaailman välitilasta.
Käänteinen kuolemanrajakokemus voisi selittyä kliinistä kuolemaa
edeltäneellä pelolla ja haluttomuudella antautua kuolemanrajakokemukselle, jotka voivat aiheuttaa negatiivisen kokemuksen. Tulkintaa tukee se, että joillakin käänteinen kuolemanrajakokemus on muuttunut
tapahtumien edetessä positiiviseksi, kuten edellä tuli esille (on myös
päinvastaisia tapauksia, joissa positiivinen kokemus on muuttunut negatiiviseksi). Teosofiselta kannalta ajatellen pelko vetää puoleensa
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näkymättömästä maailmassa vastaavanlaisia energioita, mikä on
omiaan tekemään rajakokemuksesta negatiivisen.
Varsinaisen kuolemanjälkeisen elämän ja maallisen elämän välissä
on ns. kalmatila, jossa ihminen elää vielä eetteriruumiissaan. Tähän tilaan joutuvat ennenaikaisesti kuolleet: onnettomuuden ja sodan uhrit
sekä itsemurhan tehneet. Ervast jakaa itsemurhan tehneet kolmeen
luokkaan. Näistä ns. tavalliset ihmiset joutuvat Ervastin mukaan tilaan,
joka muistuttaa edellä kuvattua tyhjyyden ja yksinäisyyden kokemusta
(Marjanen ym., 2016, 41):
”Kaikki keskinkertaiset itsemurhaajat, jotka eivät ole hyviä eivätkä pahoja, kuuluvat jaotuksemme toiseen luokkaan. He jäävät
yksinäisyydessä oleskelemaan maan ilmapiirissä, ja joko he yhä
uudestaan ja uudestaan elävät läpi kamalan tekonsa, tai sitten he
harhailevat kuin yksinäisessä erämaassa ja tuntevat sanomatonta ikävää.”
Alin kuolemanjälkeinen taso on teosofiankin mukaan uskontojen
helvettien kuvausten kaltainen tila. Tässä manalatilassa on ihmisiä, jotka elämänsä aikana olivat pahoja. Tietenkään manalatila ei ole ikuinen,
vaan se kestää aikansa; kärsiviä ihmisiä myös autetaan näissä tiloissa.
Helvetillisen kuolemanrajakokemuksen saaneet kertovat nähneensä ihmisenkaltaisia hirviömäisiä olentoja, jotka ovat kärsimyksen tilassa. Ervast kuvaa manalatilaa vastaavalla tavalla (Marjanen ym., 2016, 60–61):
”Kaikki olennot, joita hän kohtaa, ovat merkillisiä olentoja. Ne
ovat kuin hirviöitä, kuin eläimiä... Kun hän on hämärässä tottunut
katsomaan, niin hän näkee ja hänen katseensa sattuu tuskaan ja
kärsimykseen, ja siitä ilmenee, kuin olisi jotakin inhimillistä, joka
kärsii. Kaikki ovat näennäisesti eläimiä siellä, ja ovat hirmuisen
näköisiä, mutta hän tietää, että ne ovatkin ihmisiä… He kärsivät
sanomattomia tuskia sen tähden, että heidän pyrkimyksensä on
tyydyttää näitä intohimoja, mutta ne ovat tyydyttämättömiä, sillä
heillä ei ole ruumista. Se kärsimys, joka on itse sielussa, se halu ja
himo polttaa aikansa, himo, joka meissä voi olla jo maan päällä
ollessa.”
Kuolemassa sisäpuolisesta tulee ulkopuolinen; ihmisen sieluntila
näyttäytyy ulkoisena maailmana. Jos ihmisessä on voimakkaita himoja
ja suoranaista pahuutta, myös ulkoiset olosuhteet ovat sen mukaisia.
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Niistä luopuminen on luonnollisesti kärsimysprosessi, mikä voi tuntua
helvetiltä. Ervast huomauttaa, että kristillinen oppi ikuisesta kadotuksesta on saanut paljon pahaa aikaan kuolemanjälkeisissä tiloissa, koska
helvetti- ja kiirastulitiloissa kärsivät ihmiset luulevat kyseisen tilan olevan loppumaton, mikä tekee heidän auttamisestaan vaikeampaa.
Neljäs negatiivinen kuolemanrajakokemus oli tuomitseva elämänkertaus, kun taas positiivisessa kuolemanrajakokemuksessa elämänkertauksessa esiin tulevat rikkomuksetkin nähdään ilman tunnetta ulkopuolisesta tuomarista. Ervast kuvaa kuolemanprosessissa tapahtuvaa
elämänkertausta seuraavalla tavalla (Marjanen ym., 2016, 29– 30):
”Fyysisten aivojen hienompi eli eetterinen puoli irrottuu vähän
fyysisistä aivoista, vetäytyy sisään ja konsentroituu, niin
ettei se ole kiinni itse fyysisissä aivoissa samalla tavalla kuin
päivätajunnassa... Kun kuolemassa tajunta siirtyy eetteriaivoihin,
ovat sitä vastoin kaikki muistikuvat elävinä edessä. Ja niin ihminen
läpikäy uudestaan koko menneen elämänsä sen yksityispiirteissä,
vaikka tämä tapahtuu verrattoman nopeasti… Hän ei elä siinä
[muistikuvissa] nyt mukana, niin kuin hän eli fyysisesti, hän vain
katselee suurta näytelmää ja arvostelee sitä puolueettomasti,
nimittäen joka asiaa sen omalla laatunimellä hyväksi tai
huonoksi, rikokseksi tai ansioksi jne. Hän on silloin kuin suuressa
valossa... Kuollessaan ihmisen juhlallinen muistikokemus ei
johdu hänen tavallisesta fyysisestä persoonallisuudestaan,
vaan siitä korkeammasta Itsestä, siitä Minästä, joka on fyysisen
persoonallisuuden takana.”
Ervastin mukaan elämänkertauksessa siis tapahtuu tekojen objektiivinen arvio, koska ihmisen tajunta on korkeamman minän valaisema.
Tämä selittää positiivisen rajakokemuksen elämänkertauksen rauhan
tunteen myös ns. syntien tunnistamisessa. Ehkä voisi ajatella, että eetteriruumiin osittainenkin irtoaminen tuo ikään kuin mekaanisesti esille menneen elämän filminauhan; teosofiassahan puhutaan muistieetteristä yhtenä eetteriruumiin puolena. Jos korkeamman minän valo ei
pääse valaisemaan elämänkertausta – kuten ehkä tapahtuu esimerkiksi
itsemurhayrityksen tapauksessa – voi elämänkertauksen seuraaminen
tuntua tuomiolta.
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Pohdintaa
Tieteellinen kuolemanrajatutkimus on tuonut esille kuolemasta piirteitä, jotka ovat hyvin yhteensopivia teosofisen tiedon kanssa. Näin on
varsinkin positiivisen kuolemanrajakokemuksen tapauksessa, mutta
myös negatiiviset kokemukset saavat Pekka Ervastin teosofiassa ainakin jonkinlaisen selityksen, kuten edellä pyrin osoittamaan. Teosofiselta
kannalta on kiinnostavaa todeta, että vaikka negatiivinen kuolemanrajakokemus vie monet dogmaattisen uskonnon piiriin, on niitäkin, jotka
ovat alkaneet uskoa jälleensyntymiseen.
Suurin osa ihmisten kuolemanrajakokemuksista on positiivisia riippumatta eletyn elämän laadusta. Tämä saattaa herättää ajatuksen eettisen vastuun merkityksettömyydestä, koska melkein kaikille näyttää joka
tapauksessa käyvän hyvin. Kuolemanrajakokemukset eivät kuitenkaan
tue tätä tulkintaa: valon kohtaaminen ja elämänkertaus ovat henkiseen
kokemukseen verrattavia elämää muuttavia kokemuksia. Elämänkertaus paljastaa, että juuri eettiset arvot ja ihanteet (mm. suuttumattomuus, totuudellisuus, anteeksianto ja rakkaus) ovat elämässä kaikkein
tärkeimpiä asioita; kuolemanrajakokemuksien avaamat eettiset ohjeet
ovat täysin vuorisaarnan opetusten mukaisia. Myös negatiivinen kuolemanrajakokemus voi toimia elämän muutosvoimana. Jos ajatellaan,
että positiivinen kuolemanrajakokemus on henkiseltä kannalta katsottuna siunaus, negatiivinen kuolemanrajakokemus voi olla salapukuinen
siunaus.
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Kuolemanrajakokemukset ja arkielämä
– David Sunfellow’n ajatuksia
Johdanto
Kuuntelin amerikkalaisen David Sunfellow’n haastattelun Skeptiko-podcastissa (https://skeptiko.com/david-sunfellow-scientific-study-of-ndespurpose-of-life-413/). David puhui innostavasti siitä, kuinka voimme
oppia elämän etiikkaa kuolemanrajakokijoiden kertomuksista ja niihin
liittyvästä tieteellisestä tutkimuksesta. David on päätynyt siihen, että
Jeesuksen vuorisaarna itse asiassa opettaa täysin samoja asioita, joita rajalla käyneet ihmiset oppivat korkeammassa tajunnantilassa. Hän
myös esittää, että Jeesuksen hahmo nousee kaikkein selvimmin esille
kuolemanrajakokemuksissa (http://encounters-with-jesus.org/jesusnear-death-experiences-and-religion/). Tälle toki voi olla kulttuurillisia
syitä, koska länsimailla myös uskonnottomilla ihmisillä on jonkinlainen
käsitys Jeesuksesta.
Kiinnostuin David näkemyksistä ja luin hänen kirjansa The Purpose of
Life (Elämän tarkoitus) joka on laajennettu versio kirjasta Love the Person You’re With (Rakasta ihmistä, jonka kanssa olet). Vanhemman painoksen otsikko on Howard Stormin kuolemanrajakokemuksesta, jossa
hän koki kohdanneensa Jeesuksen. Storm oli kysynyt Jeesukselta, mitä
hän voisi tehdä tämän puolesta maan päällä: kenties hän voisi rakentaa
upean temppelin hänen kunniakseen? Jeesus vastasi, ettei se ole tarpeen. Sen sijaan riittää, että rakastat ihmistä, joka on kanssasi. Kohtaamasi ihmisen kokema rakkaus vaikuttaa niin, että hän puolestaan osaa
rakastaa jotakin toista ihmistä ja näin voi elämä maan päällä muuttua.
(Epäilen, että Stormin kohtaama Jeesus oli pikemminkin Kristus-hahmo
tai korkeamman minän ilmentymä, mutta sillä ei ole tarinan opetuksen
kannalta merkitystä.)
David tutki kuudentoista vuoden ajan Edgar Caycen opetuksia, jotka
lienevät monelle lukijalle jossain määrin tuttuja. Hän oppi niistä paljon,
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mutta löysi itselleen tärkeämpiä näkökulmia kuolemanrajakokemuksista
ja erityisesti niiden eettisistä opetuksista. David on koonnut kuolemanrajakokijoiden kertomuksia ja muuta aiheeseen liittyvää materiaalia nettisivuilleen (https://the-formula.org/david-sunfellow-bio/).
Olin Davidin kanssa sähköpostiyhteydessä ja kysyin hänen kantaansa
mm. jälleensyntymiseen. Hän totesi, että jälleensyntyminen tulee esille
joissakin kuolemanrajakokemuksissa (se kuului myös Edgar Caycen opetuksiin). David ei itse usko jälleensyntymiseen. Hän ei pidä kysymystä
kovin merkityksellisenä, koska lopulta kaikki kuitenkin ovat yhtä. David
ei myöskään kannata klassisen kristinuskon sijaissovitusoppia tai muuta sellaista; hänen mielestään Jeesuksen seuraaminen arkielämässä on
kaikkein tärkeintä. Käännän seuraavaksi Davidin luvalla kaksi lukua hänen kirjastaan The Purpose of Life. (s. 221–222 ja 241–242). Kyseisissä
luvuissa tulee esille maltillinen, arkielämän etiikkaan keskittyvä näkökulma kuolemanrajakokemuksiin. Näiden esitysten voidaan katsoa olevan
sopusoinnussa ruusuristiläisen ajattelun kanssa.

Kaksinkertainen varoitus
Monet kuolemanrajakokijat ilmoittavat, että yksi syy heidän kokemukselleen oli se, että he olivat menettäneet suunnan elämässään. Tämän
vuoksi he tarvitsivat merkittävän herätyksen, jonka kuolemanrajakokemus heille antoi. Tämä herätys ei muuta aiemmin rikkinäistä ihmistä
tasapainoiseksi. Sen sijaan se antaa heille tarinan kerrottavaksi, eräänlaisen kartan, jota seurata ja konkreettisia tapoja kohdata elämän ja
persoonallisuuden kaikki osa-alueet, jotka ovat syventämisen ja parantamisen tarpeessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kuolemanrajakokijat eivät
välttämättä ole kaikkein viisaimpia, terveimpiä ja kehittyneimpiä ihmisiä, vaikka he ovatkin kokeneet ihmeellisen henkiin heräämisen ja kenties saavuttaneet yliaistillisia kykyjä.
Tässä on kaksinkertainen varoitus.
Ensiksi, se on varoitus kuolemanrajakokijoille: henkiset kokemukset
eivät itsessään välittömästi muuta meitä täydellisiksi ihmisiksi. Meidän
on silti tehtävä kovasti työtä persoonallisuutemme puhdistamiseksi,
henkisten näkyjen ja henkisen ymmärryksen liittämiseksi osaksi arkielämää. Jos yritämme ratsastaa henkisillä kokemuksilla ilman vakavaa itse304

kasvatustyötä, ennen pitkää tapahtuu romahdus ja loppuun palaminen,
joka voi viedä mukanaan myös monta muuta ihmistä.
Toiseksi, se on varoitus niille, jotka pitävät kuolemanrajakokijoita jumalallisina lähettiläinä. On totta, että he ovat tulleet takaisin ja jakamalla kokemuksensa he voivat valaista meitä. Tästä huolimatta heidän
kyvystään antaa viisaita neuvoja toisille ihmisille ei ole mitään takeita.
Kokemuksessa saatujen henkisten opetusten tuominen arkielämään on
haastavaa; tarvitaan vuosikymmenien päivittäinen itsekasvatustyö, joka
kohdistuu omaan varjopuoleemme ja luonteemme kehittämistä vaativiin asioihin. Vain näin on mahdollista luoda astia, jossa jumalallinen
meissä voisi ilmetä terveellä, tasapainoisella ja kehittyneellä tavalla.
Tämä kaikki on totta myös meille, jotka emme ole kokeneet kuolemanrajakokemusta. Meidän on myös tehtävä työtä itsemme kanssa, emmekä
me voi luovuttaa henkilökohtaista vastuutamme pois niille, jotka vaikuttavat olevan meitä kehittyneempiä ihmisiä.

Askel kerrallaan, pikkuhiljaa
Kuulen jatkuvasti ihmisistä, jotka haluavat kokea kuolemanrajakokemuksen. He haluavat kuolemanrajakokemuksen saadakseen siihen liittyvät
myönteiset jälkivaikutukset osaksi elämäänsä. He unohtavat tai eivät
tiedä, että [positiivisiin] kuolemanrajakokemuksiin liittyy myös monia
negatiivisia jälkivaikutuksia: näistä vähäisin ei ole uusien energioiden ja
näkyjen liittäminen jokapäiväiseen elämään ja persoonallisuuteen.
On myös toinen seikka, joka usein jää vähälle huomiolle. Mitä suurempi on kokemuksessa saavutettu etäisyys maallisen persoonallisuuden ja henkisen kokemuksen huipun välillä, sen suurempi on haaste,
kun palaamme persoonalliseen tietoisuuteemme.
Tämän vuoksi neuvoni on yksinkertainen: älä haaskaa aikaasi etsimällä kuolemanrajakokemusta (tai mitään muutakaan henkisesti muuttavaa
kokemusta). Sen sijaan tee joka päivä sitkeää työtä, joka on vaativaa:
ponnistele tullaksesi paremmaksi, ystävällisemmäksi, terveemmäksi,
rakastavammaksi ja myötätuntoisemmaksi ihmiseksi. Askel kerrallaan,
pikkuhiljaa. Henkiset kokemukset tulevat, jos ne ovat tullakseen.
Tällä en tarkoita, etteikö elämää muuttavilla henkisillä kokemuksilla
olisi merkitystä. Niillä on. Joskus olemme niin eksyksissä tai paikoilleen
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juuttuneita, että tarvitsemme salaman iskun. Saatamme tarvita sellaista
päästäksemme eteenpäin. Tai kenties tarvitsemme hyvän herätyksen,
joka auttaa muuttamaan elämämme suuntaa ja ohjaamaan sitä uudelle
tielle.
Yleisesti voidaan sanoa, että ellemme ole rakentaneet tietoisuutta,
joka voi käsitellä, kanavoida ja maadoittaa korkeajännitteisiä henkisiä
kokemuksia, nämä kokemukset voivat vertauskuvallisesti polttaa sulakkeen. Kun savu on hälventynyt, meillä on paljon siivottavaa.
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Lasten jälleensyntymismuistojen tieteellinen tutkimus
Johdanto
Jälleensyntyminen on ehkä keskeisin kaikista teosofian, antroposofian
ja ruusuristiläisyyden opetuksista. Jälleensyntymisoppia on perusteltu
mm. mahdollisuutena kehittyä ihmisenä elämästä toiseen. Käsityksemme jälleensyntymisestä on muovautunut idän uskontojen ja henkisten
opettajien lausuntojen perusteella; näiden taustalla ajatellaan olevan
henkinen tutkimus eli kokemusperäinen henkinen tieto. (Perusteellisin
kirjoittajan tuntema kuvaus henkisen tutkimuksen edellyttämästä koulutustiestä löytyy Rudolf Steinerin teoksesta Henkisen tiedon tie.) On
ymmärrettävää, että henkisten liikkeiden ulkopuolisesta henkilöstä perustelut eivät ole vakuuttavia; ne voivat hyvinkin vaikuttaa auktoriteettiuskolta.
Jälleensyntymiselle on kuitenkin löydettävissä idän uskonnoista ja
henkisistä liikkeistä riippumatonta empiiristä näyttöä. Yksi mahdollinen
empirian lähde on hypnoosi. Onkin esitetty, että jälleensyntymismuistoja voidaan aktivoida hypnoosin avulla. Hypnoosilla saavutetut tulokset
vaikuttavat kuitenkin hyvin epäluotettavilta sekä tieteen että henkisen
tutkimuksen kannalta, joten en puutu niihin sen enempää. Tässä esityksessä keskityn lasten jälleensyntymismuistojen tieteelliseen tutkimukseen, sen tuloksiin ja kritiikkiin. Arvioin tuloksia lopuksi henkisen tutkimuksen avaamasta näkökulmasta.

Ian Stevensonin uraauurtava työ
Ian Stevenson (1918–2007) oli lasten jälleensyntymismuistojen systemaattisen tutkimuksen pioneeri. Hänen tieteellinen uransa alkoi lääketieteen ja psykiatrian alalla, jonka professorina hän toimi Virginian
yliopistossa (Stevenson, 2006). Stevensonin äiti oli teosofi, ja Stevenson tutustui äitinsä laajan kirjallisuuden avulla jo hyvin nuorena teosofiaan ja itämaisiin uskontoihin. Saatuaan tieteellisen koulutuksen Stevenson kiinnostui paranormaaleista ilmiöistä; hän alkoi pohtia olisiko
307

näistä saatavissa tieteellisesti kestävää näyttöä. Tämä kiinnostus johti
hänet 1950-luvun lopulla lasten spontaanien jälleensyntymismuistojen
tutkimukseen.
Työ pääsi kunnolla vauhtiin Stevensonin saatua lahjoitusprofessuurin vuonna 1964 Virginian yliopistosta. Hän perusti Chester Carlsonin
lahjoituksen turvin Persoonallisuuden tutkimuksen yksikön, jonka tehtävänä oli tehdä ”empiiristä tutkimusta ilmiöistä, joista nykyisen tieteen
ymmärrys saattaa olla vaillinaista”. Lahjoitus ja myöhemmin Carlsonin
testamentti mahdollistivat tiedonkeruumatkat Intiaan, Sri Lankaan,
Turkkiin ja moneen muuhunkin maahan.
Stevenson julkaisi tutkimuksiaan vertaisarvioiduissa tiedelehdissä
ja kirjoitti menetelmistään ja tuloksistaan useita kirjoja. Siitä huolimatta jotkut kriitikot pitivät hänen menetelmiään epätieteellisinä (palaan
kritiikkiin myöhemmin esityksessäni). Useimmat tiedeyhteisön jäsenet
jättivät hänet vain huomiotta. Hän sai myös joitakin tukijoita tiedeyhteisön sisältä. Vaikka tukijat eivät välttämättä pitäneet jälleensyntymistä
uskottavana selityksenä, he pitivät Stevensonia tarkkana ja rehellisenä
tutkijana (Stevensonin rehellisyyttä eivät kriitikotkaan asettaneet kyseenalaiseksi). Eräs psykiatri kirjoitti, että ”joko [Stevenson] tekee valtaisan virheen tai sitten hänet tullaan tuntemaan – – 20. vuosisadan
Galileona”.
Stevensonin perustama tutkimuslaitos on osoittautunut hyvin aktiiviseksi: tieteellistä tutkimusta on tehty lasten jälleensyntymismuistojen
lisäksi myös kuolemanrajakokemuksista. Stevenson jäi eläkkeelle vuonna 2002; hänen seuraajakseen tuli Jim Tucker, joten työ jatkuu. Hyvin
dokumentoituja jälleensyntymismuistotapauksia oli kertynyt vuoteen
2005 mennessä jo 2500. Tutkittuja tapauksia on enemmän, mutta tapauksen pitää läpäistä tietyt kriteerit tullakseen hyväksytyksi.
Tutkimusmenetelmän oleellinen osa on haastattelu. Kun tapaus tulee tutkijoiden tietoon, he matkustavat paikan päälle ja tekevät huolellisen haastattelun perheenjäsenille useimmiten tulkin välityksellä. Tutkijat käyttävät yleisluontoisia, avoimia kysymyksiä. Oikeaksi todetut ja
virheelliset lausunnot (niitäkin esiintyy) raportoidaan. Haastateltaville ei
makseta, koska se saattaisi kannustaa huijaukseen. Usein nykyinen perhe ja entinen perhe ovat ehtineet jo tavata, mutta on tapauksia, joissa
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tutkijat ovat päässeet haastattelemaan kumpaakin perhettä erikseen.
Tällaisilla tapauksilla on luonnollisesti enemmän painoarvoa.
Erinomainen kuvaus Stevensonin menetelmistä löytyy Shroderin
(1999) kirjasta. Siinä kirjoittaja lähtee hyvin epäillen Stevensonin mukaan Libanoniin ja Intiaan ja seuraa Stevensonin tekemiä tutkimuksia
ja haastatteluja. Shroder vakuuttui haastateltujen ihmisten autenttisuudesta ja vilpittömyydestä ja siitä, että Stevenson toimi tutkimuksissaan
ehdottoman rehellisesti ja tunnontarkasti.
Esittelen seuraavaksi kolme jälleensyntymismuistotapausta. Kerron
aikaisemman elämän muistoista ikään kuin ne olisivat todella tapahtuneet sen sijaan, että kirjoittaisin lasten ”oletetuista” edellisistä elämistä.
Lisää Stevensonin tutkimia tapauksia on esitetty Näreahon (1995) teoksessa, joka on mielestäni erinomainen yleisesitys jälleensyntymisopeista eri traditioissa.

Lasten jälleensyntymiskertomuksia
Shanti Devi
Intialaisen Shanti Devin tapaus (1926–1987) lienee tunnetuin kaikista
lasten jälleensyntymistapauksista. Hänen elämästään voi lukea myös
suomen kielellä (Lönnerstrand, 1995); tässä kuvaukseni perustuu teokseen Fenwick & Fenwick (1999). Shanti oppi puhumaan verrattain myöhään, mutta hän vaikutti perheensä mielestä ikäisiään kypsemmältä.
Shanti alkoi puhua aikaisemmasta elämästään ollessaan 4-vuotias. Hän
väitti olleensa Lugdi-niminen nainen, joka asui Mathurassa noin 130
km:n päässä kotikaupungistaan Delhistä. Hän kertoi miehestään ja lapsestaan, kuvaili käyttämiään vaatteita ja taloa, jossa hän oli asunut. Kuvaukset olivat varsin yksityiskohtaisia.
Aluksi hänen vanhempansa eivät ottaneet kertomuksia tosissaan,
mutta lopulta he päätyivät kysymään lääkäriltä neuvoja tyttärensä ”kuvitelmien” vuoksi. Lääkärin mielestä hän oli vain huomiota hakeva, älykäs tyttö. Lääkäri koetti saada Shantia tunnustamaan, että kyseessä todella oli vain kuvittelu. Shanti kuitenkin järkytti lääkäriä ja vanhempiaan
kuvailemalla kuolemaansa ja siihen johtaneita syitä lääketieteellisen
tarkasti.
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Shantin kertomukset alettiin ottaa vakavasti vasta, kun hän suostuttelun jälkeen 8-vuotiaana nimesi edellisen elämänsä aviomiehen nimen
(Kedarnath). Sen niminen mies löytyikin Shantin kertomasta paikasta ja
häneen otettiin yhteyttä. Kedarnath vahvisti, että hänen vaimonsa nimi
oli ollut Lugdi Devi; vaimo oli menehtynyt vuonna 1925 pian pojan synnytyksen jälkeen. Kedarnath ei ollut kuitenkaan vakuuttunut, että kyseessä voisi olla hänen ensimmäinen vaimonsa. Hän lähetti serkkunsa
tutkimaan asiaa. Shanti tunnisti miehensä serkun välittömästi tämän
saavuttua ja kyseli tältä pojastaan. Shanti kertoi aiemmasta elämästään
miehensä serkulle, joka oli hyvin vaikuttunut. Hän kertoi Kedarnathille,
että tämän vaimo oli syntynyt uudelleen.
Shanti tapasi Kedarnathin ja poikansa kotonaan. Shantille oli testinä kerrottu, että Kedarnath oli hänen miehensä vanhempi veli. Shanti
tunnisti miehensä heti ja suhtautui poikaansa hyvin tunteellisesti. Hän
huomasi, että Kedarnathin uusi vaimo käytti hänen korujaan. Shanti
torui Kedarnathia siitä, että vastoin heidän sopimustaan Kedarnath oli
mennyt uudelleen naimisiin. Tämän jälkeen he kävivät kahdenkeskisen
keskustelun, minkä jälkeen Kedarnath ilmoitti olevansa vakuuttunut,
että kyseessä tosiaan oli hänen vaimonsa Lugdi.
Shantin tapauksesta tuli Intiassa kuuluisa. Hänen tarinansa julkaistiin
lehdissä, ja itse Mahatma Gandhi tuli tapaamaan häntä. Hänen väitteitään tutkimaan perustettiin komitea, ja hänet päätettiin viedä vanhaan
kotikaupunkiinsa. Shanti matkusti Mathuraan lakimiehen, paikallisen
arvostetun poliitikon ja sanomalehden johtajan kanssa. Ihmisjoukko oli
vastassa juna-asemalla. Shanti ohjasi tutkijat asemalta entiseen kotiinsa
osoittaen matkan varrella maamerkkejä. Hän tunnisti entisen elämänsä vanhemmat ja muita sukulaisiaan. Shanti näytti kotitalostaan paikan,
johon hän oli piilottanut 150 rupiaa. Rahat eivät olleet siellä, mutta Kedarnath ilmoitti löytäneensä rahat Lugdin kuoleman jälkeen. Shanti antoi yhteensä 24 oikeaa tietoa Lugdin elämästä, yksikään tieto ei ollut
virheellinen. Shanti uskoi elämänsä loppuun saakka eläneensä Lugdina.
Shanti Devi kertoi vuonna 1939 tapauksen tutkijalle kuolemastaan
nykyisin tyypillisen kuolemanrajakokemuksen. Fenwickit pitävät tätä
erityisen merkityksellisenä, koska kuolemanrajakokemuksista julkaistiin
ensimmäinen tutkimus vasta 1970-luvulla.
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Shanti Devin tapaus voisi olla hyvin järjestetty huijaus tai paremminkin laajamittainen salaliitto. Tästä ei kuitenkaan löytynyt todisteita.
Toinen vastaväite voisi olla siinä, että tapaus sattui Intiassa, jossa usko
jälleensyntymiseen on yleistä. Ehkä tapaus oli herkkäuskoisten ihmisten itsepetosta; ehkä ihmiset antoivat huomaamattaan vihjeitä pienelle Shanti-tytölle? Tämäkään selitys ei vaikuta uskottavalta. Sitä paitsi
dokumentoituja jälleensyntymismuistoja esiintyy myös kulttuureissa,
joissa jälleensyntymisusko ei ole keskeisessä asemassa kuten seuraava
esimerkki osoittaa.
John McConnellin tapaus
John McConnell oli eläkkeellä oleva poliisi New Yorkissa (Tucker, 2005).
Vuonna 1992 hän sattui näkemään kaksi miestä ryöstämässä kauppaa
ja otti aseensa esiin (John oli palaamassa kotiinsa vartiointitehtävistä).
Toinen miehistä ampui Johnin kuoliaaksi; luoti oli tuhonnut elintärkeän
keuhkovaltimon. Johnilla oli läheiset välit perheensä kanssa. Hän oli sanonut tyttärelleen Doreenille: ”Mitä tahansa tapahtuukaan, aion pitää
huolta sinusta.”
Viisi vuotta myöhemmin Doreen synnytti pojan, jolle antoi nimeksi William. Pojalla oli pyörtymiskohtauksia pian syntymän jälkeen. Williamilta diagnosoitiin sydänvaltimon synnynnäinen tukos, joka oli vaikuttanut sydämen oikean kammion muodostumiseen. Leikkaukset ja
lääkitys pystyivät auttamaan Williamia. Osoittautui, että Williamin syntymäviat olivat hyvin samankaltaisia kuin vammat, jotka luoti oli aiheuttanut Williamin isoisälle Johnille.
William alkoi puhua isoisänsä elämästä heti, kun oppi puhumaan.
Poika kertoi äidilleen myös iso-isänsä kuolintavasta. Williamin ollessa
3-vuotias, Doreen joutui komentamaan häntä, ja uhkasi piiskalla, ellei
poika rauhoittuisi. William vastasi: ”Äiti, kun sinä olit pieni ja minä olin
sinun isäsi, sinä käyttäydyit huonosti monta kertaa, mutta minä en koskaan lyönyt sinua!” Kerran hän kysyi, mikä oli ollut äidin kissan nimi.
Doreen kysyi tarkoitatko Maniac -kissaa? William vastasi kieltävästi ja
sanoi: ”Ei kun sen valkoisen kissan nimi?” Doreen muisti, että valkoisen
kissan nimi oli ollut Boston. William sanoi, että niin oli, mutta hän kutsui
sitä Bossiksi. Vain John oli kutsunut kissaa Bossiksi. Kertomukset johtivat
siihen, että Doreen vakuuttui Williamin olleen hänen isänsä.
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Doreen kysyi pojaltaan, muistiko tämä mitään ajasta ennen syntymäänsä. William kertoi kuolleensa, menneensä taivaaseen ja puhuneensa Jumalan kanssa. Hän kertoi sanoneensa Jumalalle olevansa valmis menemään takaisin, ja sitten hän syntyi Williamiksi. William kertoi
myös, että ihminen ei mene suoraan taivaaseen, vaan erilaisten välitilojen kautta. Hän oli nähnyt toisella puolella eläimiä; Williamin mukaan
myös eläimet jälleensyntyvät.
John oli ollut aktiivinen katolisen kirkon jäsen, joka oli kuitenkin uskonut jälleensyntymiseen. Hän oli sanonut pitävänsä huolta eläimistä
seuraavassa elämässään. William on sanonut aikovansa valmistua eläinlääkäriksi ja tulevansa työskentelemään eläintarhassa isojen eläimien
kanssa.
McConnellin tapaus on siitä tyypillinen, että jälleensyntymismuistoja kertovalla lapsella on samoissa kohdissa syntymämerkkejä ja jopa
vammoja, jotka edellisen elämän persoona oli saanut kuollessaan tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti. Intiassa löydetyistä tapauksissa kolmanneksella on syntymämerkkejä, ja näistä 18 % on voitu varmentaa lääketieteellisistä lähteistä. Luvut ovat varsin korkeita, mutta yksi syy tähän
on valikoituminen: syntymämerkkitapaukset ovat tutkijoille kiinnostavimpia. Stevenson (1997) esittää kirjassaan 225 tapausta, joissa jälleensyntymismuistoihin liittyi syntymämerkki.
Toinen tyypillinen piirre Williamin tapauksessa oli se, että hän alkoi
puhua entisestä elämästään heti opittuaan puhumaan. Usein lapset puhuvat entisestä elämästään 2–4 vuoden iässä. He yleensä lopettavat aiheesta puhumisen 6–7 vuoden iässä ja alkavat elää normaalia elämää.
Kolmas yleinen piirre Williamin tapauksessa oli väkivaltainen kuolintapa.
Tutkituista tapauksista 75 % kertoo väkivaltaisesta tai äkillisestä kuolintavasta. Monet näistä lapsista kokevat syvää pelkoa, joka liittyy edellisen
elämän persoonan kuolintapaan.
Libanonilaisen Imad Elawarin tapaus
Libanonilaisen Imad Elawarin tapauksella (Stevenson, 2002; Barros,
2003a) on erityistä merkitystä, koska juuri tästä tapauksesta on käyty
enemmän kriittistä keskustelua kuin mistään muusta tapauksesta, josta
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tämän kirjoittajalla olisi tietoa. Lisäksi se todennäköisesti oli ensimmäinen tapaus, johon Stevenson pääsi tutustumaan ennen kuin lapsen
muistikuvien oikeellisuutta (tai virheellisyyttä) päästiin tutkimaan.
Libanonilaisten druusien keskuudessa uskotaan jälleensyntymiseen.
Tämä lienee merkittävänä syynä siihen, että Libanonista on löytynyt
suhteellisen monta tapausta. Stevenson matkusti Libanoniin vuonna
1964 ilman ennakkotietoa mahdollisista tapauksista. Jo ensimmäisenä päivänä hän sattui tapaamaan Elawarin perheen, jonka poika Imad
väitti muistavansa aikaisemman elämänsä. Imad oli tuolloin 6-vuotias.
Stevenson keräsi perheeltä tietoja, joita Imad oli kertonut perheelleen
aikaisemmasta elämästään. Hän alkoi tämän jälkeen etsiä edesmennyttä henkilöä, joka sopisi Imadin antamiin tietoihin. Imadin kertomusta oli
aluksi tulkittu siten, että hänen nimensä aikaisemmassa elämässä olisi
ollut Mahmoud Bouhamzy, mutta tämä oli vielä elossa! Imad oli myös
puhunut auto-onnettomuudesta, joka oli johtanut kuolemantapaukseen. Näin oli käynyt Said Bouhamzylle, joka ei täsmännyt Imadin kertomukseen muilta osin. Olipa joku jo ilmoittautunut Saidin reinkarnaatioksi . Lopulta Imadin lausuntoihin näytti sopivan Ibrahim Bouhamzy,
joka oli kuollut vuonna 1949 tuberkuloosiin 25 vuoden iässä (edellä mainittu Mahmoud oli Ibrahimin setä). Kuten lukija voi päätellä, tapaus oli
kaikkea muuta kuin selvä.
Esitän taulukkomuodossa osan Imadin mahdolliseen edellisen elämään liittyvistä todennetuista ja virheellisiksi osoittautuneista tiedonannoista. Käytän lähteenäni Barroksen (2003a) kriittistä analyysiä. Esitän
tapauksen kritiikin varsin tarkasti, koska kaksi edellä esiteltyä esimerkkiä
saattaisivat antaa lukijalle liian ongelmattoman kuvan lasten jälleensyntymismuistojen tutkimuksesta.
Taulukko. Imad Elawarin tiedonantojen luokittelua (muokattu Barros,
2003a):
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Todennettuja tiedonantoja

Virheellisiä tiedonantoja

Ibrahim oli kotoisin Khribyn kylästä.

Ibrahimilla oli viisi lasta. (Ibrahimilla ei
ollut lapsia; hänen serkullaan oli viisi
lasta)

Ennen taloa oli mäki.

Imad kertoi kaikkien ”lastensa” nimet
(Ibrahimilla oli ”lasten” nimisiä
serkkuja, setä ja ystäviä)

Talon pihalla oli kaksi kaivoa, joista toinen oli täysi ja toinen tyhjä.
Puutarhassa oli kirsikka- ja omenapuita.
Pihalla oli kaksi autotallia.
Ibrahim oli Bouhamzyn perheenjäsen.
Imad neuvoi tietä talolle (mutta ei tunnistanut taloa).
Imad näytti suunnan, jossa Ibrahimin Jamileh oli Ibrahimin vaimo (Jamileh
tyttöystävän Jamilahin kylä sijaitsi.
oli tyttöystävä).
Jamileh oli kaunis ja pukeutui hyvin.
Jamileh käytti korkeita korkokenkiä,
mikä on epätyypillistä druusinaisille.
Ibrahimilla oli pieni keltainen auto.
Ibrahimilla oli kuorma-auto.

Ibrahim ei ajanut kuorma-autoa.
(Hän ajoi sitä).

Ibrahimilla oli pienenä vuohi ja lammas. Kuorma-auto oli täynnä kiviä, joita
käytettiin puutarhan rakentamiseen.
Ibrahimilla oli veljet Fuead ja Ali (Imad Imad nimesi kolme muuta veljeä, joita
ei maininnut nuorinta veljeä Samia)
Ibrahimilla ei ollut ollut (Ibrahimilla oli
samannimisiä serkkuja ja ystäviä).
Ibrahimilla oli kaksipiippuinen haulikko.
Imad tiesi myös aseen säilytyspaikan.
Ibrahim piti metsästyksestä ja hänellä Ibrahimin koira oli metsästyskoira
oli ruskea koira, jota hän oli pahoin- (ei ollut).
pidellyt.
Ibrahim oli pitänyt koiraa narussa toisin
kuin monia muita alueen koiria.
Imad tunnisti Ibrahimin sängyn ja kertoi
sen sijainneen huoneessa eri tavalla.
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Barroksen analyysin mukaan oikeita lausuntoja oli 39 ja virheellisiä
17, kun taas Stevensonin tulkinnan mukaan oikeita lausuntoja oli 49 ja
virheellisiä 6. Osaa väitteistä Stevenson ei pystynyt tarkistamaan; tällaisia lausuntoja nimitetään ratkaisemattomiksi (unsolved). Kuten edellä
todettiin, Imadin tapaus oli Stevensonin uralla ensimmäinen, jossa perheet eivät ehtineet olla tekemisissä ennen tutkijan saapumista paikalle.
Näyttää siltä, että Stevensonin menetelmät olivat vasta muovautumassa, mikä saattaa osaltaan selittää Barrosin ja Stevensonin eroja lausuntojen tulkinnoissa.
Angelia (1994) Stevensonin käyttämät tutkimusmenetelmät Imadin
tapauksessa eivät vakuuta. Angelin mielestä Stevenson epäonnistui useassa metodisesti oleellisessa asiassa:
1) Imadin alkuperäiset lausunnot olisi pitänyt nauhoittaa ja raportoida tarkalleen alkuperäisessä muodossa.
2) Imadin lausunnot olisi pitänyt erottaa tarkasti omaisten lausunnoista ennen verifikaatioyrityksiä.
3) Aineiston esittäminen ei ollut riittävän objektiivista.
4) Lausuntojen tarkistusyritykset olisi pitänyt dokumentoida huolellisesti. Näin olisi voitu tarkistaa Stevensonin kysymysten mahdollinen johdatteleva luonne, kun hän haastatteli Imadin aikaisemman elämän sukulaisia.
5) Stevenson ei käsitellyt tilastollisesti tai muutenkaan sattuman
mahdollisuutta.
Angelin kritiikki voidaan tiivistää seuraaviin kysymyksiin, jotka ovat
tämänkin kirjoittajan mielestä asianmukaisia kysymyksiä mistä tahansa
reinkarnaatiotutkimuksesta:
• Missä määrin tapaus on selitettävissä pelkän sattuman avulla?
Esimerkiksi: jos poika olisikin viety toiseen kylään, olisiko silloinkin löydetty lausuntoihin sopiva tapaus? [Tämän mahdollisuuden tutkimiseksi on esitetty (Edelmann & Bernet, 2007), että
käyttöön otettaisiin ”kontrollitalo”, johon lapsi vietäisiin siten,
että tutkijakaan ei tiedä onko talo ”oikea” vai kontrollitalo (ns.
kaksoissokkoutus).]
• Missä määrin tutkija välittää – ehkä tahattomastikin – tietoa
haastateltaville henkilöille?
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Barros toteaa, että vaikka Angel esittää asianmukaista kritiikkiä Stevensonin metodologiasta, hän vaikuttaa vähättelevän Imadin tapauksen
faktoja. Barrosin arvion mukaan tapauksen selittäminen naturalismin
viitekehyksessä ei ole mahdotonta, mutta erittäin vaikeata se kyllä olisi.
Lukija voi itse tehdä esitetyn aineiston perusteella oman arvionsa siitä,
miten uskottavaa tapauksen selittäminen on sattumalla ja haastattelijan
(tahattomilla) vihjeillä ja johdattelevilla kysymyksillä.
Katsotaan seuraavaksi lasten muistoja kuoleman ja uuden elämän
välisestä ajasta.

Muistoja välitilasta
Aikaisemmasta elämästään puhuvat lapset puhuvat joissakin tapauksissa välitilasta, joka edeltää jälleensyntymistä. Vain harvoilla jällensyntymisestään kertovilla lapsilla on välitilasta muistikuvia. Välitilasta
kertovilla lapsilla on todettu olevan enemmän ja tarkempia muistikuvia
myös edellisestä elämästään kuin ”tavallisilla” jälleensyntymistapauksilla. Vaikka välitilamuistikuvat ovat luonnollisesti vahvistamattomia, on
mielenkiintoista, että näillä lapsilla edellisen elämän muistikuvat olleet
usein vahvistettavissa. Tutkituista tapauksista eniten välitilamuistikuvia
on ollut burmalaisilla (nykyinen Myanmar) lapsilla. Burmalaisten valtauskonto on buddhalaisuus, johon on sekoittunut paikallisia animistisia
uskomuksia.
Tutkijat ovat laatineet lasten välitilamuistojen perusteella kolmivaiheisen kuvauksen (Sharma & Tucker, 2004). Jokainen lapsi ei ole kokenut
kaikkia vaiheita, mutta kuvaus sopii useimpiin tapauksiin. Ensimmäinen
vaihe on siirtyminen, jossa edesmenneet ovat seuranneet hautajaisvalmisteluja tai hautajaisiaan. He ovat myös yrittäneet ottaa yhteyttä sureviin omaisiinsa, mutta tämä ei ole ollut mahdollista. Yksi haastateltu
lapsi kertoi, ettei hän ollut huomannut olleensa kuollut. Tämä tarkkailuvaihe päättyy siihen, että valkoisiin puettu mieshenkilö ohjaa sielun
paikkaan, jossa suurin osa välitilasta vietetään.
Toisessa vaiheessa sielut ovat jossakin tietyssä paikassa tai he hoitavat joitakin annettuja tehtäviä. Toisen vaiheen oleskelupaikkana voi
toimia puu(!), pagoda tai sitten he ovat lähellä kuolinpaikkaansa. Jotkut
lapset kertoivat nähneensä toisia näkymättömän maailman olentoja tai
olleensa näiden kanssa vuorovaikutuksessa, mikä on voinut olla epämiellyttävääkin.
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Kolmannessa vaiheessa tapahtuu seuraavan elämän vanhempien valinta tai hedelmöittyminen. Valinta vaikuttaa joskus sattumanvaraiselta:
jotkut lapset kertoivat lähteneensä seuraamaan ohikulkenutta aikuista.
Joskus myös ensimmäisen vaiheen valkoisiin puettu mies on ohjannut
sielua uuteen syntymään. Vaiheet näyttävät toteutuvan myös muissa
maissa; joitakin tapauksia on löytynyt Thaimaasta ja Sri Lankasta. Länsimaisissa tapauksissa lapset ovat kertoneet kohdanneensa Jumalan, joka
ohjasi heidät uuteen syntymään. Tutkijat toteavat, että vaikka vaiheissa
on selvästi kulttuurisidonnaisia kuvia, myös länsimaista löydetyt tapaukset näyttävät sopivan kolmivaiheisen välitilan malliin.

Skeptisten filosofien esittämää kritiikkiä
Imad Elawarin tapauksessa tuli jo esille skeptikkojen esittämää jälleensyntymistutkimuksen metodista kritiikkiä. Esitän tässä lisää kriittisiä
kannanottoja, jotta lukijalle syntyisi jonkinlainen käsitys keskustelusta,
jota aihepiiristä on käyty.
Edwardsin kritiikki
Filosofi Paul Edwards (1996) esittää reinkarnaatiota käsittelevässä kirjassaan kritiikkiä, jonka terävin kärki suuntautuu jälleensyntymisen
mahdollisuuden ja ylipäätään henkisen ihmiskuvan ytimeen: Edwards
pyrkii kiistämään aivoista riippumattoman tajunnan periaatteellisenkin
olemassaolon kritisoimalla astraaliruumiin ideaa. Hänen mielestään on
kummallista, että näyissä, ruumiista irtautumisissa ja selvänäkijöiden
kertomuksissa astraalisella ihmisellä on melkein aina vaatteet päällään.
Edwards kysyykin, missä astraalivaatteita valmistetaan ja miten ne yhtäkkiä ilmestyvät? Toinen ongelma on muistin välittyminen ”astraaliaivoista” fyysisiin aivoihin. Kenelläkään ei voi Edwardsin mukaan olla pienintäkään näyttöä tästä prosessista.
Kolmas ongelma on Edwardsin mukaan fyysisen kehon ja astraaliruumiin välinen tarkka synkronointi: miten on mahdollista, että fyysisen
ruumin muutos voisi välittyä astraaliruumiiseen kuten jotkut selvänäkijät esittävät? Neljäs ongelma liittyy identiteettiin: miten astraaliruumis
voisi säilyttää persoonan identiteetin kuoleman jälkeen? Hän esittää
hypoteettisen tapauksen, jossa unen aikana irtautunut astraaliruumis
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tekisi rikoksen. Olisiko ihminen rikoksesta vastuussa vai olisiko ihminen
vastuussa vain siitä, että hän tarjosi ”sijoituspaikan” rikolliselle astraaliruumiille ? Lopuksi Edwards argumentoi, että jos kerran astraaliruumis on fyysisen kehon tarkka kopio, senkin on kuoltava fyysisen kehon
kuollessa.
Edwardsin astraaliruumiin kritiikkiä on joissakin yhteyksissä pidetty
raskauttavana. Esimerkiksi Wikipediassa jälleensyntymis-tutkimuksesta
tietoisuuden siirtymistä elämästä toiseen pidettiin ongelmallisena juuri
Edwardsin kritiikin perusteella (”modus operandi -ongelma”). On huomattava, että Edwards on koonnut astraaliruumiin ominaisuudet monista eri lähteistä, jotka vielä saattavat olla ristiriitaisia keskenään. Näiden
perusteella on helppo osoittaa koko astraaliruumiin idea naurettavaksi.
Edwardsin näkökannalta näin ilman muuta onkin, koska hän kirjassaan
ilmaisee sitoutuvansa materialistiseen ihmiskäsitykseen: tämän mukaan
tajuntaa ei voi olla olemassa ilman aivoja.
Edwards kiinnittää kirjassaan huomiota väestönkasvuun ja sen seurauksiin jälleensyntymishypoteesille. Maailman väestö on kiistatta kasvanut. Esimerkiksi Edwardsin mukaan on arvioitu, että Kristuksen syntymän aikaan maailmassa oli vain 200 miljoonaa ihmistä ja vuonna 1650
500 miljoonaa ihmistä. Maailman väkiluku on tätä kirjoitettaessa ylittänyt 7 miljardin rajan ja se jatkaa kasvamistaan. Erään arvion mukaan
(Bishai, 2000) maailmassa on elänyt 105 miljardia ihmistä. [Tämä arvio
ei sisällä Atlantiksen väestönlaskentaa .] Jälleensyntymishypoteesi on
mahdollinen, jos oletetaan, että jälleensyntymisen rytmi on nopeutunut
ja että suurin osa sieluista elää kuoleman ja uuden syntymän välisessä
välitilassa.
Edwardsin kirjassa luvataan kriittinen tarkastelu. Kirjassa itse asiassa
ei analysoida reinkarnaatiotutkimuksia lukuun ottamatta joitakin ”heikkoja” tapauksia. Vahvempia tapauksia ei käsitellä lainkaan; Edwards
tyytyy mainitsemaan, että vahvemmat tapaukset ovat ”ehkä parempia,
mutta eivät tarpeeksi hyviä”. Barroksen (2003b) arvion mukaan kirja on
lähinnä pseudoskeptinen; se vain vaikuttaa kriittiseltä. Myös filosofi Robert Almeder (1997) esittää yksityiskohtaista kritiikkiä Edwardsin teosta
kohtaan. Artikkelissaan Almeder puolustaa jälleensyntymishypoteesia
Stevensonin ym. keräämän todistusaineiston filosofisesti mielekkäänä
selityksenä. On syytä todeta, että vain harvat filosofit ovat rohjenneet
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julkisesti esittää jälleensyntymistä puoltavia lausuntoja. Suomessa näin
ovat tehneet Sven Krohn ja Reijo Wilenius.
Halesin kritiikki
Filosofi Steven Hales (2001) esittää mielenkiintoista kritiikkiä jälleensyntymishypoteesia kohtaan. Hales esittää kuvitteellisen reinkarnaatiotapauksen. Siinä japanilaisnainen kertoo eläneensä pronssiajalla
kelttiläisenä metsästäjänä ja soturina. Muistojensa perustella hän esittää useita ennusteita, jotka arkeologien on mahdollista tarkistaa. Hän
kertoo, että hänellä oli kelttielämässään pronssinen kaulakoru, joka oli
kahden taistelevan lohikäärmeen muotoinen. Hän muistaa kätkeneensä korun tietyn kivipaaden kohdalle juuri ennen taistelua, jossa hän sai
surmansa. Arkeologit löytävät paikan ja kuvauksen mukaisen korun; lisäksi heidän tutkimusmenetelmänsä osoittavat, että maata ei ole tästä
kohdasta kaivettu tuhansiin vuosiin. Hales olettaa, että huijaus ja kaikki
muut mahdolliset naturalistiset tietämisen lähteet olisi eliminoitu niin
hyvin kuin mahdollista. Hän olettaa lisäksi, että vastaavia tapauksia olisi
useita. Hales kuitenkin toteaa, että huijausta loogisena mahdollisuutena
ei koskaan pystytä täysin sulkemaan pois, mutta olettaa, että se näissä
kuvitelluissa tapauksissa olisi epätodennäköistä.
Seuraisiko näistä tapauksista se, että jälleensyntyminen olisi varteenotettava hypoteesi tämän ja muiden vastaavien tapauksien selittämisessä? Halesin mielestä ei tietenkään seuraisi: muita loogisesti mahdollisia
selityksiä on loputon määrä. Hän esittää yhden mahdollisen selityksen.
Kyseessä voisi olla maata salaa tarkkailevien pitkälle kehittyneiden avaruusolentojen pila. He kykenisivät tuottamaan todentuntuisia muistoja
kehittyneellä psykokirurgialla ilman, että henkilö tai kukaan muukaan
huomaisi mitään. Tämä hypoteesi olisi periaatteessa tieteellisesti koeteltava: avaruusolennot voisivat joku kaunis päivä laskeutua maahan ja
paljastaa itsensä ja käyttämänsä tekniikan. Hales huomauttaa, että avaruusolentohypoteesi ei millään tavalla asettaisi materialistista tajunnanteoriaa kyseenalaiseksi (alienit ovat voineet kehittyä aivan luonnollisen
evoluution kautta).
Halesin mielestä olisi epistemologisesti pätevämpää pitää avaruusolentohypoteesia uskottavampana selityksenä kuin jälleensyntymistä,
koska tämä ei vaatisi mitään muutoksia nykyisiin tieteellisiin teorioihin
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maailmasta ja ihmismielestä. Hän toteaa, ettei usko avaruusolentohypoteesiin sinänsä, mutta haluaa esittää, että niinkin kaukaa haettu selitys
kuin psykovitsailevat avaruusolennot on ylivertainen selitys jälleensyntymiseen verrattuna. Hales vetoaa myös filosofi Anthony Flew’n esittämään kritiikkiin, jonka mukaan jälleensyntymiseen liittyvä todistusaineisto ei ole laboratorio-olosuhteissa toistettavissa. Niinpä kaikki näyttö
on luonteeltaan anekdoottista eikä se siten koskaan voi yltää tieteellisesti hyväksyttävälle tasolle.
Jotta jälleensyntymishypoteesi olisi uskottava, pitäisi Halesin mukaan keksiä tieteellisesti pätevä teoreettinen selitys, joka selittää kaiken
mitä tiedämme mielestä ja aivoista ja sen lisäksi tämän teorian pitää
selittää kuinka ihmisen persoonallisuus voisi selvitä kuolemasta ja miten
se voisi siirtyä uuteen elämään. Koska kukaan ei ole kyennyt esittämään
tällaista teoriaa, on rationaalisempaa uskoa nykyiseen materialistiseen
selitykseen ja uskoa, että jälleensyntymiseen liittyvässä todistusaineistossa on jotakin vikaa tai että jossakin vaiheessa keksitään kaikelle materialistinen selitys. Näyttää siten siltä, että mikään todistusaineisto ei
ole riittävää muuttamaan skeptisen filosofin uskomuksia. (Aivan sama
tilanne siis kuin kuolemanrajatutkimuksessa (Savinainen, 2012)).

Henkisen tutkimuksen näkökulma
Stevensonin ja muiden keräämä laaja aineisto lasten jälleensyntymismuistoista on mielenkiintoinen henkisten opetusten näkökulmasta.
Stevensonin tutkimukset antavat ilmeisesti poikkeuksetta ymmärtää,
että jälleensyntyminen tapahtuu hyvin nopeasti, yleensä muutamien
vuosien sisällä. Teosofisissa ja antroposofisissa lähteissä esitetään hyvin yksimielisesti pitkä jälleensyntymisen prosessi, jossa ihminen ensin
vapautuu aikaisemman persoonansa rajoituksista astraalimaailman eli
sielunmaailman eri tasoilla ja elää sitten suurimman osan kuolemanjälkeisestä elämästään taivasmaailmassa eli korkeammassa hengenmaailmassa (Ervast, 1993; Burckhardt, 1998). Tämä prosessi saattaa kestää
tuhatkin vuotta maallisessa ajassa mitattuna. Toisaalta henkisen tiedon
mukaan ihmiskunnan auttajat voivat syntyä uudelleen huomattavasti nopeammin suoraan astraalitasolta. Tällöin edellisen elämän persoonallisuus jälleensyntyy sen sijaan, että korkeampi minä synnyttäisi
vanhan karman pohjalta uuden persoonallisuuden. Tämä edellyttää
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kieltäytymistä taivaallisesta onnesta; yleensä ihminen ei osaa sitä tehdä.
Stevensonin tutkimat tapaukset eivät vaikuta olevan tällaisia.
On esitetty, että lapsena kuolleet voisivat syntyä varsin nopeasti suoraan astraalitasolta (Ervast, 1990). Tämä sopii joihinkin Stevensonin ym.
tutkimiin tapauksiin, mutta ei läheskään kaikkiin. Useimpiin tutkittuihin
tapauksiin liittyy edellisen elämän päättänyt väkivaltainen tai äkillinen
kuolema. Näissä poikkeustapauksissa nopea jälleensyntyminen voisi
varsin hyvin sopia henkisen tutkimuksen viitekehykseen. Jälleensyntymismuistot voisi selittää siten, että henkilön eetteriruumis, jossa eletyn
elämän muistot henkisen tiedon mukaan säilyvät, ei olisi ehtinyt ”hajota” yleiseen eteeriseen maailmaan, ja voisi siten säilyä joiltakin osin
muuttumattomana. Voisi myös ajatella, että lasten jälleensyntymismuistojen yllättävän yleinen esiintyminen olisi yritys vaikuttaa ihmiskunnan
tajuntaan herättävästi: ainakin nämä tapaukset haastavat länsimaissa
vallitsevan materialistisen maailmankuvan.
Välitilaan liittyvät muistot näyttävät tapahtuneen fyysistä maailmaa
lähellä olevalla tasolla, joka ei henkisen tutkimuksen mukaan ole varsinainen kuolemanjälkeinen tila. Osa lasten välitilakertomuksista käy
erittäin hyvin yhteen henkisten opettajien kuvausten kanssa: esimerkiksi lapset kertoivat yrittäneensä välittömästi kuoleman jälkeen kiinnittää
omaistensa huomion tässä onnistumatta. Myös tietynlainen ohjaus, jota
lapset muistivat saaneensa välitilassa, on hyvin yhteensopiva henkisten
opetuksen kanssa. Sen sijaan odottaminen puussa tai lähellä kuolinpaikkaa tuntuu kummalliselta. Toisaalta tämä ”kummallisuus” voi johtua
vain siitä, että tämän kirjoittajan ymmärrys näkymättömän maailman
lainalaisuuksista on hyvin rajallista.

Yhteenveto
Stevensonin ja muiden tuottama tutkimus on vaikuttavaa laajuudessaan
ja hyvin kunnioitettava yrityksessään lähestyä jälleensyntymistä tieteellisesti. Kuten Stevenson itsekin tuo esille, ”täydellistä” tapausta ei ole
löytynyt; vahvoissakin tapauksissa on heikkouksia. Tämä jättää tilaa oikeutetulle epäilylle. Tosin kuten skeptisten filosofien kritiikistä kävi ilmi,
tällä ei ole juurikaan merkitystä, koska edes täydellinen tapaus (tai vaikka kuinka monta täydellistä tapausta!) ei riitä vakuuttamaan todellista
skeptikkoa, jonka lähtökohtana on materialistinen mielen filosofia. On
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kuitenkin syytä todeta, että kaikki skeptikot eivät ole aivan yhtä jyrkkiä.
Tähtitieteilijä, kirjailija ja skeptikko Carl Sagan (1997) esitti, että vaikka
hän ei itse usko jälleensyntymiseen tai pseudotieteeseen yleensäkään,
Stevensonin keräämä aineisto tarjoaa edes jonkinlaista heikkoa empiiristä tukea jälleensyntymishypoteesille, mikä antaa aihetta tehdä lisätutkimuksia.
Arvostan Stevensonin rohkeutta omistaa suuri osa elämästään lasten jälleensyntymismuistojen tutkimukselle. Hän ei välittänyt siitä, saiko
osakseen arvostusta tai pilkkaa (useimmiten pilkkaa tai välinpitämättömyyttä). Stevensonin perustaman tieteenalan hyväksymistä ei ole vielä tiedeyhteisössä tapahtunut. Siitä huolimatta hänet voi nähdä uuden
ajan Galileona, ainakin jos pitää jälleensyntymishypoteesia mahdollisena. Mielestäni hänen uhrautuva työnsä oli ihmiskunnan auttamista. Uskon, että tämän työn hedelmät tulevat esille tulevaisuudessa.

Lähteitä
Almeder, Robert (1997). A critique of arguments offered against reincarnation.
Journal of Scientific Exploration, Vol. 11, No. 4, pp. 499–526. Saatavissa
Internetistä osoitteesta: http://www.scientificexploration.org/journal/
jse_11_4_almeder.pdf
Angel, Leonard (1994). Reincarnation all over again: Evidence for reincarnation rests on backward reasoning. A review of Ian Stevenson’s
“Reincarnation and biology”. Skeptic Magazine, vol. 9, No.3.
Barros, Julio (2003a). Another Look at The Imad Elawar Case – A Review of
Leonard Angel’s Critique of This ”Past Life Memory Case Study”. Yhteenveto saatavissa Internetistä osoitteesta: http://tech.groups.yahoo.com/
group/ocams/message/506
Barros, Julio (2003b). A book review on “Reincarnation. A critical examination”. Saatavissa Internetistä osoitteesta: http://www.amazon.com/gp/cdp/
member-reviews/ASZ39OZD4N1F2?ie=UTF8&sort_by=MostRecentReview
Bishai, David (2000). Can population growth rule out reincarnation? A model
of circular migration. Journal of Scientific Exploration, Vol. 14, No. 3, pp.
411–420. Saatavissa Internetistä osoitteesta
http://www.scientificexploration.org/journal/jse_14_3_bishai.pdf
Burckhardt, Martin (1998). Kuolemanjälkeiset kokemukset: ihmisen kuolemanjälkeinen matka yliaistillisessa maailmassa. Rudolf Steinerin kuvausten
pohjalta laadittu yhteenveto. Suomen antroposofinen liitto.

322

Edelmann, Jonathan and Bernet, William (2007). Setting criteria for ideal
reincarnation research. Journal of Consciousness Studies, 14, No. 12, pp.
92–101. Saatavissa Internetistä osoitteesta: http://www.imprint.co.uk/
pdf/Edelman.pdf
Edwards, Paul (1996). Reincarnation. A critical examination. Prometheus
Books.
Ervast, Pekka (1990). Jälleensyntymismuisti. Ruusu-Ristin kirjallisuuseura ry.
Ervast, Pekka (1993). Elämää kuoleman jälkeen. Ruusu-Ristin kirjallisuuseura ry.
Fenwick, Peter and Fenwick, Elizabeth (1999). Past lives. An investigation into
reincarnation stories. Headline.
Hales, Steven (2001). Evidence and the afterlife. Philosophia, Vol. 28,
nos. 1– 4, pp. 335–346. Saatavissa Internetistä osoitteesta:
http://departments.bloomu.edu/philosophy/pages/content/hales/articlepdf/afterlife.pdf
Lönnerstrand, Sture (1995). Shanti Devi. Kertomus jälleensyntymisestä.
Kirjayhtymä.
Näreaho, Leo (1995). Jälleensyntyminen. Arator.
Savinainen, Antti (2012). Kuolemanrajatutkimus: tiede kohtaa Aikain viisauden.
Ruusu-Risti 2/2012, s. 46–59.
Sagan, Carl (1997). The Demon-Haunted World, Random House (p. 302).
Shroder, Tom (1999). Old souls. Compelling evidence from children who
remember past lives. Simon & Schuster Paperbacks.
Sharma, Poonam and Tucker, Jim (2004). Cases of the reincarnation type with
memories from the intermission between lives. Journal of Near-Death
Studies, 23(2). Saatavissa Internetistä osoitteesta:
http://www.survival-research.net/downloads/2004_Sharma_Tucker_Intermission_memories_JNDS.pdf
Stevenson, Ian (1997). Reincarnation and biology: A contribution to
the etiology of birthmarks and birth defects. Praeger.
Stevenson, Ian (2002). Twenty cases suggestive of reincarnation. Second edition, revised and enlarged. Sixth paperback printing. University of Virginia
Press.
Stevenson, Ian (2006). Half a Career with the Paranormal. Journal of Scientiﬁc
Exploration, Vol. 20, No. 1, pp. 13–21. Saatavissa Internetistä osoitteesta:
http://www.medicine.virginia.edu/clinical/departments/psychiatry/
sections/cspp/dops/Stevenson.pdf
Tucker, Jim (2005). Life before life. A scientific investigation of children’s memories of previous lives. Piatkus.

323

Yliaistillisten kykyjen tieteellinen tutkimus
Johdanto
Ihmisen yliaistillisten kykyjen tieteellinen tai tieteellisyyteen pyrkivä tutkimus alkoi 1800-luvun lopussa, kun Society for Psychical Research (SPR)
perustettiin Englannissa vuonna 1882. Perustajajäseniin kuului merkittäviä akateemisia tutkijoita, jotka olivat kiinnostuneet paranormaalien
ilmiöiden todenperäisyydestä1. Aluksi SPR:n tutkijat suuntasivat mielenkiintonsa meedioihin (McLuhan, 2010). He pyrkivät järjestämään olosuhteet, joiden tarkoituksena oli tehdä huijaaminen niin vaikeaksi kuin
mahdollista. Osa tutkijoista vakuuttui siitä, että jotkut meedioistunnoissa tapahtuneet paranormaalit ilmiöt olivat todellisia. Heidän raporttinsa eivät kuitenkaan vakuuttaneet skeptikkoja tai tiedeyhteisöä: on aina
mahdollista jälkikäteen keksiä loogisesti mahdollinen selitys siitä, kuinka
ilmiöt olisi voitu tuottaa jollakin taikurien ammattikunnan tuntemalla
huijauksella (esim. Wiseman, 1992; ks. myös professori Richard Wisemanin selityksen kritiikki: Braude, 1997). Huijausselitys voi vaikuttaa
varsin vakuuttavalta, koska usein meediot, myös aitoina pidetyt, todella jossakin vaiheessa jäivät kiinni huijauksesta. Näin ollen on luontevaa
ajatella, että meediot huijasivat aina muulloinkin. Tarkastelen myöhemmin tässä esityksessä nykyaikaista tieteellistä meediotutkimusta.
Jo edellä esitetystä käy ilmi, että yksittäisillä tapauksilla, vaikka kuinka
vaikuttavilla, paranormaalien ilmiöiden olemassaoloa ei voi tieteellisessä
mielessä todistaa (toki kokijan kannalta tilanne voi olla toinen). Tarkastelen tässä esityksessä hyvin kontrolloituja, laboratoriossa tehtyjä tutkimuksia, jotka täyttävät tai ainakin pyrkivät täyttämään tieteellisyyden
kriteerit. Esitän mielestäni parhaan yliaistillisiin kykyihin viittaavan
näytön ja siihen kohdistetun kritiikin. Lukija voi sen perusteella tehdä
omat johtopäätöksensä ja kenties inspiroitua tutkimaan itse tarkemmin
alkuperäisiä lähteitä.
1 SPR on teosofeille tuttu ns. Hodgsonin raportista, joka esitti, että H. P. Blavatskyn aikaansaamat ilmiöt olivat huijausta; myöhempi tutkimus on todennut Hodgsonin raportin lähteet ja tulkinnat epäluotettaviksi (Harrison, 1997).
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Rhinen korttikokeet
J. B. Rhine (1895–1980) oli parapsykologisen tutkimuksen uranuurtaja,
joka toimi arvostetussa Duken yliopistossa Yhdysvalloissa (Carter, 2012).
Hän otti käyttöön ilmaisun ESP, joka tulee sanasta extra-sensory perception eli yliaistillinen havaitseminen; myöhemmin eräs skeptikko antoi
lyhenteelle uuden tulkinnan ”Error Some Place” eli ”jossakin on virhe”.
ESP:n sijasta on käytetty myös psi-käsittettä, joka sisältää yliaistillisen
havaitsemisen, edeltä tietämisen ja psykokinesian.
Rhine vei parapsykologian tutkimuksen laboratorio-olosuhteisiin.
Hän käytti tutkimuksissaan havaintopsykologi Karl Zenerin kehittämiä
ns. Zener-kortteja (Kuva 1). Pakassa oli 25 korttia eli viisi kutakin symbolia. Satunnaisesti valitun kortin arvaamisen todennäköisyys on 20 %.

Kuva 1. Zener-kortit
(Lähde: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cartas_Zener.svg).
Rhinen korttikokeita tehtiin vuoteen 1940 mennessä lähes miljoona koetta eri yliopistoissa. Alkuvaiheessa Rhinen koejärjestelyissä oli
toivomisen varaa, mutta hän tiukensi kontrolleja saamansa kritiikin
perusteella. Hyvin kontrolloiduissa kokeissa tavallisten aistien tietoinen tai tiedostamaton käyttö (”sensory leakage”) on pois suljettu. Tuloksena oli tilastollisesti merkitsevä tulos – siis tilastollisesti parempi
tulos kuin arvauksen 20 % oikein – 27:ssä tutkimuksessa 33:sta tutkimuksesta (Honorton, 1975). Jos lukee pelkästään Wikipedian artikkelin
(https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Banks_Rhine#Reception)
samasta aiheesta, saa täysin vastakkaisen käsityksen: lähteessä väitetään, että Rhinen korttikokeiden tuloksia ei olisi onnistuttu toistamaan
muissa laboratorioissa ja Rhinen saamat positiiviset tulokset selittyisivät
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heikolla metodologialla. Näihin argumentteihin on esitetty erinomaista
kritiiikkiä mm. lähteissä Honorton (1975) ja Carter (2012).
Korttien arvaamista kutsutaan pakotetuksi valinnaksi. Vastaavista
koeasetelmista julkaistiin vuonna 1989 ns. meta-analyysi, jossa huomioidaan kaikki julkaistut tutkimukset, tutkimusten laatu ja myös arvioidaan julkaisematta jätettyjen tutkimusten vaikutus. Kyseessä on ihmistieteiden paras tapa saada luotettavaa tietoa; meta-analyysillä on tärkeä
rooli mm. lääketieteessä. Vuoden 1989 meta-analyysissä oli mukana lähes kaksi miljoonaa koetta ja yli 50 000 koehenkilöä (Honorton & Ferrari, 1989). Tutkimuksessa todettiin tilastollisesti merkitsevä kokonaistulos (30 % kaikista tutkimuksista oli tilastollisesti merkitsevä). Tärkeä
havainto oli myös sinänsä hyvin pienen efektikoon (= ilmiön voimakkuuden kvantitatiivinen mitta) pysyminen lähes vakiona, vaikka koejärjestelyjen laatu oli tutkittavan ajanjakson parantunut eli kokeiden parempi
kontrollointi ei heikentänyt psi-ilmiön voimakkuutta. Varsin tuore metaanalyysi päätyi samankaltaiseen tulokseen vuosien 1987–2010 aikana
julkaistujen tutkimusten osalta (Storm, Tressoldi, Di Risio, 2012).
On huomattava, että hyvin pieni efektikoko tarkoittaa sitä, että em.
kokeiden psi-ilmiö on hyvin heikko, vain jonkin verran arvausta parempi;
sillä ei siten ole nähtävissä mitään mielekästä käytännön sovellutusta.
Toisaalta esimerkiksi lääketieteessä jonkin lääkkeen (esimerkiksi aspiriinin kyky vähentää sydänkohtauksia) pienelläkin efektikoolla voi olla
isossa populaatiossa hyödyllinen vaikutus. Tässä on oleellista kuitenkin
toistettavan efektin olemassaolo, joka ei poistu koejärjestelyitä tiukentamalla ja kokeiden määrää kasvattamalla kuten voisi odottaa, jos ilmiö
olisi pelkästään mielikuvituksen tuotetta.

Ganzfeld-kokeet
Korttien arvailu on pitkissä koesarjassa koehenkilöiden mielestä varsin
tylsää puuhaa. Jotkut parapsykologian tutkijat arvelevat, että ehkä psiefekti jää siksi niin pieneksi. Ganzfeld-kokeet pyrkivät luomaan telepatialle otolliset olosuhteet vähentämällä ulkoiset aistiärsykkeitä samalla,
kun koehenkilöt ovat rentoutuneessa ja tarkkaavaisessa tilassa (Carter,
2012). Kokeet suoritetaan akustisessa huoneessa mukavalla taaksepäin
kääntyvässä tuolissa. Koehenkilön silmien eteen asetetaan tennispallon
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puolikkaat ja huone valaistaan pehmeällä, punaisella valolla. Vastaanottavalla koehenkilöllä on kuulokkeet päässä, joiden välityksellä hänelle
annetaan rentoutusohjeita. Viidentoista minuutin rentoutuksen jälkeen
koehenkilöä pyydetään vain olemaan rentoutunut ja kuvailemaan mitä
tahansa ajatuksia ja kuvia hänen mieleensä ilmaantuu. Seuraavan kolmenkymmenen minuutin ajan kuulokkeista tulee tasaista, neutraalia
valkoista kohinaa. Sana ”Ganzfeld” (=kokonaiskenttä) viittaa luotuihin
olosuhteisiin. Samaan aikaan toisessa akustisesti eristetyssä huoneessa
toinen koehenkilö, lähettäjä, avaa suljetun kirjekuoren, jossa on kohdekuva. Kokeen variaatioissa lähettäjä katselee satunnaisesti valittua videoleikettä. Vastaanottovaiheen koehenkilö valitsee arviointivaiheessa
yhden kuvan/videon neljästä vaihtoehdosta, jolloin oikean kuvan tai videon arvaamisen todennäköisyys on 25 %.
Charles Honorton julkaisi vuonna 1982 yhteensä 42 ganzfeld-kokeen
tulokset: tulokset olivat paljon sattumaa parempia. Johtava skeptikko,
psykologian professori (nykyisin emeritusprofessori) Ray Hyman kävi
läpi Honortonin aineiston ja analyysin ja ilmoitti löytäneensä vakavia
metodologisia virheitä. Honorton myönsi osan kritiikistä oikeutetuksi ja kävi läpi uudelleen aineistonsa Hymanin kritiikin valossa: tulos oli
edelleen tilastollisesti merkitsevä, 35 %:n osumatarkkuus arvauksen 25
%:ia vastaan. Debatti johti yhteiseen artikkeliin, jossa Hyman ja Honorton pääsivät yhteisymmärrykseen entistä tarkemmista ja tiukemmista
kontrolleista. Tämä oli Honortonille ja muille parapsykologian tutkijoille
merkittävä asia, koska skeptikoilla on ollut tapana muuttaa sääntöjä sitä
mukaa, kun parapsykologit ovat saaneet positiivisia tuloksia entistä paremmilla koejärjestelyillä.
Uudet kokeet olivat ns. autoganzfeld kokeita, joissa käytettiin tietokoneen arpomia kuvia tai videoleikkeitä (siis tutkijat eivät valinneet lähetettäviä kohteita, vaan ne valittiin satunnaisesti tietokoneohjelmalla).
Lisäksi lähettäjän huone oli akustisen eristyksen lisäksi sähkömagneettisesti eristetty, jolloin huijauksen mahdollisuus informaation tavanomaisen välityksen keinoin oli tehty niin vaikeaksi kuin mahdollista. Uusissa
kokeissa käytettiin 240 koehenkilöä 354 kokeessa. Osumistarkkuus oli
34 % eli melkein sama kuin aikaisemmissakin kokeissa; videoleikkeiden tunnistaminen onnistui vastaanottajilta paremmin kuin staattisten
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kuvien valinta. Kaikkien kokeiden tulokset julkaistiin, jolloin ns. pöytälaatikkoharhaa ei voinut syntyä (tällä tarkoitetaan sitä, että negatiivisia
tuloksia julkaistaan tieteessä yleensäkin vähemmän kuin positiivisia tuloksia). Myöhemmin autoganzfeld-kokeet on toistettu neljässä eri laboratoriossa Yhdysvalloissa ja Euroopassa: 675 kokeen tulos oli edelleen
34 % osumistarkkuus. Osumatarkkuus oli parempi liikkuvan kuvan ja
äänen ”vastaanottamisessa” kuin pelkän kuvan, jonka osumatarkkuus
ei ollut tilastollisesti arvausta parempi. Tilastotieteen professori Jessica Utts Kalifornian yliopistosta totesikin, että kyseessä on niin robusti
efekti, että minkään muun tieteen alalla ei olisi mitään epäilystä ilmiön
todellisuudesta.
Hyman ei kuitenkaan myöntänyt, että parapsykologit olisivat lopulta
osoittaneet tutkimuskohteensa olemassaolon. Hänen mukaansa autoganzfeld-kokeet olivat täyttäneet suuren osan tiukennetuista vaatimuksista, mutta eivät kuitenkaan kaikkia (Hyman, 1994). Hän kiinnitti mm.
huomiota arviointivaiheessa koehenkilölle esitettyjen vaihtoehtojen satunnaistamisessa mahdollisesti esiintyneisiin ongelmiin. On myös esitetty, että autoganzfeld-kokeissa ei sittenkään olisi onnistuttu riittävästi takaamaan lähettäjän ja vastaanottajan välisen tilan äänieristystä (Marks,
2000). Hymanin mielestä myöhemmätkään autoganzfeld-menetelmällä
saadut tutkimustulokset ja niistä tehty meta-analyysi (Storr, Tressoldi &
Di Risio, 2010a) eivät riitä osoittamaan, että psi-ilmiö olisi todellinen.
Hän mm. vetosi muutamaan mielestään hyvin tehtyyn koesarjaan, joissa tulos ei ollut tilastollisesti merkityksellinen, vaikka olikin hieman arvausta parempi (Hyman, 2010; ks. myös vastine Storm, Tressoldi & Di
Risio, 2010b).
Gandzfeldin tarinaan liittyy vielä eräs mielenkiintoinen sivujuonne. Milton ja Wiseman (1999) julkaisivat meta-analyysin suoritetuista
ganzfeld-kokeista, ja päätyivät tilastollisesti merkityksettömään tulokseen. Sitä seuranneessa debatissa osoittautui, että kyseisten tutkijoiden
metodologia oli ollut virheellinen (Bem, Palmer & Broughton, 2001),
eikä meta-analyysin toteutus ollut muutenkaan Honortonin ja Hymanin sopimien periaatteiden mukainen (Carter, 2012). Tämä kritiikki ei
kuitenkaan ole saavuttanut suomalaisia skeptikoita, joiden nettisivulla
tarina päättyy Miltonin ja Wisemanin johtopäätöksiin (http://www.
skepsis.fi/ihmeellinen/ganzfeld.html).
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Ennalta tietämisen laboratoriokokeet
Monilla ihmisillä on kokemuksia aavistuksista, joita voi luonnehtia ennalta tietämiseksi tai paremminkin ennalta tuntemiseksi. Jokainen lienee kokenut, että ajattelee ystäväänsä juuri ennen, kuin hän soittaa.
Ilmiölle on olemassa uskottavia selityksiä. Kyseessä voi esimerkiksi olla:
• sattuma
• valikoiva muisti (vain merkitykselliset tuntemukset muistetaan,
harhaan menneet unohtuvat)
• henkilön normaali havainto tai tieto, joka on unohtunut tai ei
ole tullut tietoisuuteen
Asiaa on tutkittu myös laboratoriokokeissa. Radinin (2004) kokeissa koehenkilöt oli kytketty ihon resistanssia mittaavaan laitteeseen;
esimerkiksi hikoilu tai jännittäminen muuttaa laitteen lukemaa (myös
monia muita fysiologisia indikaattoreita on käytetty). Koehenkilöille
näytettiin tietokoneen arpomana satunnaisessa järjestyksessä valokuvia, jotka oli erikseen luokiteltu viisiportaisella asteikolla rauhallisesta
emotionaaliseen. Koehenkilöt eivät olleet nähneet kuvia etukäteen eivätkä tienneet kuvien lukumäärää. Radinin neljässä koesarjassa oli 133
koehenkilöä, jotka katsoivat kuvia yhteensä 4569 kertaa. . Ihon resistanssi muuttui sattumaa useammin ennen kuin koehenkilölle näytettiin
emotionaalinen kuva. Jälleen kerran efektikoko oli pieni, mutta se oli
suurempi kuin sattuma antaisi olettaa.
Psykologian professori Daryl Bem on tehnyt lisätutkimuksia ennalta
tuntemisesta. Bem työskentelee maineikkaassa Cornellin yliopistossa.
Hän teki yhdeksän koetta, joihin osallistui yli 1000 koehenkilöä (Bem,
2011). Bemin kokeiden ideana oli hyödyntää psykologian hyvin tuntemia lainalaisuuksia ja tutkia, voisiko koehenkilön reaktioon vaikuttaa
ärsyke, joka annetaan vasta reaktion jälkeen. Tutkimustehtävänä oli
siis selvittää, voisiko tulevaisuuden tapahtuma vaikuttaa nykyhetkeen2.
Yhdessä Bemin kokeessa koehenkilöille esitettiin tietokoneen näytöllä
kaksi verhottua kuva-alustaa. Koehenkilön piti arvata, kumpi kuva tulisi
2 Fysiikassa on silloin tällöin esitetty, että eräät hiukkastason tapahtumat voisivat kulkea
ajassa taaksepäin. Tässä mielessä Bemin psi-tutkimuksen idea on lähempänä modernin
fysiikan maailmankuvaa kuin klassista fysiikkaa. Tulevaisuuden mahdollista vaikututusta
nykyhetkeen on käsitelty filosofian ja modernin fysiikan kannalta lähteessä http://plato.
stanford.edu/entries/causation-backwards/.
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sisältämään paljaan harmaan seinän ja kumpi kuvan, jonka sisältö oli
eroottinen. Tietokone arpoi kuvan sijainnin vasta koehenkilön arvauksen
jälkeen; koehenkilöt eivät olleet tästä tietoisia, vaan he uskoivat kuvien
jo olevan verhon takana. Koejärjestely toteutettiin myös ”tavallisilla”
kuvilla (ei eroottista sisältöä) ja epämiellyttävillä ei-eroottisilla kuvilla.
Suurin osa kuvista oli otettu kuvapankista, jonka kuvien emotionaalinen
vaste oli validoitu toisessa, riippumattomassa tutkimuksessa.
Luonnollisesti koehenkilöt olivat etukäteen antaneet suostumuksensa kokeeseen, joka sisälsi eroottisten kuvien katselua. Kuvien esitys oli
satunnaisgeneraattorilla satunnaistettu eikä kokeenvalvoja etukäteen
tiennyt, mikä kuva kulloinkin valitaan. Koehenkilöiden tehtävänä oli arvata (tai ennalta tuntea) kummassa paikassa eroottisen kuva sijaitsee.
Kahdeksassa muussa koesarjassa koeasetelmaa varioitiin, esimerkiksi
tutkittiin negatiivisen kuvan välttämistä. Kaikkiaan yhdeksän koesarjan
tulos oli sattumaa parempi eli tilastollisesti erittäin merkitsevä (efektikoko vahvisti johtopäätöksen). On vielä syytä mainita, että Bemin artikkeli julkaistiin arvostetussa sosiaalipsykologian lehdessä, jossa on tiukka
vertaisarviokäytäntö.
Yksi Bemin koesarja käsitteli sanojen muistamista. On hyvin tunnettua, että ihmiset muistavat satunnaisen sanaluettelon paremmin, jos
he saavat ensin painaa sanoja mieleensä. Bemin tietokoneella suoritetussa kokeessa koehenkilöt näkivät ensin sanaluettelon, minkä jälkeen
he kirjoittivat ylös muistetut sanat. Sen jälkeen 50 % sanaluettelon sanoista arvottiin muistiharjoituksiin, mitkä siis tehtiin vasta vastaamisen
jälkeen. Loput 50 % sanoista toimi verrokkiryhmänä eli niitä ei jälkikäteen harjoiteltu. Myös tässä kokeessa saatiin tilastollisesti merkitsevä
tulos: jälkeenpäin tehdyt harjoitukset näyttivät parantaneen kyseisten
sanojen muistamista ennen harjoittelua! Ehkä yllättävimmät kommentit
Bemin (2011) tutkimuksesta ovat tulleet kriitikkojen taholta: Bemin
tutkimukset ovat objektiivisesti korkeatasoisia ja nykyisten kokeellisen
psykologian standardien mukaisia, mikä kriitikkojen mukaan vain viittaa
siihen, että ehkäpä kokeellisen psykologian kriteereissä on parantamisen varaa3 (Francis, 2012; LeBel & Peters, 2011).
3 Vastaavasti Richard Wiseman on haastattelussa todennut, että ”kaukonäkemisen” eli
selvänäön näyttö olisi riittävä, jos kyseessä olisi tavallinen tieteen tutkima asia, mutta hänenkin mielestään paranormaalien ilmiöiden tutkimisessa pitää vaatia tiukempia
standardeja (Daily Mail, tammikuu 28, 2008, s. 28–29).
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Bem vetosi artikkelissaan tiedeyhteisöön, että hänen tekemiänsä
kokeitaan alettaisiin replikoida eli toistaa toisissa laboratorioissa. Tätä
tarkoitusta varten hän antoi tutkimusprotokollansa ja tietokoneohjelmansa ilmaiseksi käyttöön kaikille kiinnostuneille tutkijoille. Tutkijayhteisö reagoikin ilahduttavan nopeasti. Sanojen ennalta muistamiskokeista ilmestyi heti seuraavana vuonna kaksi tutkimusta, joiden yhdeksässä
kokeessa oli mukana yli 3000 koehenkilöä (Ritchie et al., 2012 ja Galak et
al., 2012). Kyseiset tutkimukset eivät onnistunut toistamaan Bemin löydöksiä, vaikka he noudattivat Bemin protokollaa. Myös Bemin käyttämiä
tilastollisia menetelmiä kritisoitiin. Jotkut julistivat tapauksen loppuun
käsitellyksi (mm. Novella, 2012).
Asia ei kuitenkaan ollut vielä lainkaan selvä. Bem yhdessä muiden
tutkijoiden kanssa on koonnut kaikki julkaistut kokeet (yhteensä 90 koetta 33:sa laboratoriossa ja 14 maassa), niin positiiviset kuin negatiivisetkin, yhteen meta-analyysiin, jonka mukaan kokonaistulos on kuin onkin tilastollisesti merkitsevä (Bem et al., 2014). Bem ja kumppanit ottivat
huomioon myös tilastollisia menetelmiä koskevan kritiikin; tulos säilyi
merkitsevänä myös toisenlaisessa tilastollisessa analyysissä.
Tarkastellaan seuraavaksi nykyaikaista meediotutkimusta, jonka historiaa jo johdannossa hieman käsiteltiin4.

Moderni meediotutkimus
Meedioiden tutkimuksessa oleellista on kontrolloida ns. kylmä lukeminen (”cold reading”). Kyseessä on tietojen kalastelu henkilöltä itseltään
sopivan monitulkintaisilla ja epämääräisillä arvauksilla; yleensä ihmiset
kiinnittävät huomiota vain oikeaan osuneisiin (tai niiksi tulkittuihin) tiedonantoihin, virheelliset tiedonannot unohdetaan. Tässä auttaa myös
ihmistuntemus ja tilastojen tuntemus (silloin puhutaan ”lämpimästä lukemisesta” eli ”warm reading”). Joskus voi tapahtua niinkin, että meedio
tai selvänäkijänä toimiva henkilö on ottanut asiakkaastaan etukäteen
selvää eri lähteistä, jopa yksityisetsivää apuna käyttäen (”hot reading”
eli suoranainen petos).
4 Teosofia pitää joitakin meedioilmiöitä aitoina, mutta suhtautuu kriittisesti mediu-

mismin spiritualistiseen tulkintaan. Ks. esimerkiksi H. P. Blavatskyn Teosofian avain
(s. 32–39): https://www.teosofia.net/e-kirjat/Teosofian_avain.pdf.
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Tieteellinen meediotutkimus syntyi jossain mielessä uudelleen,
kun Arizonan yliopiston professori Gary Schwartz kiinnostui aiheesta.
Schwartzin tapauksen tekee erityisen kiinnostavaksi se, että hänen tieteellinen uransa psykologian tutkijana on ollut häikäisevä (huippuyliopistojen professuureja, yli 400 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua,
mm. kuusi artikkelia Science-lehdessä). Swartz aloitti tutkimuksensa
1990-luvun lopussa aluksi ns. single blind -tutkimuksella, jossa koehenkilö tiesi meedion identiteetin, mutta meedio ei tiennyt mitään koehenkilöistä etukäteen (McLuhan, 2010). Meediolle sallittiin kysymykset, jotka olivat sellaisia, joiden vastauksena oli kyllä tai ei. Myöhemmin tehtiin
myös ns. double blind -tutkimuksia, joissa koehenkilöt ja meediot olivat
toisilleen ennestään tuntemattomia. He olivat eri paikoissa ja keskustelivat puhelimen välityksellä. Tämä poistaa kehon kielen lukemisen, mutta
ei äänen sävyjen antamaa informaatiota. Yliopisto-opiskelijat toimivat
kontrolliryhmänä, joka tuotti arvauksia koehenkilöstä; tämä tarjosi vertailukohdan meedioiden tuottamalle informaatiolle. Lopuksi koehenkilöt arvioivat meedioiden antamien tietojen ja opiskelijoiden arvausten
oikeellisuutta kuusiportaisella asteikolla. Kahden koehenkilön ja viiden
meedion tutkimuksessa keskimääräiset oikeaksi tulkitut tiedonannot
(”lukemukset”) koehenkilöiden elämästä ja edesmenneistä sukulaisista
olivat noin 80 % luokkaa, kun taas opiskelijoiden arvauksien kohdalla
luku oli alle 40 %.
Ei liene yllättävää, että skeptikot kiinnostuivat Schwartzin tutkimuksista. Ensin taikuri James Randi esitti oman kritiikkinsä, mutta Randilla ei
ole minkäänlaista tieteellistä koulutusta eikä tieteellistä kompetenssia;
hän on kyllä taitava huijausten paljastaja, mutta on näyttöä siitä, että
hän ei itsekään toimi aina rehellisesti (Storr, 2014). Paljon tarkempaa ja
asiallisempaa kritiikkiä tarjosivat Wiseman ja erityisesti Hyman (2003).
He kiinnittivät huomiota mm. siihen, että kylmä lukemista ei kontrolloitu riittävästi, koska meediot puhuivat suoraan koehenkilöiden kanssa
(puheesta voi päätellä monia asioita, mm. sukupuoli, ikä, jopa koulutustaso yms.). He kritisoivat myös opiskelijoiden muodostamaa kontrollidataa harhaanjohtavaksi: opiskelijoiden arvaukset olivat satunnaisia, mutta meedioiden lukemukset saattoivat olla epämääräisempiä ja
siten alttiimpia virhetulkinnoille. Parempi kontrolli olisi sellainen, jossa
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koehenkilöt arvioisivat sokkona oman lukemuksensa lisäksi lukemuksia,
jotka on tehty toisille koehenkilöille.
Schwartz otti kritiikin huomioon myöhemmässä tutkimuksessaan,
jossa käytettiin triple blind -ase-telmaa eli kolmoissokkoutusta (Beischel
& Schwartz, 2007). Meediot eivät tienneet koehenkilön tai heidän edesmenneiden läheisensä henkilöllisyyksiä eivätkä koehenkilöt olleet missään tekemisissä meedioiden kanssa lukemusten aikana. Meediot saivat
tietää vain edesmenneen etunimen. Tutkija, jolle lukemukset edesmenneistä tehtiin, ei tiennyt koehenkilöiden identiteettiä. Lopuksi koehenkilöt saivat kaksi lukemusta arvioitavakseen: yksi lukemus oli heille
tarkoitettu ja toinen lukemus toiselle koehenkilölle (lukemusparit oli
valittu tietyin kriteerein). Koehenkilöiden piti arvioida lukemusten sopivuutta 6-portaisella asteikolla. Meedioita oli kahdeksan ja kukin meedio
antoi kaksi lukemusta. Tuloksena oli 13 osumaa 16:sta; tulos oli tilastollisesti merkitsevä kohtalaisella efektikoolla eli kyseessä on pienestä
otoskoosta huolimatta varsin hyvä tulos. Tutkimus oli toteutettu niin,
että meediot voisivat saavuttaa optimaalisen tuloksen mahdollisimman
kontrolloiduissa olosuhteissa. Etunimen antamisella haluttiin optimoida meedion suoritusta. Kenties jonkun mielestä tässä olisi riittävä pohja
kylmälukemiselle. Jos tältä tuntuu, voi itse yrittää, kuinka helppoa on
arvata ihmisen elämäntarina pelkän etunimen perusteella.
On mielenkiintoista, että Beischel ym. (2015) on onnistunut toistamaan kokeensa tulokset suuremmalla lukemusten määrällä: koehenkilöt tunnistivat 38 lukemusta 58:sta (tulos on tilastollisesti merkitsevä).
Tutkimuksen luotettavuutta lisäisi se, että riippumaton tutkimusryhmä
– joka kenties vielä edustaisi skeptikkojen leiriä – onnistuisi toistamaan
tulokset.

Skeptikoiden suhtautuminen parapsykologiseen tutkimukseen
Miksi skeptikot eivät ole vakuuttuneet parapsykologian tutkimustuloksista tai ylipäätään minkäänlaisen psi-ilmiön esiintymisestä missään
olosuhteissa milloinkaan tunnetun historian aikana? Tässä on kysymys
perustavaa laatua olevista oletuksista maailman ja tietoisuuden luonteesta. Tiede on kyennyt tuottamaan luotettavaa tietoa maailmasta ja
ihmisestä täysin materialistisen filosofian (naturalismin) pohjalta. Siksi
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ei ole yllättävää, että kaikki puhe psi-ilmiöstä, uskonnosta tai henkisyydestä voi vaikuttaa vain ihmisen toiveajattelulta ja mielikuvitukselta.
Ääriesimerkin tästä tarjoaa kuuluisa fyysikko ja lääkäri Hermann von
Helmholzt, joka sanoi, ettei uskoisi telepatiaan, vaikka kaikki Royal Societyn jäsenet niin todistaisivat ja vaikka hänen omat aistinsa sen vahvistaisivat.
Skeptikoiden tavallinen tapa suhtautua parapsykologiseen tutkimukseen on ajatella, että positiiviset psi-tutkimukset ovat vain merkki
huonosta metodologiasta, itsepetoksesta tai suoranaisesta huijauksesta
(tämä on esimerkiksi evoluutiobiologi Richard Dawkinsin kanta). Usein
myös vedotaan filosofi David Humen ihmeitä koskevan argumenttiin tai
sen muunnelmaan: yliluonnollinen tapahtuma, tässä siis jokin psi-ilmiö,
on niin epätodennäköinen tai mahdoton, että hyvin kaukaa haettukin
luonnollinen selitys on uskottavampi. Tässä hengessä on esitetty, että
riittää näyttää, että huijaus on periaatteessa mahdollinen; sitä ei edes
tarvitse osoittaa tapahtuneen. Päättely on siinä mielessä sitovaa, että
huijauksen mahdollisuutta ei voida koskaan missään tutkimuksessa
täydellisesti sulkea pois.
Yksityiskohtaisempiakin argumentteja epäillä psi-ilmiöiden olemassaoloa on esitetty. Eräs johtavista tieteellisistä skeptikoista, psykologian
professori James Alcock, esittää mm. seuraavia syitä sille, miksi hän ei
usko psi-ilmiön olemassaoloon (Alcock, 2003):
•

parapsykologiassa ei ole yksimielisyyttä siitä, mitä psi-ilmiössä
tarkkaan ottaen tutkitaan

•

psi-ilmiö määritellään negaationa: kun luonnolliset syyt eivät
selitä havaintoja, jäljelle jää selittämätön, jota sitten kutsutaan
psi-ilmiöksi

•

toistettavuuden puute: Alcockin mukaan parapsykologia ei ole
(vuoteen 2003 mennessä) kyennyt tarjoamaan yhtään koetta,
jonka neutraalit tutkijat olisivat kyenneet toistamaan

•

psi-ilmiö määritellään niin väljästi, että sitä ei voi kokeellisesti falsifioida (esimerkiksi skeptisen tutkijan saama nollatulos
voidaan selittää sillä, että tutkijan epäily johti kokeen epäonnistumiseen)
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•

parapsykologiassa ei ole tapahtunut edistystä samalla tavalla
kuin muussa normaalitieteessä; psi-ilmiön ymmärrys ei ole edistynyt Rhinen 1930-luvun korttikokeista

•

parapsykologisen tutkimuksen metodologiset heikkoudet: huonosti toteutetun tutkimuksen perusteella ei voi tehdä mitään
johtopäätöksiä

•

tilastolliseen merkitsevyyteen turvautuminen: pienetkin erot
sattumasta tulkitaan merkityksellisiksi (Alcock toteaa, että psiilmiön sijasta yhtä hyvin vaikkapa Zeus voi huvikseen silloin tällöin tuottaa tilastollisesti merkitseviä tuloksia 

•

psi-ilmiölle ei ole esitetty teoriaa, jota voitaisiin kokeellisesti
testata.

Alcockin kritiikki on mielestäni hyvin perusteltua, mutta kritiikkiin on
mahdollista ainakin osittain vastata. On syytä todeta, että tutkijat ovat
ottaneet asianmukaisen metodologisen kritiikin huomioon jo Rhinen
korttitutkimuksista lähtien. Lisäksi toistettavuuden kriteerin täyttymisestä voi olla eri mieltä edellä esitettyjen tutkimusten valossa. Ilmeisesti
Alcockin ja muiden skeptikoiden vaatima toistettavuus tarkoittaa sitä,
että ”neutraali” tutkija voisi toistaa äärimmäisen tiukasti kontrolloidun
kokeen siten, että koesarjan tulos olisi aina tilastollisesti merkitsevä. Tätä ehtoa psi-ilmiön kokeet eivät täytä, mutta toisaalta se on
odotettavissa, koska arkipäiväinenkin heikko ilmiö voi ihmistutkimuksessa tuottaa välillä tilastollisesti merkityksettömiä tuloksia. Alcock on
kuitenkin harvinainen skeptikko siinä mielessä, että hän todella on perehtynyt julkaistuihin tutkimuksiin. ”Tavalliset” skeptikot eivät yleensä
vaivaudu lukemaan parapsykologian tieteellisiä julkaisuja, koska heille
riittää johtavien skeptikkojen vakuutus, että mitään psi-ilmiötä tukevaa
tutkimusta ei ole olemassa (Tsakiris, 2007a).
Alcock vaikuttaa rehelliseltä, mutta on skeptikkoja, jotka haluavat
nollata positiiviset psi-löydökset vaikka väkisin. Esimerkiksi Rupert
Sheldrake tutki, tietävätkö koirat milloin heidän omistajansa ovat palaamassa kotiin (Sheldrake, 2002). Sheldrake antoi Wisemanin käyttää
omaa tutkimusvälineistöään ja Jaytee-nimistä koiraa. Wiseman ilmoitti lyhyen tutkimuksensa perusteella kumonneensa väitteet Jayteen telepaattisista kyvyistä. Kuitenkin Wisemanin aineiston analyysi paljasti,
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että aineisto itse asiassa tuki Sheldraken tulkintaa siitä, että Jaytee kykeni ennakoimaan omistajansa kotiin saapumisen. Lopulta Wiseman joutui tunnustamaan tämän (Tsakiris, 2007b). Tapauksen yksityiskohdat ja
muu Wisemanin kyseenalainen toiminta on dokumentoitu mm. lähteissä Carter (2010) ja Tsakiris (2015). Wisemanin oma käsitys tapahtumien
kulusta on kovin toisenlainen (Wiseman, 2011).

Lopuksi
Teosofian tai yleensäkin henkisen maailmankatsomuksen näkökulmasta ihmisen yliaistilliset kyvyt ovat mahdollisia. Tästä ei kuitenkaan suoraan seuraa se, että kyvyt välttämättä tulisivat tavallisilla ihmisillä esille
laboratorio-olosuhteissa. Niinpä olin hieman yllättynyt, että psi-ilmiön
puolesta on olemassa jonkinlaista tieteellistä näyttöä. Joka tapauksessa
tieteellisen tutkimuksen mahdollisesti paljastama psi-ilmiö on niin heikko, että sillä ei käytännössä tee mitään: sillä ei voi ennustaa lottonumeroita tai voittaa Randin miljoonan dollarin haastetta. Randin palkinnon
voittamisella sinänsä ei olisi suurta tieteellistä merkitystä, koska yksittäinen koe ei ratkaise mitään; se voi toimia vain jatkotutkimusten alkuna.
Sitä paitsi vaikka Randi itse vakuuttuisi psi-ilmiöstä, tämä ei vakuuttaisi
skeptikkojen enemmistöä. Todennäköisesti he vain ajattelisivat säälivästi, että vanhan miehen arvostelukyky petti.
Tieteellisellä psi-ilmiöllä ei ole mitään erityistä käytännön merkitystä, mutta sillä on suuri periaatteellinen merkitys. Jos psi-ilmiö on todellinen, se viittaa voimakkaasti siihen, että ihminen ei ole pelkästään biologinen olento. Myös kuolemanrajatutkimus (Näreaho, 2015) ja lasten
jälleensyntymismuistojen tutkimus (esim. Savinainen, 2012) viittaavat
samaan johtopäätökseen. Vaikka näiden alojen tieteellinen tutkimus
ei tietenkään todista, että henkinen ihmiskuva olisi oikea, tutkimusten
tulokset ovat erinomaisen yhteensopivia henkisen ihmiskuvan kanssa.
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V
Kirja-arvostelut ja -esittelyt

Selviytyykö tietoisuus kuolemassa? Kirja-arvostelu.
Pim van Lommel:
Consciousness Beyond Life: The Science of the Near-Death Experience.
HarperOne. 2010.

Hollantilainen kardiologi Pim van Lommel kohtasi near-death experience -ilmiön (kuolemanrajakokemus; käytän tästä englanninkielistä lyhennettä NDE) ensimmäisen kerran nuorena lääkärinä elvytettyään sydänkohtauspotilaan vuonna 1969. Kaikki olivat onnistuneesta elvytyksestä
hyvin tyytyväisiä paitsi potilas, joka oli hyvin pettynyt jouduttuaan palaamaan takaisin kokemastaan onnellisesta olotilasta, joka sisälsi kuolemanrajakokemukselle tyypillisiä piirteitä kuten tunnelin, valon, kauniin
maiseman ja musiikin. Van Lommel oli koulutuksessaan oppinut, että
sydämenpysähdyksen aikana olisi mahdotonta olla tietoinen mistään,
koska aivotoiminnan pitäisi lakata. Van Lommel aloitti systemaattisen
NDE-tutkimuksen vuonna 1986 luettuaan NDE-kokemuksesta kertovan
kirjan. Hän raportoi yhdessä kolmen muun hollantilaisen tutkijan kanssa pitkittäistutkimuksen tulokset vuonna 2001 arvostetussa the Lancet
-lehdessä (van Lommel et al., 2001).
Van Lommelin kirja kuolemanrajakokemuksista kokoaa yhteen tutkimustuloksia yli 30 vuoden ajalta. NDE-kokemus tapahtuu joillekin
ihmisille, kun heidän aivotoimintansa on vakavasti rajoittunut kuten
sydänkohtauksen aikana tai vakavan liikenneonnettomuuden jälkeisen
kooman yhteydessä. Se voi tapahtua kuolemanvaaran uhatessa, mutta
myös ilman mitään erityistä lääketieteellistä syytä mietiskelyn tai jopa
luonnossa kävelyn aikana. Myös pienet lapset ovat kertoneet kokeneensa NDE-kokemuksen. Elvytysmenetelmien kehittyminen on lisännyt
NDE-kokemusten määrää; on arvioitu, että viimeisen 50 vuoden aikana
yli 25 miljoonaa ihmistä olisi kokenut NDE:n.
Syvälle NDE-kokemukselle tyypillisiä piirteitä ovat mm. rauhan tunteen kokeminen, elämän tapahtumien läpikäyminen lapsuudesta asti,
ruumiista irtautuminen (out-of-body experience, OBE), tunnelin läpi
meneminen, kuolleiden omaisten tapaaminen ja kirkkaan valon kohtaaminen. Onpa näistä kokemuksen piirteistä laadittu ”kuolemanraja342

kokemuksen luokittelumittari”, jonka validiteetti ja reliabiliteetti on
osoitettu asianmukaisella tavalla. Pieni osa kokemuksista (van Lommelin arvion mukaan 1–2 %) on pelottavia: niissä ihminen kokee olevansa
pimeässä tilassa, josta ei tunnu olevan poispääsyä.
Van Lommel selvittää the Lancet -lehdessä julkaistua tutkimusta tarkkaan. Se oli ensimmäinen NDE-alan prospektiivinen seurantatutkimus,
jossa kaikkia tietyissä sairaaloissa elvytettyjä henkilöitä seurattiin mahdollisesti ilmenevien NDE-tapausten osalta. Aikaisemmat tutkimukset
olivat olleet metodologisesti heikompia retrospektiivisiä tutkimuksia,
joissa tarkasteltiin menneisyydessä tapahtuneita NDE-kokemuksia. Hollannissa toteutettuun tutkimukseen otettiin mukaan kaikki sydänkohtauksesta elvytetyt potilaat (n = 344) heti, kun näitä pystyttiin haastattelemaan. 18 prosenttia potilaista kertoi kokeneensa NDE-kokemuksen;
verrokkiryhmän muodostivat potilaat, joilla ei ollut NDE-kokemusta. Kaikilta potilailta oli käytettävissä elvytyksen aikaiset sydänkäyrät, elvytykseen ja hoitoon liittyvä lääketieteellinen tieto (mm. lääkitys) ja relevantit
taustatiedot. Tuloksena oli, että NDE-kokemuksen esiintymiseen eivät
vaikuttaneet mm. sydänkohtauksen tai tajuttomuuden kesto, lääkitys,
aikaisempi tieto NDE-kokemuksista, uskonnollinen vakaumus tai koulutustaso. Vaikuttavia tekijöitä puolestaan olivat mm. alle 60-vuoden ikä,
useampi elvytyskerta tai aikaisempi NDE-kokemus. Pitkittäistutkimusosuudessa haastateltiin elossa olevia ja suostumuksensa antaneita potilaita uudelleen kahden vuoden ja kahdeksan vuoden kuluttua. NDE- ja
kontrolliryhmän välillä oli tilastollisesti merkitseviä eroja sosiaalisissa
asenteissa (mm. toisten hyväksyminen ja empaattisuus), kuolemaan
ja kuolemanjälkeiseen elämään suhtautumisessa sekä uskonnollisissa
asenteissa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että – ehkä yllättävästi – NDE-kokijoiden kiinnostus perinteisten kirkkojen uskonnollisuuteen vähenee. (Yhden piirteen verifioitavuus tosin jää kriittistä lukijaa epäilyttämään: monet NDE-ryhmän jäsenet ilmoittivat saaneensa
paranormaaleja kykyjä.) Van Lommelin ryhmän pitkittäistutkimuksen
elämänmuutoksiin liittyvät löydökset olivat samansuuntaisia kuin aikaisemmissa retrospektiivisissä tutkimuksissa, joista kirjassa esitetään
yhteenveto.
Kirjassa tarkastellaan erilaisia tieteellisiä selitysmalleja NDE-kokemukselle. Ne jakautuvat kahteen luokkaan: fysiologiset ja psykologiset
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teoriat. Ensimmäisenä mieleen tulevana fysiologisena teoriana on luonnollisestikin aivojen hapenpuute. Aivojen hapenpuute aiheuttaa endorfiinien eritystä, hallusinaatioita ja myös autuuden tuntemuksia. On
myös esitetty, että tunnelikokemus voisi selittyä silmän tai aivokuoren
näköalueen hapenpuutteella. Hapen puutteen yhteydestä NDE-kokemukseen ei kuitenkaan saatu näyttöä toisessa prospektiivisessa tutkimuksessa (Parnia & Fenwick, 2002), jossa tosin NDE-kokijoiden määrä
oli liian pieni tilastollisen vertailun toteuttamiseksi. Toinen selitysmalli liittyy kehon hiilidioksidin määrän lisääntymiseen, mikä esiintyy hapenpuutteen yhteydessä. Hiilidioksidin mahdollinen vaikutus NDE-kokemukseen näyttää olevan edelleen tutkimuksen ja debatin kohteena
(esimerkiksi Greyson, 2010).
Aivoissa esiintyvistä psykoaktiivisista aineista van Lommel nostaa
tässä yhteydessä esille DMT:n (dimetyylitryptamiini), jolla on joitakin
kuolemanrajakokemusten kaltaisia vaikutuksia. Van Lommel tarkastelee myös Nature -lehdessä julkaistua tutkimusta (Blanke et al., 2002),
jossa tietyn aivoalueen sähköisellä ärsytyksellä saatiin aikaan joitakin
NDE-ilmiössä esiintyviä piirteitä. Hän ei kuitenkaan pidä löydöstä tässä
yhteydessä merkittävänä, koska hänen mukaansa indusoituneet piirteet
eivät täyttäneet NDE-kokemusten kriteerejä.
Yhtenä psykologisena selityksenä on esitetty kuolemanpelkoa. Kyseessä voisi olla voimakkaan stressireaktion defenssimekanismi. Toinen
psykologinen selitysmalli korostaa uskonnollisten ja kulttuurisidonnaisten odotusten merkitystä NDE-kokemuksessa. Onkin näyttöä siitä, että
NDE-kokemuksissa on jonkin verran kulttuurien välisiä eroja, esimerkiksi
maorien ja tšamorrojen kokemuksista puuttui elämän tapahtumien kertaus, mutta OBE-kokemus ja kuolleiden omaisten tapaaminen esiintyi
myös heillä.
Psykologi Susan Blackmore on esittänyt, että NDE-kokemuksessa tapahtuvan ruumiista irtautumisen aikaiset havainnot selittyvät muistojen, mielikuvituksen, odotusten ja onnekkaiden arvausten yhdistelmällä
(Blackmore, 1993). Tässä auttaa Blackmoren mukaan se, että kuulo- ja
tuntoaistit voisivat kenties jossakin määrin toimia myös sydänpysähdyksen aikana. Elvytyksen kuvailun pitäisikin olla helppoa, koska moni on
nähnyt elvytyksiä TV-sarjoja ja elokuvissa. Van Lommel toteaa tähän,
että hypoteesia on testattu empiirisesti: sydänpotilaita – sekä NDE344

kokijoita että niitä, joilla ei kokemusta ollut (kontrolliryhmä) – pyydettiin
kuvaamaan oma elvytyksensä. NDE-kokijat kykenivät kuvailemaan yllättäviäkin yksityiskohtia omasta elvytyksestään, kun taas kontrolliryhmän
kuvauksissa oli ainakin yksi oleellinen virhe.
Onko sitten mahdollista tehdä havaintoja sydänpysähdyksen aikana?
Kirjassa tarkastellaan mitä aivoissa tapahtuu sydänpysähdyksen aikana.
Aivokuoren sähköinen toiminta on tällöin poissa kuten EEG-käyrä osoittaa. On esitetty, että osassa aivokuorta ja syvemmissä aivorakenteissa
sähköistä toimintaa voisi olla, vaikka kaikki kliinisen kuoleman tunnukset täyttyisivätkin (sydänpysähdys, hengityksen lakkaaminen, ei pupillireaktiota). Van Lommel toteaa, että vaikka jotakin aivotoimintaa sydänpysähdyksen aikana olisikin, se ei ainakaan nykyisen aivotutkimuksen
mukaan pystyisi selittämään kirkasta tietoisuudentilaa NDE-kokemuksen aikana. Ratkaisevaa tässä onkin se, ovatko NDE-kokemukset todella
tapahtuneet sydänpysähdyksen aikana vai silloin kun tietoisuus menetetään tai kun tietoisuus elvytyksen onnistuttua palaa kuten Blackmore
(1993) esittää. On mielenkiintoista, että tähän kysymykseen näyttäisi
olevan empiiristä aineistoa. Van Lommelin Lancet -tutkimuksessa kerrotaan potilaasta, joka tuotiin syvässä koomassa sairaalaan (tapaus kerrotaan myös kirjassa). Hoitaja oli ottanut intubaation vuoksi tekohampaat pois ja laittanut ne talteen laatikkoon. Myöhemmin hoitaja tapasi
miehen sydänosastolla, ja mies kertoi heti, että kyseinen hoitaja tietää,
missä hänen tekohampaansa ovat. Mies sanoi nähneensä elvytyksen itsensä ulkopuolelta. Van Lommel oli pyytänyt hoitajalta kirjallista lausuntoa tapauksen aitouden varmistamiseksi.
The Lancet -lehden toimittaja kommentoi editorial-palstalla edellä kuvattua tapausta, ja huomautti, että tutkijat eivät olleet tarkistaneet asiaa potilaalta, mikä heikentää tapauksen uskottavuutta (French,
2001). Hän kuitenkin totesi, että jos myöhempi tutkimus löytäisi huolellisesti suunnitelluissa koejärjestelyissä (esim. kattoon asennettavia symboleja, jotka ovat näkyvissä vain ylhäältä katsottaessa) näyttöä kehon
ulkopuolella tehdyistä havainnoista NDE-kokemuksen aikana, niin ne
tarjoaisivat erittäin vakavan haasteen mille tahansa naturalistiselle selitykselle. Van Lommelin esittämä tapaus ei ole ainutlaatuinen: vuoteen
2007 mennessä oli raportoitu yhteensä 40 tapausta, joissa kuoleman345

rajakokemuksen yhteydessä tehtyjä tarkkoja havaintoja oli saatu vahvistettua luotettavana pidetyistä lähteistä (Holden, 2007). Nämä tapaukset osoittavat ainakin sen, että pelkkä hallusinaatio ei voi olla NDEkokemuksen selityksenä. Van Lommel samoin kuin monet muutkin alan
tutkijat ovat vakuuttuneita siitä, että tapausten selittäminen ei onnistu
uskottavasti nykyisen aivotutkimuksen paradigman puitteissa (kirjassa
esitellään nykyisen aivotutkimuksen tuloksia ja avoimia ongelmia). Van
Lommel esittää, että NDE-tutkimuksen tulokset viittaavat voimakkaasti
siihen, että tietoisuus ei ole aivojen tuottama ilmiö, vaan aivot toimivat tietoisuuden välittäjänä. Ei liene yllättävää, että kaikki eivät jaa tätä
tulkintaa: esimerkiksi Braithwaiten (2008) mielestä NDE-tutkimuksen
löydökset ovat täysin yhteensopivia nykyisen neurotieteen kanssa. On
myös syytä todeta, että vakuuttavastikin verifioiduille NDE-havainnoille
on esitetty mahdollisia naturalistisia selityksiä (Augustine, 2007).
Kirjan loppuosassa van Lommel esittelee teoriaansa tietoisuuden ja
aivojen suhteesta. Tämä osuus ei ainakaan tämän kirjoittajaa vakuuta.
Van Lommel perustelee teoriaansa kvanttimekaniikalla ja sen yhteydellä
tietoisuuden ongelmaan. Niinpä hän tekeekin katsauksen kvanttimekaniikan kiehtoviin käsitteisiin: mm. todennäköisyysaallot, komplementaarisuusperiaate, kietoutuminen (entanglement), epälokaalisuus ja
epätarkkuusperiaate saavat osansa. Van Lommel esittää, että tietoisuus
olisi biologisessa systeemissä esiintyvä, kvanttimekaanisen kietoutumisen kaltainen ilmiö. Normaali päivätietoisuus ja NDE-kokemusten eipaikallinen tietoisuus olisivat komplementaarisia ilmiöitä aivan kuten
valon aalto- ja hiukkasominaisuudet. On erittäin vaikea nähdä kuinka
aivot voisivat mitenkään olla koherentissa kvanttitilassa1, joka edellyttäisi erittäin huolellisesti eristettyä systeemiä ja hyvin matalaa lämpötilaa. Lisäksi van Lommel spekuloi, että kvanttimekaniikan ohella myös
DNA:lla on merkittävä rooli ei-paikallisen tietoisuuden siirrossa. Näyttää
vahvasti siltä, että van Lommel ei ole tietoisuudenteoriaansa kehitellessään harjoittanut riittävää lähdekritiikkiä.
Van Lommelin kirja tarjoaa puutteistaan huolimatta varsin hyvän
yhteenvedon NDE-tutkimuksen nykytilasta. Ainakin sen empiirinen osa
avaa mielenkiintoisia näköaloja keskusteluun aivojen ja tietoisuuden
1 Van Lommel esittää, että kvanttitila voisi syntyä ns. virtuaalisilla fotoneilla Hän ei kui-

tenkaan anna fysiikan viitettä, joka voisi antaa tukea tälle spekulaatiolle.
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välisestä suhteesta. Onko kirjassa sitten todisteita siitä, että tietoisuus
todellakin selviytyisi kuolemasta kuten kirjan otsikko antaa aihetta olettaa? Van Lommel toteaa tähän, että NDE-tutkimus ei voi antaa pitävää
näyttöä tietoisuuden säilymisestä, koska kliinisestä kuolemasta huolimatta NDE-kokijat eivät ole ”lopullisesti” kuolleita. Toki NDE-tutkimuksen tulokset ovat yhteensopivia tietoisuuden säilymisen kanssa; tämä ei
tietenkään ole yllätys suurelle osalle ihmiskuntaa, jonka uskonnolliset
tai filosofiset näkemykset sisältävät samansuuntaisen ajatuksen muodossa tai toisessa. Laajempaa tiedeyhteisöä NDE-alan tutkimuksen tulokset eivät vielä vakuuta, mutta tieteellinen keskustelu asiasta jatkuu.
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Buddhalaisuutta ilman metafysiikkaa? Kirjaesittely.
Stephen Batchelor:
Confession of a Buddhist Atheist,
2011, A Spiegel & Grau Trade Paperback
(1. painos Random House, 2010)

Voiko olla buddhalaisuutta ilman uskoa karmaan ja jälleensyntymiseen
tai mihinkään muuhun metafysiikkaan? Tätä kysymystä tarkastelee entinen buddhalaismunkki Stephen Batchelor (s. 1953) omaelämäkerrallisessa kirjassaan. Kirja alkaa kuvauksella Dalai Laman puheesta, jota
Batchelor oli kuuntelemassa Dharamsalassa vuonna 1973. Dalai Laman
puheen jälkeen Batchelor ja muut innokkaat buddhalaisuuden opiskelijat vakuuttelivat toisilleen, kuinka eräs lama oli maagisilla voimillaan
estänyt sateen puheen aikana. Vai oliko sittenkään? Seuraavana päivänä
Dalai Laman kouluttaneen Geluk-tradition opettajalta kysyttiin, kuinka
sään hallintaa voisi harjoitella. Viisas opettaja vastasi, ettei se ole myötätunnon mukaista toimintaa, koska se loukkaisi deevoja, jotka tiibetinbuddhalaisuuden mukaan vastaavat säästä.
Asia jäi vaivaamaan Batcheloria. Hän havaitsi, että tiibetinbuddhalaiset opettajat vaikuttivat olevan täysin tietämättömiä tieteen ja ulkopuolisen maan kulttuurien saavutuksista. Opettajat olivat vakuuttuneita,
että tiibetinbuddhalaisuus oli nopein ja varmin tie maailman kärsimyksen lakkaamiseen. Hänelle opetettiin bodhisattvan tietä, jossa valaistumisen motiivina ei ole oman itsen vapauttaminen, vaan kaikkien elävien
olentojen auttaminen tietämättömyydestä ja kärsimyksestä vapauteen.
Tämä visio vetosi vahvasti Batcheloriin, vaikka hän muuten epäilikin
metafyysisiä opetuksia. Sivumennen sanottuna bodhisattvan ihanne on
myös teosofian ihanne; se tulee selvästi esiin H. P. Blavatskyn opetuksista (ks. esimerkiksi Hiljaisuuden Ääni).
Batchelorin opettajaksi tuli Dalai Laman assistentti Geshe Rabten,
jonka luonteen lujuus teki Batcheloriin vaikutuksen. Tie vei Nepalista
Sveitsiin, jossa hän eli munkkina viiden vuoden ajan Geshe Rabtenin
johtamassa luostarissa. Siellä hän alkoi pohtia buddhalaista jälleensyntymisoppia, jonka mukaan ei ole pysyvää jälleensyntyvää tajuntaa; sen
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sijaan tahdonalaiset taipumukset eli samskarat jälleensyntyvät (Nagapriya, 20051; Näreaho, 20022). Kuinka on mahdollista tietää, että jälleensyntyminen on totta? Geshe Rabten vastasi, että sen voi tietää omasta
kokemuksesta, mutta vain jos kykenee saavuttamaan edistyneen meditoimisen tilan. Batchelor vietti asian vuoksi monta unetonta yötä. Usko
jälleensyntymiseen oli siis vain auktoriteettiuskon varassa. Mitä eroa tällä perustelulla oli kristillisten mystikkojen todistuksiin suorasta Jumalakokemuksesta tai vaikkapa ufouskovaisen tarinoihin vierailusta Alfa Centauriin? Jos taas jälleensyntyminen ei olisi totta, sillä olisi kohtalokkaat
seuraukset buddhalaiselle oppirakennelmalle. Silloin kaikki moraaliset
ja epämoraaliset teot eivät ehtisi kypsyä, väärästä teosta voisi selvitä
ilman mitään seurauksia ja bodhisattvan tulevien elämien uhrautumisessa elävien olentojen hyväksi ei olisi mitään mieltä. (Tähän voi tosin
huomauttaa, että väärä toiminta – samoin kuin hyveellinen toiminta –
jättää aina jälkensä ihmisen tietoisuuteen; karman toiminnan voi tässä
mielessä havaita jo yhden ihmiselämän aikana).
Buddhalainen jälleensyntymisoppi näytti Batchelorin mielestä vääjäämättä johtavan dualismiin, jossa maailma jakautuu materiaan ja
immateriaaliseen (tosin pysymättömään) mieleen. Batchelorin oli mahdotonta hyväksyä tätä jakoa: miten immateriaalinen mieli, jota ”ei voi
nähdä, kuulla, maistaa tai koskettaa” voisi olla vuorovaikutuksessa kehon
kanssa? Lisäksi Batchelor huomasi, että vaikka Buddhan ohjetta ”olla uskomatta mitään ilman koettelua” opetettiin, kritiikin ja epäilyn piti pysyä
tradition piirtämissä rajoissa. Batchelor uskaltautui lopulta kertomaan
Geshe Rabtenille epäilevänsä jälleensyntymisoppia. Tämä järkytti opettajaa, koska jälleensyntyminen ei ollut hänelle vain intellektuaalinen
oppi; se oli kaiken moraalisen ponnistelun edellytys. Asiaa voi pohtia
myös teosofian kannalta. Teosofiassa esitetään, että tieto jälleensyntymisestä on saavutettavissa, mutta se edellyttää tietoista yhteyttä korkeampaan minään (Ervast, 1990). Vaikka buddhalaisuudessa ei opeteta
pysyvän Minän tai Itsen olemassaoloa, opetus olentojen perimmäisestä
buddhaluonnosta (Rinpoche, 1996) tulee ominaisuuksiltaan varsin lähelle teosofista korkeamman minän ideaa. Siten teosofian vastausta voi
1 Nagapriyan näkökulma buddhalaiseen jälleensyntymisoppiin ja karmakäsitykseen on

kriittinen ja vanhoja tulkintoja haastava, mutta selvästi Batcheloria myönteisempi.

2 Näreahon väitöskirja tarkastelee kriittisesti jälleensyntymiseen liittyvää problematiik-

kaa – erityisesti kuka tai mikä jälleensyntyy – hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa.
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pitää samankaltaisena kuin Geshe Rabtenin antamaa tulkintaa. Näyttää
kuitenkin siltä, että jälleensyntymiselle on löydettävissä empiiristä tukea
Ian Stevensonin ja muiden tutkijoiden lasten jälleensyntymismuistoja
käsittelevistä tutkimuksista (ks. esimerkiksi Savinainen (2012); Tucker
(2005)). Ehkä Batchelor ei ole tutustunut Stevensonin tutkimuksiin tai
sitten hän ei pidä niitä uskottavina.
Epäilykset johtivat siihen, että Batchelor päätti luopua tiibetinbuddhalaisuuden harjoittamisesta. Hän koki tarvetta harjoittaa buddhalaisuutta, jossa ei tarvita monimutkaisten jumaluuksien visualisointia ja loputonta mantrojen toistamista. Tämä etsintä vei Batchelorin
zen-luostariin Koreaan, Kunan Sunimin oppilaaksi. Yllätyksekseen Batchelor huomasi, että Sunim oli aivan Geshe Rabtenin kaltainen: myös
Sunim oli elävä todistus vakaudesta, jaloudesta ja eettisestä suoraselkäisyydestä, ja myös hän piti omaa traditiotaan parhaimpana versiona
buddhalaisuudesta.
Sunimin opetusmenetelmä vaikutti hyvin yksinkertaiselta: hän pyysi oppilaitaan koko ajan kysymään ”Mitä tämä on?”. Sunim selitti, että
”Zen-meditaation tarkoituksena on herättää Mieli”; ilmeisesti hän viittasi tällä buddhaluontoon. Sunimin metodi oli versio zen-koulukunnan
koanista, mahdottomasta kysymyksestä, jonka ratkaiseminen ei onnistu
rajoittuneen rationaalisen mielen piirissä. Herääminen voi tapahtua vasta, kun mieli on saavuttanut äärimmäisen ponnistelun seurauksena kriittisen pisteen. Tätäkin opetusta Batchelor alkoi epäillä. Jos kerran koaniin
ei ole mitään varsinaista vastausta, niin eikö olisi aivan sama mietiskellä
kysymystä ”Mitä on ksldkfja”? Epäilykset eivät kuitenkaan muuttaneet
Batchelorin tuntemaa arvostusta Sunimia kohtaan.
Sunimin kuoltua luostarissa ei ollut enää samanlaista opettaja, joten Batchelor päätti lähteä oltuaan zen-munkki yli kolmen vuoden ajan.
Hänen mukaansa lähti Martine, joka oli elänyt buddhalaisena nunnana
Sunimin luostarissa. He luopuivat munkkeudesta (”riisuivat kaapunsa”)
ja menivät naimisiin vuonna 1985. Tähän liittyen Batchelor esittää kritiikkiä perinteistä buddhalaista luostarilaitosta kohtaan: miksi nykyaikana naimisissa oleva maallikko ei voisi aivan yhtä hyvin toteuttaa aitoa
buddhalaista elämäntapaa kuin selibaatissa elävä munkki tai nunna?
Munkin kaavusta luopuminen ei merkinnyt Batchelorille buddhalaisuuden hylkäämistä. Hän alkoi etsiä historiallista Buddhaa ja alkuperäisiä
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opetuksia moninaisten lisäysten ja myyttien takaa. (Tästä voi todeta,
että pyrkimys on aivan alkuperäisen teosofisen ohjelman mukainen.)
Batchelorin kiinnostus suuntautui vanhimpaan Buddhan opetuksia koskevaan tekstiin, Pāli-kaanoniin, joka saatettiin kirjalliseen muotoon noin
450 vuotta Buddhan kuoleman jälkeen. Yli puolet Batchelorin kirjasta
käsittelee Buddhan elämää ja opetuksia Pāli-kaanonien valossa. Samalla
hän kertoo myös omaa tarinaansa. Batchelor varoittaa lukijaa siitä, että
kyseessä on hänen tulkintansa Buddhasta, jota tietyt Pāli-kaanonin tekstit tukevat. Toisaalta voidaan hyvin ajatella, että mikä tahansa buddhalaisuuden tulkinta edellyttää lähteiden valintaa. Kiinnostunut lukija voi
verrata Batchelorin tulkintaa Buddhan elämästä esimerkiksi buddhalaisuuden tutkija Strongin (2002) esitykseen.
Mitä buddhalaisuudesta jää jäljelle, kun siitä on poistettu kaikki metafyysiset opetukset? Batchelor esittää, että myötätunnon etiikka ja
buddhalaisen meditaation ja tietoisen läsnäolon (’mindfulness’) harjoittaminen toimivat käytännössä uskoipa metafyysisiin oppeihin tai ei.
Lukija voi huomata, että buddhalaisen metodin toimivuudesta olivat
Batchelorin opettajat Geshe Rabten ja Kunan Sunim vakuuttavina esimerkkeinä: heissä oli tapahtunut samankaltainen kehitysprosessi, vaikka heidän tulkintansa buddhalaisuudesta oli kovin erilainen.
Batchelor ei odota kuolemanjälkeistä elämää eikä tulevia inkarnaatioita. Tärkeää on vain nykyhetki, sen eläminen täydesti ja myötätuntoisesti, pyrkien voimiensa ja kykyjensä mukaan lievittämään maailman
kärsimystä. Mutta eikö tässä juuri ole jotakin olennaista buddhalaisuuden ydinopetuksista? Batchelor päättää kirjansa seuraaviin sanoihin: ”Ja
jos lopulta paljastuu, että jossakin on taivas tai nirvana, en tiedä parempaa tapaa valmistautua siihen.”
Batchelorin tarkoituksena on etsiä buddhalaisuudesta ydintä, joka
ei olisi ristiriidassa nykyaikaisen tieteellisen maailmankuvan kanssa.
Kyseessä on siis buddhalaisuuden radikaali tulkinta, joka hylkää metafysiikan ja henkisen (yliaistillisen) todellisuuskäsityksen. Loppuun asti
vietynä tämä vie filosofiseen naturalismiin eli materialistiseen maailmankuvaan, jota Batchelor näyttää kannattavan. Tässä suhteessa en
teosofina yhdy Batchelorin tulkintaan. Siitä huolimatta suosittelen Batchelorin kirjaa buddhalaisuudesta kiinnostuneille. Se kertoo totuuden
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etsinnästä ja pyrkimyksestä elää löytämänsä totuuden mukaisesti. Mielestäni Batchelor näyttää, että kenties on olemassa aitoa buddhalaisuutta ilman metafysiikkaa.
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”Kriittistä Raamatun tutkimusta”. Kirjaesittely.
Bart D. Ehrman:
Jesus, Interrupted. Revealing the hidden contradictions in the Bible
(and why we don’t know about them)
2010, HarperOne (1. painos 2009)

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 julkaissut yli 25 kirjaa,
joista neljä – tämä kirja mukaan lukien – on ollut New York Timesin bestsellerlistalla. Ehrman oli kokenut lukioikäisenä herätyksen evankeliseen
kristinuskoon, jossa Raamattua pidetään kirjaimellisesti totena Jumalan
sanana. Koska Ehrman piti Raamattua Luojan omana ilmoituksena, hän
halusi oppia Raamatun perusteellisesti. Niinpä hän meni opiskelemaan
fundamentalistiseen raamattuopistoon. Intoa opiskeluun riitti; Ehrman
mm. opetteli useita Raamatun osia ulkoa. Raamattuopiston jälkeen
seurasivat yliopisto-opinnot englanninkielisessä kirjallisuudessa ja kreikan kielessä. Edelleen syventääkseen Raamatun ymmärtämistään, hän
aloitti jatko-opinnot Princetonin teologisessa seminaarissa, vaikka hän
tiesi etukäteen tähän liittyvän vaaran: Princetonissa Raamattua ei pidetty erehtymättömän Jumalan sanana. Ehrman varautui puolustamaan
uskoansa liberaalien vesitettyä Raamatun tulkintaa vastaan. Tässä hän
kuitenkin epäonnistui: hän joutui – hyvin vastahakoisesti – luopumaan
kirjaimellisesta Raamatun tulkinnastaan. Tuskallisen sisäisen kamppailun jälkeen Ehrman päätti seurata totuutta minne se ikinä johtaisikin. Lopulta pahan ja kärsimyksen eli teodekian ongelman3 vakava pohtiminen
sai hänet luopumaan kristinuskosta. Nykyään hän määrittelee itsensä
agnostikoksi.
3 Ongelman voi esittää lyhyesti seuraavassa muodossa: Jos Jumala on täydellisen hyvä,
hän haluaa poistaa pahan. Jos hän on kaikkivaltias, hän pystyy poistamaan pahan. Maailmassa tapahtuu kuitenkin koko ajan pahoja asioita eli pahaa. Näin ollen Jumala ei voi
olla samaan aikaan kaikkivaltias ja kaikkihyvä. Pekka Ervast ratkaisee teodikean ongelman siten, että Jumala on kaikkihyvä, mutta ei kaikkivaltias (Ervast, 1990).
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Ehrmanin edustama historiallis-kriittinen menetelmä pyrkii mm.
selvittämään, mitä Raamatun tekstit merkitsivät niiden alkuperäisessä
historiallisessa kontekstissaan. Tutkimus pyrkii myös selvittämään ketkä
olivat Raamatun kirjojen kirjoittajat. Tämä voi tuntua monesta ihmisestä
nollatutkimukselta: tietysti Mooseksen kirjat kirjoitti Mooses, Jeesuksen
opetuslapset kirjoittivat evankeliumit ja Paavalin kaikki kirjeet kirjoitti
Paavali. Ehrmanin ja monen muunkin tutkijan mukaan näin ei kuitenkaan aina ole asian laita: Mooses ei kirjoittanut viittä ensimmäistä Vanhan Testamentin kirjaa eivätkä Matteus, Markus, Luukas ja Johannes kirjoittaneet evankeliumeja. Tosin evankeliumeissa ei niin tarkkaan ottaen
väitetäkään: niissä on vain myöhemmin lisätyt maininnat evankeliumi
Matteuksen ym. mukaan (evankeliumin kirjoittajat eivät nimenneet
tekstejä näin). Evankeliumit eivät ole silminnäkijätodistuksia; toki evankeliumien taustalla on ollut silminnäkijöiden kertomuksia, joita kristityt
seurakunnat ovat aluksi säilyttäneet suullisena perimätietona.
Alkuperäisiä evankeliumeja ei ole säilynyt. Vanhimmat koko UT:n sisältävät käsikirjoitukset ovat 300-luvulta. UT:n tekstit on kirjoitettu varsin
korkeatasoisella kreikan kielellä, jota osasivat vain korkeasti koulutetut
ihmiset. On arvioitu, että vain 10 % Rooman valtakunnan kansalaisista osasi lukea; kreikan kielen sujuva kirjoitustaito oli paljon lukutaitoa
harvinaisempaa. Jeesus ja hänen opetuslapsensa puhuivat arameaa. On
erittäin epätodennäköistä, että opetuslapset olisivat osanneet kirjoittaa
kreikan kielellä. Esimerkiksi Pietaria ja Johannesta sanotaan UT:ssa ”oppimattomiksi kansanmiehiksi” (Apt. 4:13); silti kummankin nimissä on
UT:n kirjoituksia. Ehrman toteaakin, että UT:n 27:stä kirjasta tai kirjeestä
vain kahdeksan kirjoittajaa voidaan luotettavasti osoittaa. Muutamissa
tapauksissa Ehrman puhuu suoranaisista väärennöksistä: kirjan kirjoittaja väitti olevansa joku muu kuin hän todellisuudessa oli (tutkijat kutsuvat
tätä pseudepigrafiaksi). Esimerkkeinä Ehrman tarkastelee Paavalin toista korinttilaiskirjettä, kolossalaiskirjettä ja efesolaiskirjettä, joita tutkijat
kutsuvat deuteropaavalilaisiksi kirjeiksi (Leppä, 2006). Myös Pietarin toinen kirje on vastaavanlainen väärennös; se on kirjoitettu paljon Pietarin
kuoleman jälkeen. Ehrman ei pidä Pietaria Pietarin ensimmäisenkään
kirjeen kirjoittajana, mutta tästä tutkijoilla on eriäviä mielipiteitä.
Kirjassa tuodaan esille Raamatun ristiriitaisuuksia, jotka ovat olleet
jo pitkään tutkijoiden tiedossa; niistä opetetaan teologisissa tiede354

kunnissa niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Papeille ja teologeille
kirjassa on hyvin vähän uutta, mutta Ehrmanin mukaan suuri yleisö ei
tiedä tieteellisen Raamatun tutkimuksen tuloksista (en itsekään tiennyt
niistä ennen tutustumista Ehrmanin ja emeritusprofessori Heikki Räisäsen esityksiin). Ehrman toteaa, että jostakin syystä papit ovat haluttomia
kertomaan Raamatun ristiriitaisuuksista ja historiallisista epätarkkuuksista seurakuntalaisilleen. Katsotaan muutamia esimerkkejä, jotka lukijan on helppo itsekin tarkistaa.
Evankeliumien välillä on eroja Jeesuksen syntymän ajoituksessa:
syntyikö Jeesus kuningas Herodeksen aikana (Matteus) vai Quiriniuksen
ollessa Syyrian käskynhaltijana (Luukas)? Quirinius tuli useiden historiallisten lähteiden mukaan valtaan vasta kymmenen vuotta Herodeksen
kuoleman jälkeen vuonna 6 jaa. Jeesuksen tuomitsemisen ja ristiinnaulitsemisen ajankohta ilmoitetaan tarkasti sekä Markuksen evankeliumissa (kirjoitettu noin 65-70 jaa) että Johanneksen evankeliumissa (kirjoitettu noin 90-95 jaa). Markuksen mukaan Jeesus syö pääsiäisaterian ja
ristiinnaulitaan seuraavana aamuna klo 9 aikaan (Mark. 15:25). Johanneksen mukaan Jeesus ei syö pääsiäisateriaa, vaan hänet ristiinnaulitaan
edellisenä päivänä puolenpäivän jälkeen (Joh. 19:14). Ehrmanin esittää,
että Johannes muutti ristiinnaulitsemisen ajankohtaa teologisista syistä:
Johanneksen tulkinnassa Jeesus itse oli uhrilammas.
Ylösnousemuskertomuksien tarkka vertailu paljastaa runsaasti eroavaisuuksia. Ehrman antaa usein ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilleen tehtäväksi verrata ylösnousemuskertomuksia rinnakkain. Evankeliumit ovat samaa mieltä siitä, että Maria Magdaleena meni kolmantena
päivänä Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen hautaan, joka oli tyhjä.
Yksityiskohdissa evankeliumit eroavat; seuraavassa on esitetty muutama esimerkki. Menikö Maria hautaan yksin (Joh. 20:1) vai oliko hänen
kanssaan muita naisia, ja jos oli, niin ketä (Matt. 28:1, Mark. 16:1, Luuk.
24:1)? Mitä naiset näkivät haudassa: enkelin (Matt. 28:5), nuoren miehen (Mark. 16:5), kaksi miestä (Luuk. 24:4) vai ei ketään (Joh.)? Eroavaisuuksia löytyy runsaasti lisää lukemalla rinnakkain eri evankeliumeja.
Tutkijat ovat laajalti yhtä mieltä siitä, että Markuksen evankeliumin
loppu (Mark. 16: 9-21) on jälkikäteen lisätty. Näin ajatellaan siksi, ettei
kyseisiä jakeita ole vanhimmissa ja parhaimmissa käsikirjoituksissa. Näin
ollen lähetyskäsky ei ole alkuperäinen (Mark. 16: 15: ”Menkää kaikkialle
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maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.”). Ruusuristiläiseltä kannalta vielä mielenkiintoisempi teologinen lisäys on 16. jae: ”Joka
sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” Nykyisessä vuoden 1992 Raamatun käännöksessä on selittävä
huomautus: ”Markuksen evankeliumi päättyi alkuaan jakeeseen 16:8.
Joku varhaiskristillinen kirjoittaja on täydentänyt evankelistan esitystä
muualta tunnetulla, luotettavaksi katsotulla perimätiedolla.” Myöskään
kertomusta aviorikoksesta tavatusta naisesta (Joh. 7:53–8:11) ei löydy
vanhimmista käsikirjoituksista. Nykyisessä Raamatun käännöksessä
nämä jakeet on merkitty hakasulkujen sisälle. Kohtaus on mielestäni hyvin kaunis ja sopisi kyllä erinomaisesti Jeesuksen opetuksiin.
UT:n kertomusten ristiriitaisuudet ja epähistoriallinen aines ovat ongelma lähinnä Raamatun kirjaimelliseen totuuteen uskoville. Jotkut näkevät kovasti vaivaa harmonisoidakseen ristiriitaisuudet, mutta se vaikuttaa useassa tapauksessa toivottomalta yritykseltä. Ruusuristiläisestä
näkökulmasta kriittinen tutkimus on tervetullutta; myös Ruusu-Ristin
perustaja Pekka Ervast puhui Raamattuun jälkikäteen tehdyistä lisäyksistä. Ervast oli varsin hyvin perillä aikansa tutkimuksesta: esimerkiksi
hän mainitsi, että tutkijat eivät pidä Johanneksen evankeliumia apostoli
Johanneksen kirjoittamana.
Ehrman on loistava kirjoittaja ja puhuja (hänen puheitaan ja toisten
tutkijoiden kanssa käymiä debatteja on saatavilla YouTubesta). Ehrmanin kirja antaa kiinnostavaa tietoa UT:n kirjoituksista, niiden synnystä
ja ristiriitaisuuksista. Mielestäni historiallis-kriittinen lähestymistapa ei
kuitenkaan tee tyhjäksi Ervastin tai Rudolf Steinerin henkisen tiedon
avaamia UT:n tulkintoja. Itseäni viehättää Bart Ehrmanin tinkimätön totuuden etsintä. Tämä on myös teosofin ihanne: ”Totuus on uskontoja
korkeampi”.
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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 turhalta: ei kai kukaan tosissaan kiistä Jeesuksen historiallisuutta? Kuitenkin osa ateismin kannattajista todella uskoo, että Jeesuksen elämä on keksitty myytti, jonka taustalla on aikaisemmat uskonnolliset myytit. Tällaista on esitetty – ehkä
yllättäen – myös teosofian piirissä. H. P. Blavatsky (H. P. B.) kirjoitti vuonna 1888 seuraavasti Abbé Rocalle (Roca & Blavatsky, 2012, s. 78–79):
”Minulle Jeesus Kristus, kristittyjen ihmisjumala, joka on kopio jokaisen maan avataroista, sekä hindulaisesta Krishnasta että egyptiläisestä Horuksesta, ei lainkaan ollut historiallinen 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 esittivät Jeesuksen historiallisuudesta tavallisesta poikkeavan tulkinnan: heidän selvänäköisten tutkimustensa perusteella kristinuskon palvoma Jeesus olisi tosiasiassa ollut
Jeshu ben Pandira, 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 Khrēstos: khrēstos ho kyrios (Herra on hyvä), kuten Pietari sanoi (1. Piet. 2:3), elipä hän todella kristillisellä ajalla tai vuosisata
aiemmin Aleksanteri Jannaioksen ja hänen vaimonsa Salomen hallituskaudella Lyddassa, niin kuin sanotaan Sefer Toldot Jeshuassa.”
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H. P. B. kirjoitti vielä alaviitteeseen Jeshu ben Pandiran historiallisuuteen liittyen: ”Meidän Mestarimme vahvistavat tämän lausunnon”. Ilmeisesti H. P. B. viittasi mestari Kuthumiin, joka kommentoi Eliphas Levin
teosta The paradoxes of the highest science (Kuthumin kommentti nimimerkillä E.O. = Eminent Occultist eli Huomattava Okkultisti) (Levi, 2004,
Footnote 53:1; käännös kirjoittajan):
Levi: ”Jeesuksella, kuten kaikilla suurilla Hierofanteilla, oli julkinen ja
salainen oppi.
E.O.: ”Mutta hän saarnasi vuosisata ennen syntymäänsä”.
Kuthumi kirjoitti Jeshusta (tässä sama kuin Jeesus?) kirjeessään A. P.
Sinnettille seuraavasti (Barker, 1997, s. 396):
”Kutsukaa sitä millä nimellä tahansa, mutta antakaa noiden onnettomien, harhaanjohdettujen kristittyjen tietää, että todellinen, jokaisen
kristityn Kristus on Vach, ”mystinen ääni”, jota vastoin ihminen Jeshu oli
vain kuolevainen kuten mekin, adepti enemmän luontaisen puhtautensa ja varsinaisesta pahasta tietämättömyytensä vuoksi kuin sen kautta,
mitä oli oppinut vihityiltä rabbeiltaan ja (jo siihen aikaan) kovaa vauhtia
rappeutuvilta egyptiläisiltä hierofanteilta ja papeilta.”
Jeesuksen historiallisuus on siten relevantti kysymys paitsi ateistien,
myös teosofien kannalta. Tarkastelen seuraavassa argumentteja Jeesuksen historiallisuuden puolesta ja vastaan lähinnä professori Bart Ehrmanin kirjan pohjalta (kyseessä on laajennettu kirjaesittely). Historian
tutkimus perustuu historiallisiin lähteisiin. Oleellinen osa tätä prosessia
on lähdekritiikki, jonka avulla pyritään arvioimaan tiedonlähteen käyttökelpoisuutta ja selvittämään tiedonlähteiden syntyä, tarkoitusperiä ja
tekijöitä. Yksittäinen lähde ei yleensä ole riittävä todiste historiatutkimuksessa; vasta useiden, riippumattomien lähteiden konvergenssi katsotaan vahvaksi näytöksi. Erilaisia lähteitä ja lähdekritiikkiä 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
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tieteellisten artikkelien lisäksi julkaissut yli 25 kirjaa; muutamat hänen
yleisölle suunnatuista kirjoistaan ovat olleet New York Timesin bestsellerlistalla. Ehrman on kriittinen Raamatun tutkija, jonka teokset haastavat monet perinteisen kristinuskon käsitykset. Hän oli nuorena ”uudestisyntynyt” fundamentalistikristitty, joka kuitenkin yliopisto-opintojensa
myötä joutui toteamaan monet uskomuksensa kestämättömiksi. Lopulta pahan ja kärsimyksen eli teodikean ongelman vakava pohtiminen sai
hänet luopumaan kristinuskosta. Nykyään hän määrittelee itsensä agnostikoksi, joka tutkii UT:n tekstejä historiallisesta näkökulmasta.
Ehrman ei ollut ottanut myyttiteoriaa vakavasti, koska kukaan hänen
tietämänsä tutkija – uskovainen tai agnostikko – ei kyseenalaistanut
Jeesuksen historiallisuutta. Paria poikkeusta lukuun ottamatta myyttiteorian kannattajilla ei ole antiikin tai varhaisen kristinuskon historiaan
liittyvää koulutusta. Ehrman kuitenkin huomasi, että hänetkin oli joissakin yhteyksissä listattu myyttiteorian kannattajien joukkoon. Niinpä hän
päätti kirjoittaa aiheesta kirjan.

Myyttinen Jeesus
Jeesuksen olemassaolon kieltäminen on verrattain nuorta: ensimmäisen kerran se tapahtui kirjallisessa muodossa Ranskassa vuonna 1791.
Myyttiteorian kannattajien yleisen tulkinnan mukaan Paavali ja muut
varhaiset kristityt keksivät Jeesuksen pakanallisten jumaltarujen pohjalta (joidenkin mielestä taustalla oli juutalainen viisausperinne). Heillä on
myös perusteluja kannalleen. Jos kerran Jeesus oli niin merkittävä henkilö, miksi kukaan kristinuskon ulkopuolinen ei mainitse hänestä mitään?
Historian tutkijoilla on runsaasti uskonnollisia, poliittisia, filosofisia ja
tieteellisiä kirjoituksia sekä tavallisten ihmisten kirjeitä ensimmäiseltä vuosisadalta. Kukaan ei mainitse Jeesusta sanallakaan. Poikkeuksen
tekee vain juutalainen historian kirjoittaja Josefus, mutta hänen kahta
viittausta Jeesukseen myyttiteorian kannattajat pitävät myöhempinä lisäyksinä.
Toinen keskeinen myyttiteoriaa puoltava argumentti on se, että
edes evankeliumien ulkopuoliset kristilliset kirjoittajat eivät juurikaan
puhu Jeesuksesta: myyttiteoreetikkojen tulkinnassa Paavali sanoo hyvin
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vähän tai ei mitään Jeesuksen opetuksista tai teoista. Vaikka Paavali puhuu Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, hän on hyvin niukkasanainen Jeesuksen elämästä. Paavalin kirjeissä on muutama poikkeus
tähän sääntöön, mutta näitä kohtia myyttiteorian kannattajat eivät pidä
Paavalin alkuperäisenä tekstinä. Toisen tulkinnan mukaan Paavali kyllä
puhuu Jeesuksesta, mutta ei todella eläneestä henkilöstä, vaan ”taivaallisesta” Jeesuksesta, joka ei koskaan elänyt ihmisenä.
Evankeliumit puhuvat Jeesuksesta, mutta ne on kirjoitettu vuosikymmeniä Jeesuksen oletetun kuoleman jälkeen ja perustuvat siten vain
kuulopuheisiin. Sitä paitsi eri evankelistojen välillä on lukuisia eroavaisuuksia yksityiskohdissa ja joskus isommissakin asioissa; niinpä evankeliumit ovat täysin epäluotettavia historiallisina dokumentteina. Lisäksi
monet myyttiteorian kannattajat esittävät, että kaikki neljä evankeliumia perustuvat vain yhteen lähteeseen (vanhimpaan evankeliumiin eli
Markukseen), joten tosiasiassa kyseessä on vain yksi lähde.
Myyttiteorian tueksi on myös muita perusteluja. Tarinat Jeesuksesta
ovat hyvin samankaltaisia kuin myytit pakanajumalista ja antiikin maailman jumalallisista ihmisistä. Herakles, Osiris, Mithra, Attis, Adonis ja
Dionysos kaikki syntyivät joulukuun 25. päivänä neitsyestä, tekivät ihmetekoja ja kuolivat (useimmiten toisten puolesta), nousivat ylös ja
myöhemmin astuivat ylös taivaisiin. Onpa esitetty, että ennen Jeesusta
ristiinnaulittiin kuusitoista pelastajahahmoa (Graves, 1875). Jeesuksen
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
vuotta Jeesuksen oletetun kuoleman jälkeen. Ne kuitenkin osoittavat,
että kristityt palvoivat Kristusta 100-luvun alussa. Tacitus mainitsee
myös, että Pontius Pilatus oli tuominnut Jeesuksen (tai Kristuksen) kuolemaan Tiberiuksen ollessa keisarina. Antiikin tutkijat pitävät em. roomalaisia lähteitä aitoina; myyttiteoreetikkojen väärennösväitteet eivät
ole tässä mielessä uskottavia.
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Ensimmäisen vuosisadan juutalainen historian kirjoittaja Josefus
mainitsee Jeesuksen kahdesti. Kuten edellä todettiin, myyttiteoreetikot
pitävät kumpaakin mainintaa lisäyksenä. Tässä tutkijat ovat osittain samaa mieltä: on todennäköistä, että Josefuksen Jeesusta koskevaa tekstiin on tehty lisäyksiä, mutta tutkijat eivät yleensä usko koko Jeesusta
käsittelevän tekstin väärentämiseen. Ehrman ei pidä Josefuksen tekstiä
ratkaisevana, koska se on kirjoitettu noin 60 vuotta Jeesuksen oletetun
kuoleman jälkeen eli kirjoitukset joka tapauksessa perustuvat vain kertomuksiin Jeesuksesta. Jeesuksesta kerrotaan myös Talmudissa, mutta
Jeesusta koskevat viittaukset on kirjoitettu satoja vuosia Jeesuksen oletetun kuoleman jälkeen.
Paavalin kirjeet, Apostolien teot ja synoptiset evankeliumit on kirjoitettu ensimmäisellä vuosisadalla, joten ne ovat ajoituksensa puolesta
tärkeämpiä kuin myöhemmät lähteet. Ehrman toteaa, että evankeliumeissa on runsaasti epähistoriallista ainesta, epäuskottavia tapahtumia sekä ristiriitaisuuksia pienissä ja isoissa asioissa. Miksi hän sitten
pitää evankeliumeja ja muita UT:n kirjoituksia luotettavimpina historiallisina lähteinä, jotka mahdollistavat Jeesuksen historiallisuuden osoittamisen? Kuten kaikissa historiatutkimuksen lähteissä, on käytettävä huolellista ja kriittistä analyysia, jotta historiallisesti kestävä aines voidaan
hahmottaa. UT:n kirjoitukset on kirjoitettu tiettynä aikana tietyssä historiallisessa tilanteessa, ja niitä voidaan arvioida lähdekritiikin keinoin
aivan kuten muitakin tekstejä. Historian tutkijat eivät voi jättää jotakin
tekstiä huomiotta vain sen vuoksi, että jonkin aatteen tai uskonnon kannattaja on sen kirjoittanut.
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 vertailevan tekstikriittisen analyysin perusteella. Suullisen
tradition puolesta puhuvat evankeliumeissa säilyneet arameankieliset
ilmaisut. Jotkut evankeliumien lauseet eivät ole alkuperäisellä kreikan
kielellä mielekkäitä, vaan vasta käännös arameaan tekee asian ymmärrettäväksi. (Toisaalta muutamia Jeesuksen nimiin kirjoitettuja lauseita ei
voi kääntää arameaksi, minkä vuoksi monet tutkijat eivät pidä kyseisiä
kohtia Jeesuksen alkuperäisinä opetuksina.) Johtopäätöksenä on, että
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Jeesuksen kotimaan 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 mainitsematta, että
Jeesusta ei tosiasiassa koskaan ollut olemassakaan? Apostolien teoissa
on useita Jeesukseen liittyviä opetuksia, jotka tutkijat ovat ajoittaneet
evankeliumeja edeltäviin suullisiin traditioihin. Niitä pidetään kaikkien
”primitiivisimpinä”, koska ne sisältävät evankeliumeista ja Paavalin kirjeistä poikkeavan teologisen näkemyksen: Jeesus oli ihminen, jonka Jumala korotti pojakseen vasta ylösnousemuksessa.
Käytyään läpi kaikki lähteet sadan vuoden sisällä Jeesuksen oletetusta kuolemasta Ehrman löytää seitsemän todistajaa tai todistuslinjaa
evankeliumeista ja niiden todennäköisistä kirjallisista edeltäjistä sekä
kymmenen todistajaa evankeliumien ulkopuolisista lähteistä (muut
UT:n kirjoitukset, I Klemensin kirje, piispat Papias ja Ignatius). Ehrmanin
mukaan kriittinen tutkimus antaa vahvat perusteet ajatella, että nämä
todistajat ovat toisistaan kokonaan tai osittain riippumattomia. Näin ollen historiallisen Jeesuksen olemassaolo on hyvin perusteltu. Täydellistä
varmuutta on tietenkin mahdotonta saada, koska historia tieteenä käsittelee aina todennäköisyyksiä. Vertailun vuoksi Ehrman toteaa, että historiallinen näyttö Pontius Pilatuksen olemassaolosta on huomattavasti
vähäisempi kuin Jeesuksen tapauksessa.

Antiikin jumalten kuolema ja ylösnousemus?
Kuten jo edellä todettiin, myyttiteorian kannattajien keskeinen argumentti on, että tarina Jeesuksesta syntyi antiikin jumaltarujen pohjalta. Katsotaan näiden tarujen taustaa hieman tarkemmin. 1800-luvun
lopulta alkaen tieteellisissä 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 Frazerin tulkinnassa kasvien vuotuista elämänkiertoa. Nykyaikainen tutkimus on kohdistanut Frazerin esitykseen
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ankaraa kritiikkiä. Historialliset lähteet eivät tue käsitystä jumalista,
jotka evankeliumien esittämän Jeesuksen tavoin kuolivat ja nousivat
ylös. Kaikki antiikin tarujen jumalhahmot on luokiteltavissa kahteen kategoriaan (Smith, 2005): 1) jumalolennot, jotka palasivat takaisin, mutta
eivät kuolleet ja 2) jumalolennot, jotka kuolivat, mutta eivät palanneet
elämään. Hyvänä esimerkkinä toimii toiselta vuosisadalta peräisin oleva Plutarkhoksen esittämä taru, jossa Osiris surmataan, mutta hänen
vaimonsa Isis onnistuu virvoittamaan hänet. Osiris ei kuitenkaan palaa
elämään, vaan hänestä tulee Lännen maan – siis kuoleman valtakunnan
– hallitsija.
Myyttiteorian kannattajien argumentin keskeinen ongelma on se,
että suuri osa jumaltarujen lähteistä on kirjoitettu kristinuskon synnyn
jälkeen (toki jumaltarujen alkuperä voi olla säilyneitä kirjallisia lähteitä vanhempi). Antiikin varhaisemmat lähteet puolestaan kertovat niistä
hyvin vähän tai ei mitään4. Näin ollen käsitys ylösnousseista jumalolennoista ei ollut antiikin maailmassa laajalle levinnyt, eikä ole näyttöä siitä,
että Jeesuksen ajan Palestiinassa niistä olisi tiedetty mitään. Lisäksi edellä mainitut Gravesin kertomukset neitseistä syntyneistä ja kuudestatoista ristiinnaulitusta vapahtajaolennosta ovat puhdasta mielikuvituksen
tuotetta. Tosin Graves ei esittänytkään väitteidensä tueksi mitään alkuperäislähteitä. Jotkut ovat kuitenkin ottaneet Gravesin sepitelmät vakavasti myös Suomessa (Aaltonen, 1952). Eskolan (2009, s. 66) mukaan
valistuneet ateistiset järjestöt kehottavat hylkäämään Gravesin kirjan
epäluotettavana lähteenä.
Gravesin pääasiallisena lähteenä toimi Godfrey Higginsin teos Anacalypsis (Higgins, 1833). Higginsin tavoite oli samankaltainen kuin teosofiankin: osoittaa uskontojen sisäinen yhteenkuuluvaisuus ja sama
alkuperä. On ilmeistä, että H. P. B. käytti Higginsin kirjaa omissa kirjoituksissaan ainakin inspiraation lähteenä (Shepard, 1985). Ikävä kyllä
Higginsinkään teos ei kestä tieteellistä lähdekritiikkiä; esimerkiksi Eskola
(2009, s. 53–69) esittää terävän analyysin Gravesin ja Higginsin kirjoista
ja niiden lähteistä.
4 Teosofian mukaan jumaltarujen taustalla oli todellista mysteeriotietoa, jota ei voitu
esittää julkisissa lähteissä. Myös historiatutkimus tunnustaa mysteeriokulttien olemassaolon, mutta niistä ei tiedetä juuri mitään.
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Pohdintaa
Ehrmanin kirja on erittäin selkeä ja kiinnostavasti kirjoitettu. Hän esittää
myyttiteorian kannattajien kritiikin ja pääargumentit, joihin hän vastaa
lähdekritiikkiä käyttäen vakuuttavasti ainakin tämän kirjoittajan mielestä. Kenties 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 historiallisuudesta. Esimerkiksi pastori Jaakko Heinimäen esitys
Jeesuksen historiallisuuden perusteluista (ja perustelujen kritiikki) on
lähteessä Heinimäki & Niemelä (2011).
Mitä uutta Ehrmanin kirja voi tuoda teosofeille? Ainakin hän osoittaa
selvästi sen, että teosofien on syytä olla tarkkoja käyttämiensä lähteiden
historiallisesta luotettavuudesta. Besantin 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 elämänsä loppupuolella Jeesuksen myyttiteoriaa:
hän näki Jeesuksen elämän allegoriana, joka sisälsi esoteerisia totuuksia. Vaikka Jeesuksen historiallisuus on varsin selvästi osoitettu, voidaan
silti hyvin ajatella, että H. P. B:n opetus evankeliumien allegorisesta ja
esoteerisesta luonteesta on riippumaton Jeesuksen historiallisuudesta
(Blavatsky, 1895). Lopuksi on syytä todeta, että teosofian perusperiaate – ”Totuus on korkein uskonto” – kannustaa meitä kunnioittamaan
totuutta, tai lievemmin sanoen parasta näyttöä, enemmän kuin mitään
muuta auktoriteettia.
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Ihmisenpojan kiusaukset. Kirjaesittely.
Kari E. Turunen: Ihmisenpojan kiusaukset.
Arator Oy, 2013.

Kari E. Turunen (s. 1948) on filosofi, joka on koko uransa ajan rohkeasti
ajatellut itse ja luonut itsenäistä suhdetta filosofisiin kysymyksiin. Turusella on filosofian dosentuuri Jyväskylän yliopistossa, ja hän on toiminut Kuopion yliopistossa määräaikaisena filosofian apulaisprofessorina.
Hän on tutkinut kasvatusfilosofiaa, filosofista antropologiaa ja filosofista
psykologiaa. Turusen metodina on ollut yhdistää henkistä ihmiskäsitystä ja psykodynaamista teoriaa ihmisen kokonaisuuden ymmärtämiseksi.
Tämä on varsin poikkeuksellista, koska henkinen ihmiskuva lähinnä loistaa poissaolollaan Suomen akateemisessa maailmassa. Ennen Turusta
yliopistoissamme on ollut joitakin henkisen ihmiskuvan puolustajia ja
esiintuojia. Näistä merkittävimpiä ovat olleet filosofian professorit Erik
Ahlman, Sven Krohn ja Reijo Wilenius. Ruusu-Ristin lukijoita kiinnostanee, että Turunen väitteli Rudolf Steinerin ajattelusta vuonna 1990 Jyväskylän yliopistossa (Turunen, 1990). Väitös kohdistui Steinerin esiantroposofiseen kehitykseen ja filosofiaan; se oli Suomessa ensimmäinen
laatuaan.
Ihmisenpojan kiusaukset on koottu Turusen kirjoituksista eri vuosikymmeniltä ja julkaisemattomista radioluennoista, jotka käsittelivät
Vuorisaarnan autuuden julistuksia. Kyseessä on siten artikkelikokoelma,
jossa tarkastellaan psykodynamiikan näkökulmasta ihmisen sielullishenkistä olemusta ja Uuden Testamentin ihmiskuvaa. Artikkelikokoelma
muodostaa tiiviin läpileikkauksen Turusen laajaan filosofiseen tuotantoon. Esitän seuraavaksi joitakin huomioita Ihmisenpojan kiusauksista
ruusuristiläisestä näkökulmasta.
Turusen ihmiskuvassa näkyy ihmisen kolminainen jäsennys: ajattelu,
tunteet ja tahto. Ne tulkitaan psykodynaamisen teorian pohjalta niin,
että ihmisen kolminaisuus kantaa syviä inhimillisiä tarpeita: ajattelu välittää jäsentymistä ihmisyhteisöön (esimerkiksi työpaikkaan), tunteet
välittävät liittymistä (elämä on suhteessa olemista toisiin ihmisiin jo
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lapsuudesta alkaen) ja tahto välittää tekemistä (roolimme ja tehtävämme elämässä). Teosofiassa ja antroposofiassa korostetaan ihmisen itsetuntemusta. Tämä voidaan ymmärtää eri tavoin; Turunen käyttää
psykodynamiikan kehittämiä käsitteitä tienä itsetuntemukseen. Keskeisessä asemassa ovat eksistentiaaliset tunteet kuten häpeä, ahdistus ja
tyhjyyden kokemus, joita kukaan ei voi elämässään välttää. Ihmisen sielunelämään kuuluvat myös viha, pelko ja kateus, jotka ovat defensiivisiä
eli puolustavia tunteita. Nämä eksistentiaaliset ja defensiiviset tunteet
kuulostavat negatiivisilta, mutta niillä on myös myönteinen puolensa.
Eksistentiaalisten tunteiden tehtävänä on mm. toimia ihmisen herättäjinä ja puolustavat tunteet voivat jalostua ja hienostua (esimerkiksi vihan
energian voi muuntaa päättäväisyydeksi ja pitkäjänteisyydeksi).
Paradoksaalisesti itsetuntemuksen psykologinen näkökulma ei ole
aina ollut kovin vahvasti esillä henkisissä liikkeissä: usein korostuu ihmisen henkisen alkuperän tunteminen (tällä on toki oma merkityksensä).
Ehkä poikkeuksena voi nähdä Pekka Ervastin esoteeriset opetukset, jotka avaavat totuutta etsivän ihmisen tietä tietynlaisia psykologisia avaimia käyttäen. Ervastin kuvaamassa henkisessä prosessissa painopiste
on sielunenergioiden puhdistamisessa ja voittamisessa palvelutyöhön.
Mielen puhdistamisen teema tulee hienosti esille myös Ihmisenpojan
kiusaukset -teoksen artikkeleissa: Turunen puhuukin ihmishengestä,
joka ”saa vähin erin otteen alemmasta luonnostaan”.
Turunen tarkastelee ihmisen alemman luonnon narsistisia yllykkeitä, jotka hän jakaa valtaan, pyyteisiin ja ahneuteen. Nämä ovat Uuden Testamentin näkökulmasta Ihmisenpojan kiusauksia, jotka Jeesus
voitti erämaassa ollessaan. Vastaavat kiusaukset ovat eri tavoin läsnä
jokapäiväisessä elämässämme. Turusen mukaan yhteiskunnallinen vallankäyttö saa myös henkisiä ilmenemismuotoja: esimerkiksi yksilö voi
huomaamattaan samaistua näkymättömiin ajatusvaltoihin, joita ovat
yhteiskunnan moraaliset, maailmankatsomukselliset ja uskonnolliset
käsitykset. Teosofiassa puhutaan vastaavasta asiasta ryhmäsieluisuutena, jonka vallassa oleva ihminen ei ole vielä itsenäinen ajattelija. Pyyteen narsismin eräs ilmenemismuoto on omaksua maailmankatsomus,
jonka näkökulmasta voi pitää itseänsä merkittävänä. Tämä pyyde on totuuden etsijöitä lähellä. Ervast puhuu siitä kristillisen kulttuurin ja myös
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rosenkreutsilaisen virtauksen kiusauksena: ”vain me olemme oikeassa,
vain meillä on totuus”.
Paavalin kristillinen eksistentialismi on tehnyt syvän vaikutuksen Turuseen. Hän pitää Paavalin käsitystä ihmisestä selkeänä, syvänä ja kirkkaana. Paavalin ihmiskäsityksessä näyttää korostuvan syntisyyden merkitys; tämä piirre saa Turusen analyysissä psykodynaamisen tulkinnan.
Paavalin opetuksissa näkyy myös moraalinen maailmovanjärjestys, joka
ilmenee ”Jumalan kostona ja vihana”. Turunen pohtii moraalista lainalaisuutta karman lain näkökulmasta ja esittää, että ilman jälleensyntymisen ajatusta on vaikea nähdä Paavalin näkemyksen järjellisyyttä. Tämä
on tietysti ruusuristiläisille tuttu näkökulma, jossa on mukana uuden
uskonpuhdistuksen inspiraatio. On kiintoisaa huomata, että Turusen
intensiivinen paneutuminen Steinerin ajatteluun väitöskirjavaiheessa
on ilmeisesti jättänyt jälkensä hänen tulkintaansa Paavalin ajattelusta.
Tämän voi nähdä esimerkiksi Golgatan mysteerin merkityksen – vaikka
Turunen ei tätä ilmaisua käytäkään – ja ylösnousemusruumiin pohdiskeluissa. Todella harvoin saamme lukea akateemisen filosofin ajattelua,
jossa henkinen ihmiskuva otetaan vakavasti!
Turunen avaa Vuorisaarnan autuuden lauseiden merkitystä psykodynaamisia avaimia käyttäen. Tulkinnat paikoitellen yllättävät ruusuristiläisen lukijan, toisaalta niistä voi löytää syvällisiä yhtymäkohtia Ervastin
opetuksiin. Esimerkkinä jälkimmäisestä olkoon kärsimys, jonka Turunen
näkee ihmisen auttajana. Hän johtaa tästä seuraavan maksiimin: ”tulkoon minulle kärsimyksiä niin paljon kuin jaksan kantaa”. Ajatus vastaa
erinomaisesti Ervastin Jeesuksen salakoulu -teoksen tulkintaa kärsimyksestä salapukuisena siunauksena, joka vapauttaa meidät vanhasta velasta. Nostan vielä esiin yhden näkökulman Turusen avaamista autuuden
lauseista: Turusen mukaan on olemassa ihmisiä, jotka ovat voittaneet
itsessään olevan pahan ja saavuttaneet sisäisen rauhan. Tämä rauha
säteilee ympäristöön ja vaikuttaa lähellä oleviin rakentavasti ja tervehdyttävästi. Siinä on sanottu eräs henkisen elämän salaisuus: henkinen
elämä ei ole ensisijassa tekemistä, vaan se on olemista.
Kirjan viimeinen luku perustuu Uudessa Valamossa pidettyyn esitelmään. Sen otsikkona on ”Psykodynamiikka ja kilvoittelu, idän ja lännen
tie”. Tässä idän tie tarkoittaa ortodoksisen kirkon kilvoitteluperinnettä,
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lännen tie luterilaisuutta ja läntistä kulttuuriperintöä. Viimeisen luvun
sävy on henkilökohtaisempi kuin muissa artikkeleissa; Turunen avautuu
lukijalle omasta tiestään, suhteestaan Paavalin ajatteluun ja itäisen kristinuskon kilvoitteluperinteeseen, johon hän suhtautuu arvostavasti. Turunen kertoo huomanneensa, että varhaisen kristinuskon piirissä harjoitettiin ”todella syvää itsetutkiskelua ja ihmistuntemusta”, jonka rinnalla
akateeminen ihmistuntemus tuntui olevan vain tien alussa. Hän päätyy
kuitenkin synteesiin, jossa lopulta tiede ja henkiset virtaukset tutkivat
samaa todellisuutta, ja kaikista näistä voi oppia. Turusen teesi onkin,
että kilvoittelijaisien henkiseen kokemukseen perustuva kristillinen ihmiskäsitys on mahdollista esittää nykyaikaisella, tieteellisen kritiikin
kestävällä käsitteistöllä. Tämä tarkoittaa aidosti kristillisen psykologian
synnyttämistä, jonka edelläkävijänä Turunen on toiminut.
Turusen artikkelikokoelma antaa lukijalle paljon ajattelemisen aihetta. Jos lukija kiinnostuu jostakin teemasta, hän voi tutustua Turusen
laajempiin esityksiin samoista aiheista. Teos tuo esille yleisiä psykodynaamisia lainalaisuuksia ja samalla haastaa lukijan tarkastelemaan itseään avoimesti ja rohkeasti, kuten teoksen toimittanut KT Esko Paakkola
esipuheessaan toteaa. Suosittelen Ihmisenpojan kiusaukset -teosta kaikille, jotka tahtovat ottaa itsetuntemuksen haasteen vastaan.

Lähteitä
Kari E. Turunen (1990). Rudolf Steinerin kehitys ja ajattelu.
Filosofis-psykologinen tutkimus. (Väitöskirja) Arator Oy.
Ihmisenpojan kiusaukset -teos on saatavilla myös e-kirjana Internetistä
osoitteesta: http://www.arator.fi/ihmisenpojan-kiusaukset.html.
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Henkisyys ilman uskontoa. Kirjaesittely.
Sam Harris
Waking Up. A Guide to Spirituality Without Religion. (Herääminen. Opas uskonnottomaan henkisyyteen).
Simon & Schuster, 2014.
Suomeksi Basam Books, 2015.

Sam Harris on yhdysvaltalainen ajattelija ja kirjoittaja, jolla on filosofian
perustutkinto Stanfordista ja neurotieteen tohtorin tutkinto Kalifornian
yliopistosta. Hän on ollut jo nuoresta saakka kiinnostunut idän uskonnoista, henkisistä opettajista ja meditaatiosta. Siksi onkin ehkä yllättävää, että Harris on yksi merkittävimmistä uusateismin edustajista, jonka
kirjat ovat yltäneet New York Timesin bestseller-listalle. Uusateismi ei
sinällään tuo mitään erityisen uutta uskonnonfilosofiseen keskusteluun,
mutta termi lienee paikallaan kuvaamaan ateistisen ja sekulaarin ajattelun uutta nousua 2000-luvun alusta alkaen. Näin on tapahtunut myös
Suomessa; uusateistien kirjoja on saatavissa myös suomen kielellä.
Olen tutustunut useimpien keskeisten uusateistien (esim. Richard
Dawkins ja Christopher Hitchens) kirjoihin ja argumentteihin. He vetoavat tieteeseen ja ajattelevat, että uskonnot ovat silkkaa mielikuvitusta ja
itsepetosta, josta meidän olisi hyvä päästä jo eroon. Myös Harris pitää
uskontoja yleisesti ottaen vahingollisina. Harris on kuitenkin mielestäni
ainoa uusateismin edustaja, joka on henkisen maailmankatsomuksen
näkökulmasta kiinnostava. Hän nimittäin tietää omasta kokemuksestaan, että mm. meditaation ja henkisten harjoitusten kautta on mahdollista saavuttaa tietoisuudentila, joka täysin poikkeaa arkisesta tietoisuudestamme. Ensimmäiset kokemuksensa toisenlaisesta tietoisuudesta
hän sai noin 20-vuotiaana nautittuaan erästä psykedeelistä huumetta:
tässä tilassa hän tajusi rakastavansa samassa huoneessa olevaa ystäväänsä ja koki selvästi, että rakkaus hänessä tahtoo toisen onnelliseksi.
Harris huomasi, että esimerkiksi kateus toisen onnesta näyttäytyi yhtenä
mielisairauden muotona. Hän koki, että rakkaustajunta on ihmisen luonnollinen olotila ja että tässä tajunnantilassa on helppoa rakastaa jokaista
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ihmistä rajattomalla rakkaudella. Kuinka hän ei ollut koskaan ennen
nähnyt näin ilmeistä totuutta? Nyt hän tiesi, että uskontojen perustajat
ja pyhimykset eivät olleet epileptikoita, skitsofreenikkoja tai huijareita
kuten joskus näkee esitettävän.
Harris on nykyään luopunut psykedeelisten huumeiden käytöstä,
koska niiden vaikutus on kovin arvaamaton: hän kertoo kokeneensa
myös helvetillisiä tiloja aineiden vaikutuksen alaisena. Sen sijaan korkeita tajunnantiloja on mahdollista saavuttaa paljon turvallisemmin meditaatiolla. Ruusuristiläisestä näkökulmasta on selvää, että minkäänlaisten
huumeiden käyttö ei voi kuulua henkisen tien kulkijan elämään.
Harris kiistää, että kaikkien uskontojen opetukset olivat samanarvoisia tai että ne edes olisivat sovitettavissa yhteen. Tässä yhteydessä hän
puhuu hieman myös Teosofisen Seuran perustajasta H.P. Blavatskysta,
joka antoi Harrisin mukaan merkittävän virikkeen idän oppien tulemiseen länsimaihin (tosin Harrisin käsitys HPB:stä ei muilta osin ole mitenkään kiittävä). Harris on hyvin kriittinen kaikki ”Kirjan” uskontoja eli
juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia kohtaan. Kaikkein kriittisin hän on
islamia kohtaan; islamin kritiikki ja sen perustelut on luettavista Harrisin
ensimmäisestä kirjasta ”Uskon loppu” (Harris, 2007). Harris myöntää,
että myös monoteististen uskontojen keskuudessa on ollut pyhimyksiä,
joilla on samanlaisia näkemyksiä ja kokemuksia tietoisuuden luonteesta
kuin idän henkisillä opettajilla. Tällaiset ihmiset on kuitenkin usein tuomittu harhaoppisina, eivätkä he koskaan ole nousseet osaksi uskontojen valtavirtaa. Ruusuristiläisestä näkökulmasta Harrisin tulkintaan voi
jossain määrin yhtyä: eksoteerinen uskonto on historian saatossa usein
vainonnut esoteerisen tiedon ja kokemuksen edustajia (esimerkiksi kataareja Euroopassa ja sufimystikkoja islamin piirissä).
Harrisille merkittävin uskonnollinen traditio on buddhalaisuus, vaikka hän ei usko karmaan, jälleensyntymiseen tai mihinkään muihinkaan
buddhalaisuuden metafyysisiin oppeihin. Harrisin tulkinnassa buddhalaisuudessa – kuten myös hindulaisuuden Advaita Vedantassa – on
vahva empiirinen ydin: se on mielen tiedettä, joka ei vaadi sitoutumista mihinkään oppiin. Tässä voi ohimennen todeta, että Harris ei ole ainoa merkittävä buddhalaisuuden sekulaarin tulkinnan puolestapuhuja:
tunnetuin tällainen opettaja lienee Stephen Batchelor (ks. Savinainen,
2012).
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Kirjan yksi luku on omistettu tietoisuuden mysteerille, sen filosofiselle
ja tieteelliselle analyysille. Tieteen kannalta tietoisuus on mysteeri, koska sen ymmärtäminen ja jopa määrittely ovat osoittautuneet haasteellisiksi. Ovatpa jotkut skeptikot julistaneet, että ihminen on biologinen,
geenien ohjaama robotti ja tietoisuus on vain illuusiota. Harris ei tällaisen tulkintaan yhdy: tietoisuuden olemassaolo ei ole epäilyksenalainen
asia. Harris ei kuitenkaan liitä tietoisuuden mysteeriin mitään henkisten
virtausten esille tuomaa sielullista tai henkistä laatua. Tosin Harris kertoo pitävänsä mielensä avoimena myös sille, että on olemassa muutakin
kuin nykytieteen tuntema todellisuus; hän on saanut mm. Stevensonin
lasten jälleensyntymismuistojen tutkimuksen varovaisen myönteisestä
kommentoinnista ateistiystäviltään terävää kritiikkiä osakseen. Silti Harris ei näytä uskovan tietoisuuteen ilman aivotajuntaa. Kuolemanrajakokemusten tutkimus viittaa tähän mahdollisuuteen, mutta Harris ei pidä
näyttöä neurotieteen näkökulmasta vakuuttavana (toisaalta Näreaho
(2015) päätyy erinomaisessa teoksessaan näytön suhteen erilaiseen
johtopäätökseen).
Tietoisuus ei ole illuusio, mutta Harrisin ja buddhalaisuuden mukaan
itse tai minä on illuusio. Harris esittää, että kyseessä on empiirisesti havaittava tosiseikka: kun mieltä katsoo tarpeeksi tarkasti, niin huomaa,
että minän kokemus on ajatuksen tuottama. Tässä piilee melkein kaikkien ihmisten kokema harha. Käymme jatkuvaa dialogia mielemme sisällä ja olemme milloin minkäkin ajatuksen tai tunteen vallassa. Harris
hämmästelee, että pidämme kadulla vastaantulevaa itsekseen puhuvaa
henkilöä häiriintyneenä, mutta jatkuvaa oman mielemme äänetöntä
dialogia täysin normaalina. Meditaation harjoittaminen kuitenkin mahdollistaa tietoisuuden kokemisen ilman ajatuksia. Harris kertoo omasta tiestään ja erilaisista meditaatio-opettajista, jotka ovat tavalla tai
toisella auttaneet häntä löytämään ajatuksia edeltävän tietoisuuden
tilan, tosin vain hetkittäin. Erityisen hyödylliseksi hän on kokenut buddhalaisuuden dzogchen-perinteen, joka tähtää jatkuvaan itsettömän tietoisuuden kokemiseen (suomeksi mainio johdatus tähän perinteeseen
löytyy lähteessä Ryydoja (2014)). Harris on saanut opetusta monilta
tiibetiläisiltä lamoilta; näistä merkittävin hänelle on ollut jo edesmennyt
Tulku Urgyen.
372

Vaikka mindfulness-harjoituksia on mahdollista tehdä kirjallisuuden
ja muun materiaalin avulla, Harrisin kokemuksen mukaan dzogchen-meditaation harjoittamiseen tarvitaan pätevä opettaja. Tässä piilee samalla
riski: mistä voi tietää, että henkinen opettaja on oikea ja vieläpä oikea
juuri sinulle? Kirjan yksi luku käsittelee guruja ja gurujen seuraamisen
varjopuolia. Guru voi auttaa oppilastaan oivaltamaan mielensä luonteen, mutta valheellinen guru voi myös vahingoittaa ja hyväksikäyttää
seuraajiaan. Näin voi käydä silloin, kun guru korotetaan erehtymättömäksi, jopa Jumalaksi maan päällä. Silloin on johdonmukaista kuvitella,
että guru ei voi käskeä tekemään mitään väärää, millä voi olla hyvin surullisia seurauksia. Hän ottaa esimerkiksi tiibetiläisen laman Chögyam
Trungpa Rinpochen, jonka kirja ”Henkisen materialismin ylittäminen”
on saatavissa myös suomeksi (Trungpa, 2006). Trungpa oli Harrisin mukaan inspiroiva opettaja, jonka elämässä ja toiminnassa oli kuitenkin
vakavia varjopuolia (ks. Falk, 2009). Trungpa ilmeisesti oikeutti toimintansa opettamalla, että bodhisattva on vapaa sovinnaisista moraalisäännöistä. Tähän voi todeta, että ainakin ruusuristiläiselle totuudenetsijälle
henkisen opettajan tunnusmerkki on Vuorisaarnan etiikka.
Harrisin kirja avaa mielenkiintoisia näkökulmia tietoisuuden tutkimukseen, meditaatioon ja henkisyyteen ilman uskontoja. Kirjasta voi
oppia paljon, vaikka olisikin hänen kanssaan eri mieltä henkisyydestä
ja uskontojen merkityksestä. Mielestäni Harrisin ajattelussa on tärkeä
sanoma: hän vakuuttaa, että meille on mahdollista tulla tietoisiksi ajatustemme luonteesta, herätä unestamme – aivan kuten Yrjö Kallinenkin
sanoi – ja tulla siten kykenevämmäksi auttamaan toisia ihmisiä. Harris
päättää kirjansa kauniisiin sanoihin (käännös kirjoittajan):
”Olivatpa virheesi kuinka lukuisia tahansa, sinussa on tälläkin hetkellä jotakin koskematonta – ja ainoastaan sinä voit sen havaita.
Avaa silmäsi ja näe.”
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Viisauden mestarit ja heidän kirjeensä. Kirjaesittely.
Edward Abdill: Masters of Wisdom, The Mahatmas, Their Letters, and the Path.
Jeremy P. Tarcher/Penguin, New York, 2015.

Edward Abdill liittyi Teosofiseen Seuraan vuonna 1959. Abdill on toiminut Teosofisen Seuran Amerikan osaston varapuheenjohtajana ja hän
on edelleen aktiivinen luennoija kotimaassaan ja sen ulkopuolella. Hän
on opiskellut New Yorkin yliopistossa englannin kieltä ja hänellä on
maisterin tutkinto Latinalaisen Amerikan opinnoista. Abdill on aikaisemmin julkaissut kirjan ”The Secret Gateway: Modern Theosophy and the
Ancient Wisdom Tradition”.
Viisauden mestareita käsittelevä kirja jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee viisauden mestarien kirjeitä ja tietopuolisia
opetuksia. Kirjan toinen osa käsittelee mestarien ja H. P. Blavatskyn
opettamaa tietä valaistumiseen. Keskityn esittelyssä kirjan ensimmäiseen osaan.
Viisauden mestarien kirjeissä (Barker, 1997) esiintyy kaksi mestaria:
Kuthumi ja Morya (nimet ovat Blavatskyn mukaan pseudonimiä). Alkuperäisiä kirjeitä säilytetään The British Libraryn arkistossa (McNamara,
2006). Abdill kysyy kirjassaan, keitä Blavatskyn viisauden mestarit olivat.
Abdill vastaa kysymykseensä tarkastelemalla mestarikirjeiden ja Blavatskyn antamia selityksiä. Niiden mukaan adeptit ovat eläviä ihmisiä, jotka
ovat useita elämiä kestäneen henkisen koulutuksen kautta saavuttaneet
korkeampia kykyjä; muut ihmiset tulevat saavuttamaan nämä kyvyt vasta kaukaisessa tulevaisuudessa. Adeptit ovat järjestäytyneet veljeskunniksi ja heitä on eriasteisia (kaikki mestarit ovat adepteja, mutta kaikki
adeptit eivät ole mestareita). Adeptit eivät kuitenkaan ole kaikkitietäviä
tai kaikkivoipia, vaan voivat erehtyä. Kuthumi kertoo kirjeessään A. P.
Sinnettille, että normaalitajunnassaan adeptit ovat aivojensa ja aistiensa
rajoittamia. Vain keskittyessään korkeampaan tajuntaansa tai Itseensä
korkeammat kyvyt ovat heidän käytössään.
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Abdill toteaa, että teosofisessa liikkeessä on esiintynyt kiusaus korottaa mestarit palvottaviksi jumalolennoiksi. Tähän on liittynyt toiveita
saada mestareilta apua henkilökohtaisissa ongelmissa, jolloin mestareista on voinut tulla rukoilun kohde samaan tapaan kuin kristityt saattavat pyytää Jumalaltaan apua elämän jokapäiväisiin asioihin. Abdill tuo
lähteisiinsä nojaten esille, että mestarit eivät tue ihmisten persoonallisia
tarpeita; heitä kiinnostaa vain epäitsekäs työ ihmiskunnan auttamiseksi.
He kyllä auttavat ja inspiroivat ihmisiä, jotka haluavat työskennellä jalon
päämäärän puolesta. Mestarit voivat antaa neuvoja, mutta he eivät koskaan pakota.
Abdill esittää lähteitä, joiden mukaan mestareita tapasivat myös monet muut kuin Teosofisen Seuran perustajat. Mestarien olemassaolo ei
siten ole pelkästään Blavatskyn varassa. Myöhempien aikojen mestariilmoituksiin Abdill suhtautuu kriittisesti: esimerkiksi nykyisin niin yleisiä
kanavoituja mestariopetuksia hän ei pidä lainkaan uskottavina. Lisäksi
hän pitää Alice Baileyn välittämiä Tiibetiläisen eli Djwhal Khulin opetuksia mestarikirjeiden opetuksien kanssa yhteen sopimattomina (tällä
on merkitystä tässä yhteydessä, koska mestarikirjeissä mainitaan, että
Djwhal Khul oli Kuthumin oppilas). Abdill kritisoi myös K. Paul Johnsonin
teoriaa fiktiivisistä mestareista, jotka Blavatsky olisi keksinyt tuntemiensa ihmisten pohjalta. Abdillilla on mielestäni hyvät perusteet kriittisille
huomioilleen. Toisaalta on todettava, että Abdill ei esitä kritiikkiä itse
mestarikirjeitä kohtaan, vaan hän ottaa ne annettuina. Mestarikirjeissä
on nimittäin korkeatasoisen opetuksen lisäksi merkillistä plagiarismia
länsimaisista lähteistä (Goyios, 2009; ks. myös Savinainen, 2010). Abdill
vastasi ystävällisesti asiaa koskeneeseen sähköpostiini: hän ei ollut laajasta perehtyneisyydestään huolimatta tietoinen mestarikirjeisiin liittyvistä ongelmista.
Abdill esittelee mestarien ja Blavatskyn opetuksia eri teosofian alueilla niin, että kirja käy varsin hyvin johdannoksi varhaisen teosofian keskeisiin opetuksiin. Tarkasteltavia aiheita ovat mm. persoonallinen Jumala, hyvä ja paha, karma, ihmisen seitsenkertainen olemus, kuolema ja
jälleensyntymä. Esitän näiden pohjalta joitakin ajatuksia. Mestareita ja
Blavatskya on syytetty kristinuskon vastustamisesta; mestarit mm. hylkäsivät persoonallisen Jumalan olemassaolon. Abdill toteaa, että he kritisoivat myös itämaisten uskontojen virheitä ja taikauskoisia käsityksiä.
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Viisauden mestarien kirjeistä käy ilmi, että mestarit ovat vapaita persoonallisesta karmasta. He ovat oppineet toimimaan niin, etteivät enää
luo uutta persoonallista karmaa, joka pakottaa ihmiset syntymään uudelleen. Avain tällaiseen toimintaan on motiivien puhtaus, joka lienee
täysin mahdollista vasta, kun osaamme seurata korkeamman minämme
ääntä. Mestarit opettavat, että kun korkeampi minä (kirjeissä käytetään
ilmaisua ”inner self”) toimii kauttamme, emme enää luo persoonallista
karmaa. Kuthumi toteaa, että vain rakkaus ja viha ovat kuolemattomia
tunteita; ne saattavat ihmiset yhteen myös tulevissa elämissä.
Mestarien opetus kuolemanjälkeisestä elämästä perustuu korkeamman minän ja alemman persoonallisuuden eriytymiseen kuolemassa.
Abdill esittää mestarikirjeiden perusteella, että ihmisen alempi persoonallisuus – eläimellinen puoli ihmisessä – jää pian kuoleman jälkeen
kuoreksi ja hiljalleen hajoaa. Korkeampi minä jatkaa elämäänsä devakhanissa eli taivasmaailmassa, jossa on kaksi tilaa: alempi (rūpa) ja ylempi (arūpa). Elämän ihanteet ja hyvät tavoitteet saavat täyttymyksensä
alemmassa taivasmaailmassa. Ns. toinen kuolema toimii porttina alemman ja ylemmän taivasmaailman välillä; ylempi taivasmaailma on henkisen autuuden tila. Tässä opetuksessa on silmiinpistävää, että astraalinen puhdistusvaihe sivuutetaan kokonaan. Myöhemmässä teosofiassa
puhutaan astraalielämästä paljonkin, mutta mestarikirjeet ja Blavatsky
eivät puhu tästä juuri mitään.
Yksi kirjan luku on omistettu tieteen ja teosofian suhteelle. Kyseinen
luku on tieteen kannalta varsin pätevästi kirjoitettu; Abdill sai tässä apua
australialaiselta fyysikolta. Kuthumi totesi eräässä kirjeessään, että ”tiede on paras liittolaisemme”. Mestarit mm. esittivät, että on olemassa
toisia aurinkokuntia planeettoineen. Nykyinen tähtitiede on tämän kirjoittamisen aikaan onnistunut havaitsemaan yli 2000 eksoplaneettaa,
joten Kuthumin lausunto on saanut vahvistuksen. 1800-luvun loppupuolelle asti ajateltiin, että atomit ovat jakamattomia, kovien biljardipallojen kaltaisia kappaleita (kineettinen kaasuteoria toimii edelleen
pätevyysalueellaan mainiosti tämän mallinnuksen pohjalta). Blavatsky
kiisti silloisen atomimallin, ja esitti, että aineen luonne on illusorinen ja
että atomit ovat äärettömästi jaollisia. Hän myös uskoi, että 1900-luvun
tiede tulisi vahvistamaan nämä käsitykset. Edellinen käsitys saa tukea
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modernista fysiikasta, jonka mukaan hiukkaset ovat perimmiltään vain
fysikaalisten kenttien viritystiloja; tätä voisi sanoa aineen illusoriseksi
luonteeksi. Jälkimmäinen käsitys lienee mahdotonta osoittaa tieteellisesti päteväksi: atomi toki koostuu pienemmistä rakenneosista, mutta
äärettömän jaollisuuden idea ei ole saanut vahvistusta.
Abdill on valinnut varhaisesta teosofiasta sellaiset tiedettä koskevat
esimerkit, jotka ovat varsin hyvin yhteensopivia nykytieteen kanssa. Kuitenkin kokonaisarvioni mestarikirjeiden tieteellisestä pätevyydestä on
negatiivinen: mukana on paljon tiedonantoja, jotka ovat nykytieteen
valossa kestämättömiä (Savinainen, 2010). Vastaavaan johtopäätökseen
Blavatskyn Salaisen Opin tieteellisestä sisällöstä päätyi kosmologi Kari
Enqvist Tieto-Finlandialla palkitussa teoksessaan Olemisen porteilla (Enqvist, 2011, s. 241–243). Ehkä tieteellisten tiedonantojen heikkouksia
lieventää se, että Kuthumi tunnusti 1800-luvun fyysisen tieteen olleen
heitä edellä.
Kirjan toinen osa keskittyy mestarikirjeiden yleviin eettisiin opetuksiin sekä Blavatskyn Hiljaisuuden äänen ja erityisesti Kultaisten portaiden tarkasteluun. Oppilaille tarkoitetut Kultaisten portaiden ohjeet ovat
oivallinen mietiskelyn kohde (Blavatsky, 2014, s. 65–66; suom. Pirkko
Carpelan):
”Katso totuutta edessäsi: moitteeton elämä, avoin mieli, puhdas
sydän, innokas äly, verhoton henkinen havaintokyky, veljellisyys
oppilastoveria kohtaan, valmius neuvon ja opetuksen antamiseen
ja vastaanottamiseen, uskollinen velvollisuudentunne Opettajaa
kohtaan, aulius TOTUUDEN kehotuksien tottelemiseen, kun kerran
olemme oppineet siihen luottamaan ja uskomme, että Opettajamme tuntee sen; peloton henkilökohtaisen vääryyden kestäminen,
rohkea periaatteiden julistaminen, niiden urhea puolustaminen,
joiden kimppuun on epäoikeudenmukaisesti hyökätty, ja jatkuvasti näköpiirissä se inhimillisen edistyksen ja täydellistymisen
ihanne, jonka salainen tiede (gupta vidya) esittää – nämä ovat ne
kultaiset portaat, joiden askelmia oppilas voi nousta jumalaisen
viisauden temppeliin.”
Pidin kovasti Abdillin ystävällisestä ja tarkasta tavasta kirjoittaa. Abdill on mielestäni onnistunut esittämään mestarikirjeiden filosofian ja
opetukset elävällä ja kiinnostavalla tavalla. Myös Blavatskyn opetusten
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nivominen osana kokonaisuutta toimii yleensä erittäin hyvin. Alkuperäisen teosofian ydinopetukset tulevat teoksessa kirkkaasti esille.
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Matkakertomuksia kuoleman valtakunnasta.
Kirjaesittely.
Jurgen Ziewe
Vistas of Infinity (“Äärettömyyden näköaloja”). How to enjoy life when you are
dead. Out-of -body explorations into non-local states of Consciousness and
post-life territories.
Inner Eye Publishing, 2015.

Jurgen Ziewe (s. 1947) on syntyisin saksalainen, joka on asunut Englannissa jo yli 40 vuotta. Ziewe harjoitti taideopintoja Hampurin taideakatemiassa Kandinskyn oppilaan ohjauksessa. Hän on sen jälkeen työskennellyt taiteellisena suunnittelijana ja taiteilijana. Ziewe julkaisi vuonna
2008 omaelämänkerrallisen kirjan Multidimensional Man, joka perustui
päiväkirjamerkintöihin lähes 40 vuoden ajalta. Hän sai näkymättömässä
maailmassa koulutusta, mikä mahdollisti liikkumisen eri todellisuuden
tasojen välillä. Vistas of Infinity on em. kirjan jatko-osa, joka keskittyy
kuvailemaan kuolemanjälkeisiä tiloja sellaisena kuin ne hänelle ilmenevät. Kirjan perusteella Ziewen maailmankuvassa on paljon teosofisia
elementtejä kuten karma, jälleensyntyminen ja akaashiset aikakirjat.
Ziewen ajatuksia ja kokemuksia voi kuunnella englannin kielellä YouTubessa (esim. Ziewe, 2013).
On syytä todeta, että suhtaudun kriittisesti kanavoituihin kirjoihin,
astraaliprojektiokertomuksiin ja yleensäkin New Age -kirjallisuuteen.
Ziewe tekee kuitenkin positiivisen poikkeuksen. Hän ei pyrkinyt astraalivaeltajaksi, vaan hän harjoitti meditaatiota saavuttaakseen samadhin.
Ruumiista irtautumiskokemus tuli yllätyksenä, eikä hän aluksi ymmärtänyt, mistä oli kysymys. Kokemuksen myötä Ziewe oppi tekemään eron
kolmen ruumiin ulkopuolisen tajunnantilan välille: uni, selkouni ja päivätietoinen tajunta. Unen aikana tapahtumat tapahtuvat ilman, että
unennäkijä voi niihin juurikaan vaikuttaa, kun taas selkounen tapahtumat ovat selkounennäkijän kontrollissa. Ruumiin ulkopuoliselle päivätietoiselle tajunnalle on ominaista, että ympäröivä maailma on objektiivinen todellisuus siten, että kokija on tietoinen fyysisestä ruumiistaan ja
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omasta identiteetistään valve-elämässä. Vaikka nämä ehdot toteutuisivat, tapahtumien muistaminen vaatii niiden lisäksi harjoitusta. Ziewen
mukaan ihmiset eivät yleensä muista unimaailman kokemuksiaan, koska
heräämistä edeltävä energiakehon yhdistyminen fyysiseen kehoon hävittää muistikuvat.
Ziewe kertoo seikkaperäisesti kohtaamistaan näkymättömän maailman ihmisistä. Osa ei tiedä olevansa kuolleita, vaan jatkavat arkista
elämäänsä kaupungissa, joka esimerkiksi muistuttaa kovasti Lontoota,
mutta on sen valjumpi ja ikävämpi versio. Tietämättömyys kuolemasta
on tavallista, jos ihmisellä on ollut materialistinen käsitys kuolemasta
kaiken loppuna. Ziewe toteaa, että kuolemanjälkeiset tilat ovat hyvin
moninaisia ja samankaltaiset sielut vetävät toisiaan puoleensa. Tilojen
ominaisuudet määräytyvät suoraan ihmisen eletystä elämästä ja luonteesta. Mikä ennen oli ihmisen sisäistä maailmaa, on kuoleman jälkeen
ihmisen ulkoista todellisuutta. Ennen pitkää omat heikkoudet, negatiiviset asenteet ja toisille tehdyt vääryydet on kohdattava. Ihminen saa
tuntea tunteet, joita hän on toisille elämänsä aikana aiheuttanut. Tämä
voi olla erittäin tuskallista; mielen vankila on lukittu sisältä päin. Oman
alemman itsen kohtaaminen, mielenmuutos ja myönteisiin asioihin keskittyminen ovat tie ulos subjektiivisesta kärsimyksestä.
Ziewe kertoo, että Tietoisuus (ilmeisesti hän tällä tarkoittaa korkeampaa minäänsä) johdattaa hänet usein alemmille olemassaolon tasoille. Aluksi hän oli epäillyt, että jokin hänen luonteessaan vetää synkille
Tuonelan tuville, mutta epäilykset hälvenivät, kun hän huomasi kykenevänsä auttamaan mielen vankiloissa olevia ihmisiä. Avun antamisen
edellytyksenä on oman tietoisuuden säilyttäminen rauhallisena ja myötätunto kärsiviä olentoja kohtaan. Ziewe kertoo esimerkin huumeiden
yliannostukseen kuolleesta naisesta. Ziewe kykeni näkemään naisen
surullisen elämänkulun ja kuinka hän oli joutunut rikollisten uhriksi. Naisen ulkoinen olemus oli kauhistuttava: se oli muodostunut suuttumuksesta, kivusta ja vihasta ihmisiä kohtaan, jotka olivat kohdelleet häntä
niin huonosti. Ziewe onnistui puhumaan naisen kanssa ja kertoi naiselle
tämän olevan kuollut. Nainen itki kadotettua elämäänsä ja katui tekemiään valintojaan. Ziewe koki syvää myötätuntoa ja rakkautta häntä kohtaan. Naisen ulkomuoto alkoi vähin erin muistuttaa ihmistä ja valo alkoi
sarastaa pimeyteen. Nainen pääsi hieman parempiin olosuhteisiin.
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Ziewe antaa mielenkiintoisen kuvauksen itsemurhapommittajan
kuolemanjälkeisestä kohtalosta. Hän toteaa, että uskonnollisilla käsityksillä tai millään muillakaan uskomuksilla ihminen ei voi itseään lunastaa
kauhistuttavilta teoilta. Ziewe ei ole koskaan aikaisemmin käynyt niin
synkissä tiloissa, joihin itsemurhapommittajat joutuvat. Olosuhteet olivat kuin suoraan Danten Infernosta. Terroriteossa kuolleiden ja heidän
surevien omaistensa tunne- ja ajatusenergia kohdistui täydellä voimalla
terroriteon suorittajiin. Tämä ja se, ettei tekoa saa enää tekemättömäksi, muodostivat läpipääsemättömän muurin terroriteon tehneen ympärille. Ziewen näkemä terroristi oli loputtoman toiston kourissa: hän koki
yhä uudelleen uhriensa kärsimykset. Rukoukset Jumalalle olivat turhia;
ne kilpistyivät siihen, että hän oli rikkonut uskontonsa määräyksiä vastaan. Osa kirosi jumalaa, joka ei ollut pitänyt osaansa sopimuksesta, koska ”marttyyriydesta” olisi pitänyt seurata varma pääsy paratiisiin. Osa
syytti fanaattisesti näkymättömiä vihollisia, jotka estivät heidän ”oikeutetun” pääsynsä paratiisiin. Näiden sielujen joukossa liikkui mies, joka
yritti auttaa. Hän tuli saman uskonnon piiristä kuin kyseiset harhaanjohdetut sielut. Mies vetosi, että Ziewe kertoisi terroriteon seurauksista ja
varoittaisi ihmisiä; koko maailman pitäisi saada tietää, että Jumala on
armon ja rakkauden Jumala, eikä anna tukeaan vihalle ja väkivallalle.
Ziewe vastasi, ettei hän onnistuisi vakuuttamaan miehen uskonveljiä ja
-sisaria, vaan hänen kertomustaan pidettäisiin vain propagandana. Ainoastaan omasta uskonnosta nousevalla opetuksella voisi olla jotakin
vaikutusta.
Edellä valitsemani otteet edustavat vain pientä osaa kirjan kuvauksista, muut kohtaamiset ovat paljon valoisampia. Hän kertoo myös tavanneensa näkymättömässä maailmassa ihmisiä, joiden luonnollinen
olotila olisi taivas, mutta jotka ovat jääneet astraalitasolle auttamaan
alemmissa tiloissa ja jopa fyysisellä tasolla kärsiviä ihmisiä. Ziewe kuvailee jonkin verran kokemuksiaan taivastiloista. Niihin nouseminen
edellyttää luopumista erillisestä itsen kokemisesta. Taivastiloihin ei voi
nousta omin voimin, vaan se vaatii korkeamman Tietoisuuden myötävaikutusta. Nämä edellytykset on varsin helppo ymmärtää, koska Ziewenkin mukaan taivasta kuvaavat parhaiten ilmaisut rakkaus, ilo ja autuus;
taivaassa ei voi olla mitään negatiivista. Taivastilan kokeminen osoittaa,
että astraalimaailman ylempienkin tasojen elämä on vain todellisen
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elämän esimakua. Ziewe toteaa kuitenkin, että hänen kokemuksensa
taivaasta ovat varsin vähäiset.
Ziewen useimmissa kuvauksissa on tietty autenttisuuden tuntu, vaikka on toki mahdollista, että hän on vain kirjoittanut taitavaa fiktiota kirjallisuutta hyväksikäyttäen (hän kertoo lukeneensa meedioiden tiedonantoja, C. W. Leadbeaterin kuolemakuvauksia ja near-death-experience
kirjallisuutta). Silti voi todeta, että Ziewen kirja on eräässä mielessä
uskottava: hänen kuvauksensa kuolemanjälkeisistä tiloista ovat varsin
hyvin yhteensopivia Pekka Ervastin antamien kuvausten kanssa, kuten
tarkkaavainen lukija on voinut edellä esitetyn perusteella huomata. Ervastin kuolemakuvauksissa on mielestäni tietäjän ote ja varmuus; asiat ovat ikään kuin ylhäältä päin kuvattuja (ks. esimerkiksi Ervast (2004,
2006) ja Anttila (2016)). Ziewe vaikuttaa toimivan toisilla tasoilla korkeamman minänsä ohjattavana, mutta varsinaista tietäjän vaikutelmaa ei
synny eikä hän sellaista väitäkään. Silti pidän hänen teostaan arvokkaana lisänä teosofiseen kuolemaa koskevaan kirjallisuuteen. Ziewen kuvauksista välittyy empiirinen kokemus, jonka läpäisee myötätuntoinen
suhtautuminen ihmisiin, niin eläviin kuin kuolleisiin.
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Peter Deunovin elämästä ja opetuksista. Kirjaesittely.
David Lorimer (toim.)
Prophet for Our Time. The Life and Teachings of Peter Deunov.
Hay House, Great Britain.

Peter Deunov (1864–1944) syntyi Bulgariassa ortodoksipapin perheeseen. Nuoruudessaan Deunov suunnitteli ryhtyvänsä munkiksi. Hän kertoi ajatuksestaan viisaalle munkille, joka tarkasti kuunneltuaan vastasi,
että Deunovin tie olisi toisenlainen. Päätettyään opintonsa Bulgariassa
Deunov muutti vuonna 1888 Yhdysvaltoihin opiskelemaan teologiaa
ja lääketiedettä seitsemäksi vuodeksi. Deunov julkaisi tutkielman, joka
käsitteli ihmiskunnan kehittymistä uuteen kulttuuriin. Lisäksi hän julkaisi viisi tutkielmaa frenologiasta, jota tosin nykyään pidetään pseudotieteenä.
Deunov vietti pitkiä aikoja rukouksessa ja meditaatiossa. Tämä
oli valmistusaikaa, joka johti vuonna 1897 henkiseen kokemukseen.
Lorimerin toimittamassa kirjassa kokemusta kutsutaan vihkimykseksi,
jossa Deunov sai ohjeet tulevalle työlle. Samalla Deunoville kerrottiin,
että hänet oli valittu ihmiskunnan mestariksi ja että hän tulisi kylvämään
uuden rakkauden kulttuurin siemenet. Kokemuksensa jälkeen Deunov
luki Raamatun useita kertoja läpi ja alkoi tutkia värien ja hyveiden kehittymisen välisiä yhteyksiä. Vuosi kokemuksensa jälkeen Deunov piti
puheen Kutsu kansalleni, jossa hän ilmaisi saaneensa Taivaalliselta Isältä
tehtävän. Vuonna 1900 pidettiin Deunovin perustaman Valon Veljeskunnan ensimmäinen kokous, jossa oli kolme oppilasta. Deunov totesi, että
nyt paikalla on vähän ihmisiä, mutta myöhemmin osallistujia tulee olemaan paljon enemmän. Tämä ennustus osui oikeaan: hänen kuolemansa aikaan vuonna 1944 seuraajia arvioidaan olleen noin 40 000. Hänen
seuraajansa kutsuvat Deunovia Beinsa Dounoksi.
Alussa muutamat oppilaat epäilivät Deunovin asemaa henkisenä
opettajana. Ehkä hän oli vain lukenut henkisistä asioista ja puhui lukemansa pohjalta? Lorimerin kirjassa kerrotaan, että kuultuaan tämän
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Deunov hävisi oppilaiden silmien edestä ja koputti lukitun oven takaa.
Tämä toistui vielä kaksi kertaa. Deunov totesi, että ”olen kanssanne ja
keskuudessanne, mutta en ole teidän kaltaisenne”. Deunovin kyvystä ilmiintyä eri paikoissa on monia anekdootteja (tällaista on kerrottu myös
teosofisen liikkeen mestareista). Tyypillisesti näissä kertomuksissa Deunov pelastaa jonkun ihmisen onnettomuudelta.
Deunov piti seuraajilleen valtavan määrän puheita (noin 7000), joista
noin 2/3 on julkaistu bulgarian kielellä. Vuonna 1922 Deunov perusti
esoteerisen koulunsa, jota hän kutsui Valkoisen Veljeskunnan kouluksi. Koulussa oli kaksi luokkaa: yleinen luokka ja erityisluokka nuorille.
Kummankin luokan tarkoituksena oli valmistaa oppilaiden mieli ja sydän
vastaanottamaan Totuus. Kaikki opittu oli pantava elämässä käytäntöön.
Osa luennoista pidettiin Rila-vuorten leirillä. Vuoret ja luonto olivat hyvin tärkeitä Deunoville. Toisinaan luentojen jälkeen tehtiin voimisteluharjoituksia ja musiikin tahtiin tehtävää paneyrytmiaa (kirjasta ei käy
ilmi, onko Deunovin paneurytmialla yhteys antroposofian eurytmiaan).
Sofian liepeille perustettiin Veljeskunnan keskus. Puheiden lisäksi Deunov otti vastaan ihmisiä, joille hän antoi neuvoja mm. terveyttä koskevissa asioissa, joskus hän toimi myös parantajana. Erään kertomuksen
mukaan Deunov paransi häneen vedonneen everstin kuolemansairaan
tyttären vain sanomalla: ”Nouse ylös, mene kotiin. Tyttäresi on parantunut.” Paralleeli Uuden testamentin kertomuksen kanssa on ilmeinen,
ehkä kriittisestä lukijan mielestä liiankin ilmeinen.
On kuitenkin tapaus, jossa Deunovin auttava rooli saa vahvistusta ulkoisesta historiantutkimuksesta. Toisen maailmansodan juutalaisvainot
kohdentuivat kaikkiin maihin, jotka olivat natsien kontrollissa. Bulgarian
48 000 juutalaista muodostivat kuitenkin merkillisen poikkeuksen, ketään heistä ei kuljetettu keskitysleireille. Lorimerin mukaan tsaari Boris III oli jo allekirjoittanut painostuksen alla luovutusmääräyksen. Eräs
Deunovin oppilas oli tsaarin neuvonantaja. Deunov pyysi oppilastaan
välittämään viestin tsaarille: ”Jos yksikään juutalainen lähetetään keskitysleirille, sinun dynastiastasi ei jää jälkeäkään jäljelle.” Tsaarin olinpaikka oli tuntematon, mutta Deunov kertoi oppilaalleen, missä tsaari piileskeli. Saatuaan Deunovin viestin tsaari peruutti käskyn. Deunov
mainitaan Israelin (2012) historiallisessa katsauksessa yhdeksi tekijäksi,
joka mahdollisti Bulgarian juutalaisten ihmeellisen pelastumisen.
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Deunov kuoli joulukuussa 1944 keuhkokuumeeseen. Hän tiesi kuolevansa ja ilmoitti etukäteen oppilailleen, että hänen tehtävänsä maan
päällä on täytetty. Hän sanoi myös jatkavansa työtään näkymättömässä maailmassa. Kommunistisen hallinnon viranomaiset tulivat pidättämään hänet, mutta he olivat kaksi päivää myöhässä. Tästä alkoi Deunovin seuraajien vaino, joka kesti 45 vuotta. Deunovin henkiset opetukset
saavuttivat laajemman tietoisuuden vasta vuodesta 1989 alkaen, jolloin
Itä-Eurooppa vapautui kommunismin kahleista. Nykyisin Deunov on hyvin tunnettu ja ilmeisesti myös tunnustettu henkilö Bulgariassa (esimerkiksi hänet äänestettiin v. 2006–2007 toiselle sijalle Suuret bulgarialaiset
tv-ohjelmassa).
Mitä Deunov sitten opetti? Deunovin opetusten keskiössä oli Kristus. Hän kertoi keskustelevansa Kristuksen kanssa ja tuntevansa Hänet
hyvin. Kristus oli Deunovin mukaan Jumalan rakkauden ilmentymä, ja
hänen elämänsä oli käännekohta ihmiskunnan henkisessä evoluutiossa.
Kristuksen ydinopetus sisältyi rakkauteen, joka ulottui myös vihamiehiin. Deunovin tulkinnassa Kristuksen toinen tuleminen ei ole fyysinen
tapahtuma, vaan kyseessä on Kristuksen syntymä ihmisten sieluissa. Ihmiset ovat Jumalan poikia, kun he tahtovat palvella Jumalaa ja ihmiskuntaa rakkaudella ja rehellisyydellä ilman vilppiä. Deunov varoitti seuraajiaan lumoutumasta persoonaansa, koska merkitystä on vain sillä, että
opetuksia toteutetaan käytännön elämässä. Ainoa Mestari on Jumala.
Uskonnot sisältävät jumalallista opetusta, mutta ne täytyy puhdistaa ihmisten tekemistä hämärtävistä lisäyksistä. Uskontojen yhteinen perusta
on rakkaudessa ja veljeydessä; rakkaus on tehtävä jokaisen uskonkappaleen perustaksi. Ruusuristiläinen lukija huomaa helposti yhtäläisyyksiä
Deunovin ja Pekka Ervastin opetusten kanssa.
Lorimerin toimittama kirja on kooste Deunovin opetuksista Jumalasta, henkisestä maailmasta, mestarin ja oppilaan suhteesta, elämän
perusperiaatteista (erityisesti rakkaus, viisaus ja totuus), ihmisen tietoisuudesta ja käytännöllisistä elämänohjeista (mm. rukous, mietiskely, uni ja ravinto). Kyseessä on kokoelma Deunovin lyhyitä selityksiä ja
ohjeita, jotka eivät muodosta kovin yhtenäistä narratiivia, vaikka opetukset on järjestetty aihepiirin mukaisesti. Deunov käyttää satunnaisesti
opetuksissaan teosofisia käsitteitä: esimerkiksi hän mainitsee silloin
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tällöin karman ja jälleensyntymisen. Tähän kategoriaan kuuluu myös
huomautus siitä, että unen aikana esoteerisen koulun oppilaat saavat
opetusta astraalimaailmassa. Mainintoja on sen verran, että Deunovin
perustaman esoteerisen kristinuskon virtauksen voi laajasti ymmärrettynä hahmottaa osaksi teosofista liikettä, vaikka hän ei Lorimerin toimittaman kirjan opetuksissa viitannutkaan Helena Blavatskyyn tai Rudolf
Steineriin. Olisi kiinnostavaa tietää, missä vaiheessa Deunov tutustui
teosofian tai antroposofian opetuksiin.
Esitän seuraavassa muutamia poimintoja Deunovin opetuksista:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Oppilaan pitäisi aina pitää lupauksensa.
Oppilaat johdatetaan kiusauksiin heidän vakaumuksensa
koettelemiseksi.
Oppilaan tulee nähdä jotakin hyvää kaikkialla ja kaikissa.
Kun kaksi ihmistä rakastaa toisiaan, valo virtaa heidän välillään.
Jos valon virtaus puuttuu, he eivät rakasta toisiaan.
Karmasi voidaan lakkauttaa rakkauden lain kautta.
Kaikki synnit ja rikokset voidaan antaa anteeksi, mutta valhetta
ei koskaan.
Ennen kuin käyt nukkumaan, käy 10–15 minuutin ajan läpi,
kuinka olet päiväsi käyttänyt ja näe tekemäsi virheet. Korjaa
mielessäsi tekemäsi virheet.
Jos ihmisten mielet ja ajatukset kokouksessa ovat ylevöityneet,
Kristus käy heidän luonaan… tai joku Valkoisen Veljeskunnan
edustaja.
Keskittyminen tarkoittaa hyvien ajatusten valitsemista ja niissä
oleilua.

Käsitykseni Deunovin opetuksista ja työstä on myönteinen. Pientä
kritiikin aihetta silti löytyy, mutta sitä ei voi laskea Deunovin syyksi. Lorimerin toimittaman kirjan kannessa on Albert Einsteinin nimiin laitetut
sanat (suomennos AS): ”Koko maailma kumartaa minulle, mutta minä
kumarrun Mestari Peter Deunovin edessä.” Lainausta on tarkastellut
kriittisesti Christophorus (2006–2015), joka on Peter Deunovin seuraaja;
tosin hän vaikuttaa olevan skismaattisessa suhteessa ”deunovilaisten”
muodostaman Valkoinen Veljeskunta -seuran kanssa. Hän toteaa, ettei
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ole mitään dokumenttia siitä, että Einstein olisi tuntenut Deunovia tai
hänen opetuksiaan. Christophorus tarkastelee myös Einsteinin uskontoihin liittyviä lausuntoja ja päätyy siihen, että on erittäin epätodennäköistä, että Einstein olisi sanonut noita sanoja. Kyseessä on siis keksitty
lainaus, jonka tarkoituksena lienee ollut opettajan aseman kohottaminen maailman silmissä. Samantapaisia epämääräisiä lainauksia löytyy
Internetistä lisää, mutta niitä ei ole mainittu Lorimerin toimittamassa
kirjassa. Christophorus suhtautuu kriittisesti myös Deunovin profetiaan
(esim. Brine, 2016), jonka sanotaan syntyneen kuoleman edellä syvässä
transsitilassa. On syytä kysyä, miksi vihityn ihmisen transsipuhe olisi jotenkin uskottavampi kuin hänen kirkkaassa tietoisuuden tilassa antama
opetuksensa? Christophorus myös esittää, että profetian varsinaisena
tekijänä ei ole Deunov, vaan Olivier de Rouvroy, joka sisällytti tekstiin
Deunovin joitakin opetuksia. Profetiassa on myös eräänlainen sisäinen
todistus: sen sisältö on lievästi sanoen epäuskottava.
Lopuksi on mielenkiintoista todeta, että 1900-luvun alkupuolella Euroopassa esiintyi peräti kolme esoteerisen kristinuskon syvällistä edustajaa: Rudolf Steiner Saksassa, Pekka Ervast Suomessa ja Peter Deunov
Bulgariassa. Ehkä näissä kolmessa henkisessä liikkeessä voi myös nähdä
vainottujen gnostilaisten virtausten (mm. kataarit ja bogomiilit) uudelleensyntymisen fyysiseen maailmaan. Näyttää siltä, että Salaisen Veljeskunnan Ruusu-Risti -looshi teki vakavan yrityksen esoteerisen kristinuskon elvyttämiseksi ja uuden kulttuurin aihioiden luomiseksi Euroopassa.
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Avain anteeksiantoon. Kirjaesittely.
Richard Smoley
The Deal – A Radical Guide to Complete Forgiveness. 2015.
Jeremy P. Tarcher/Penguin

Johdanto
Richard Smoley (s. 1956) on yhdysvaltalainen teosofi, Quest Magazinelehden päätoimittaja, esoteerisen kristinuskon asiantuntija ja kirjailija.
Hän on opiskellut maineikkaissa Harvardin ja Oxfordin yliopistoissa antiikin kieliä, filosofiaa ja historiaa. Smoley on tuttu myös suomalaisille
teosofeille: hänen artikkeleitaan on julkaistu Teosofi- ja Ruusu-Risti -lehdissä, ja hän on toimittanut Pekka Ervastin (P. E.) Jeesuksen salakoulun
englanninkielisen version The Divine Seed. Smoleyn laajaa tuotantoa on
esitelty sivulla http://www.innerchristianity.com/.
The Deal -kirjassa tarjotaan parasta sopimusta, jonka koskaan voit
elämässäsi tehdä: anna anteeksi kaikille ja luovu kaikesta kaunasta. Vastineeksi saat anteeksiannon myös itsellesi. Ohje on hyvin yksinkertainen,
ja sitä on opetettu kristinuskossa ja muissakin uskonnoissa jo tuhansia
vuosia. Miksi todellinen anteeksianto on kuitenkin varsin harvinaista?
Kulttuurissamme on syvälle juurtunut oikeuden vaatimus: väärintekijän
on tavalla tai toisella maksettava rikkomuksestaan. Usein myös ajatellaan, että henkilökohtaisesti koetun tai maailmassa tapahtuvan vääryyden anteeksiantaminen tarkoittaisi pahojen tekojen hyväksymistä. Smoley huomauttaa tähän, ettei kenelläkään ole valtaa lopettaa maailmassa
tapahtuvaa pahaa. Rikosten, sotien ja vääryyksien herättämä suuttumus
ei auta ketään, mutta se vahingoittaa ihmistä itseään.

Anteeksiannon sopimus
Smoley antaa seikkaperäisen ohjeistuksen siitä, kuinka anteeksiantamisen sopimus tehdään. Tähän tarvitaan puoli tuntia aikaa, joka on vapaa
kaikista häiriötekijöistä. On suositeltavaa istua selkä suorana. Aluksi
tehdään mindfulness-harjoitus, jonka tarkoituksena on rauhoittaa mieli.
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Huomio keskitetään hengityksen tarkkailuun; tajuntaan nouseviin ajatuksiin ja tunteisiin suhtaudutaan ikään kuin ne tapahtuisivat jollekin
toiselle. Tämä on huomattavasti helpompaa, jos sopimuksen tekijällä on
kokemusta mielen hiljentämisestä. Sitten huomio kiinnitetään sydämen
salaiseen paikkaan. Tästä sydäntietoisuudesta käsin katsotaan lähimenneisyyden virheellisiä tekoja ja omia luonteenpiirteitä, jotka koetaan
epätäydellisinä. Sen jälkeen tarkkaillaan kehon tuntemuksia: miltä nämä
esiin tulevat asiat tuntuvat? Seuraavaksi kysytään: ”Haluanko vapautua
kaikista näistä asioista?” Jos vastaus on myönteinen, hengitetään syvään
ja vapautetaan kaikki kielteiset ajatukset ja mielikuvat. Jos vastaus on
kielteinen, kerrotaan itselle, että tässä ei kysytä, kuinka vapautuminen
olisi mahdollista, ainoastaan halua vapautumiseen. Jos vastaus on edelleen kielteinen, palautetaan huomio kehon tuntemuksiin ja avataan silmät. Sopimuksen voi yrittää tehdä myöhemmin uudelleen tai jättää asia
sikseen.
Jos sopimuksen ensimmäinen vaihe on toteutunut onnistuneesti,
kiinnitetään huomio hieman kauemmaksi menneisyyteen. Millaisista
asioista tunnet syyllisyyttä? Mieleen palautetaan tilanteita, joissa lausuit epäystävällisiä sanoja, valehtelit, rikoit lupauksen tai petit läheisen
luottamuksen. Myös tekemättä jättämiset voivat aiheuttaa syyllisyyden
tunteita. Jälleen kysytään itseltä: ”Haluanko vapautua kaikista näistä
asioista?” Tämän jälkeen katsotaan elämään taaksepäin kauemmaksi.
Epäonnistumisten ja epäeettisten tekojen muistojen annetaan tulla tietoisuuteen, myös pienetkin häiritsevät asiat saavat tulla pintaan. Tapahtumien muistelu herättää todennäköisesti tunteita, tietoisuuteen voi
nousta kipua ja katumusta asioista, joiden olemassaoloa ei ollut aikaisemmin edes tiedostanut. Tätä muistelua jatketaan varhaisimpiin muistoihin saakka. Vaikka ei uskoisikaan jälleensyntymiseen, voidaan kysyä:
”Teinkö jotakin väärin aikaisemmassa elämässäni?” Sitten kysytään kolmannen kerran: ”Haluanko vapautua kaikista näistä asioista?” Syvältä
sisimmästä voi tulla myönteinen vastaus, johon voi liittyä keveyden ja
lämmön tunne.
Kun omat virheelliset teot on näin käyty läpi ja vapautettu, seuraavaksi vapautetaan toiset ihmiset. Mieleen nostetaan ihminen, jota
kohtaan tunnet suuttumusta, ärtymystä tai kaunaa. Sitten kysytään:
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”Haluanko antaa anteeksi tälle henkilölle?” Jos vastaus on kielteinen,
muistutetaan, että itsekin haluat vapautua. Kysymys toistetaan tarvittaessa. Jos vastaus on kielteinen, harjoitus voidaan lopettaa. Jos vastaus
on myönteinen, annetaan henkilön kuva hävitä mielestä. Tämän jälkeen
huomio keskitetään ihmisiin, joihin liittyy negatiivisia kokemuksia ja tunteita. Negatiivisia tunteita voi liittyä myös laajempiin yhteyksiin: kenties
jokin poliittinen puolue, hallitus tai maa aiheuttaa ärtymystä? Tähän listaan on syytä sisällyttää myös itsensä. Sitten kysytään: ”Haluanko antaa
anteeksi kaikille näille henkilöille?” Jos vastaus on kielteinen, tunnistetaan henkilöt, joille ei haluta antaa anteeksi. Muistutetaan, että negatiivinen tunteemme vahingoittaa vain itseämme, minkä jälkeen kysytään
uudelleen: ”Haluanko antaa anteeksi tälle henkilölle?” Jos vastaus on
edelleen kielteinen, harjoitus voidaan tältä kerralta lopettaa. Jos vastaus
on myönteinen, mielikuvat näistä henkilöistä annetaan häipyä tajunnasta. Sama prosessi laajennetaan koskemaan kaikkia ihmisiä, jotka ovat
joskus menneisyydessä, ehkä aikaisemmissa elämissäkin, loukanneet
jollakin tavoin. Tämä kattaa myös maailmassa tapahtuvan pahuuden.
Seuraavaksi viimeistellään anteeksiannon sopimus. Kuvitellaan kaikki
asiat, joissa halutaan anteeksiantoa, sijoittuvan itsestä katsoen vasemmalle puolelle. Itselle sanotaan: ”Pyydän anteeksiantoa kaikille näille
asioille.” Jos ihminen on uskonnollinen, hän voi pyytää anteeksiantoa
tunnustamansa uskonnon Jumalalta. Seuraavaksi ajatellaan kaikkia ihmisiä, joille halutaan antaa anteeksi. Nämä ihmiset ajatellaan sijoittuvan oikealle puolelle. Sitten sanotaan: ”Annan kaikille anteeksi kaiken.”
Jos ihminen on uskonnollinen, hän voi pyytää myös Jumalaa antamaan
anteeksi näille ihmisille. Kaikki ihmiset vasemmalla ja oikealla vapautetaan. Heidän voi kuvitella häviävän valkoiseen valoon. Lopuksi sanotaan:
”Se on tehty. Olen antanut kaiken anteeksi ja olen hyväksynyt anteeksiannon kaikesta.”
Saattaa olla, että anteeksiannon sopimus synnyttää tarpeen pyytää
anteeksi tai antaa anteeksi jollekin myös henkilökohtaisesti. Kenties
jollekin ihmiselle täytyy hyvittää tekemämme vääryys? Sisäinen intuitio kannattaa ottaa tässä vakavasti. Smoley suosittelee kuitenkin varovaisuutta, jos puhuu ihmisille tehdystä anteeksiannon sopimuksesta.
Kyseessä on henkiseen kokemukseen verrattava tapahtuma, jota viisas vaiteliaisuus suojelee. Anteeksiannon sopimusta voi seurata vahva
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euforian tunne. Myös tämän suhteen Smoley suosittelee varovaisuutta:
merkittäviä elämänpäätöksiä kannattaa tehdä vasta, kun sopimuksesta
kulunut vähintään kolme päivää aikaa.

Karma ja anteeksianto
Smoley tarkastelee jonkin verran anteeksiantoa syyn ja seurauksen eli
karman lain näkökulmasta. (Anteeksiannon sopimuksen voi toki tehdä,
vaikka ei uskoisi karmaan tai Jumalaan.) Karman laki vaikuttaa vääjäämättömältä. Sitä opetetaan idän uskonnoissa, mutta sama periaate tunnetaan myös klassisen kristinuskon piirissä: ”Mitä ihminen kylvää, sitä
hän myös niittää” (Gal. 6:7). Karman laki on väistämätön aivan samalla
tavalla kuin luonnonlait. Tähän on kuitenkin Smoley mukaan yksi poikkeus, joka samalla perustuu karman lain tulkintaan: antamalla anteeksi
voimme itsekin saada anteeksi. Jeesus opettaa vuorisaarnassa Smoleyn
esittämän sanatarkan käännöksen mukaan: ”Ja anna meille anteeksi
velkamme, niin kuin mekin olemme antaneet anteeksi velallisillemme.”
Smoley mukaan tämä tarkoittaa, että meidän täytyy antaa anteeksi ensin, vasta sen jälkeen voimme itse saada anteeksi. Smoley ei ota kantaa
kysymykseen, seuraako anteeksiannosta karmallinen vapautus myös anteeksiannon kohteelle. H. P. Blavatskyn (H. P. B.) mukaan anteeksianto
on oikea toimintatapa, mutta se ei vapauta rikkojaa karmallisesta vastuusta (Blavatsky, 1954, 185–186):
”…ihminen, joka uskoo karmaan ja kuitenkin kostaa puolestaan
ja kieltäytyy antamasta vääryyksiä anteeksi, jolla keinoin hän voisi palkita pahan hyvällä – hän on rikollinen ja vahingoittaa vain
itseään. Sillä karma tulee varmasti rankaisemaan toista ihmistä;
ja jollemme jätä vihamiehemme rangaistuksen toimeen panoa
suurelle Laille, vaan lisäämme siihen oman ropomme, saatamme
sillä tulevaisuudessa matkaan vihollisellemme hyvityksen ja itsellemme rangaistuksen.”
Myös P. E. pitää anteeksiantoa henkisen elämän välttämättömyytenä. P. E:n mukaan voidaan erottaa ajatusten ja tekojen karma (Ervast,
1997, 134–135):
”…jos lähdemme kulkemaan kaitaa polkua, voimme itse antaa ja
saada anteeksi kaikki ajatukset. Me emme ole silloin pakotetut
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kärsimään vanhoista ajatuksista, emme ole pakotetut menettelemään, niin kuin vanhat ajatuksemme tahtoisivat meidän menettelevän…Kun me astumme kaidalle tielle, niin me otamme tuon
maailman [ajatusmaailman] käsiimme, me elämme siinä maailmassa ja saamme sen vähitellen tottelemaan. Sen tähden anteeksianto ja saaminen on olemassa ajatusmaailmassa.
Sitten tulemme tekojen maailmaan…se karma, mikä tulee lukuun, johtuu niistä teoista, joilla me vaikutamme toisiin ihmisiin…
Mikä olisi kaikista yksinkertaisin keino avata karman solmut? Se
on Jeesus Kristuksen kuvaama keino, jonka hän asetti seuraajiensa ehdoksi, ja se on anteeksianto. Jos me ihmiset osaamme sillä
tavoin suhtautua toisiimme, että annamme anteeksi, silloin karma loppuu… Jos esimerkiksi teen jotakin pahaa jollekin ja en osaa
sopia hänen kanssaan niin, että hän antaa anteeksi…, hän vetoaa karman herroihin, ja he mittaavat seuraukset minun pahoista
teoistani.”
Voisi vaikuttaa siltä, että P. E:n kanta poikkeaa tässä H. P. B:n opetuksesta. Tarkkaan asiaa katsottaessa näin ei kuitenkaan ole. P. E:n mukaan
anteeksipyyntö ja sitä seuraava aito anteeksianto voivat neutraloida karman. Kyseessä on siis kummankin osapuolen, karmanalaisen teon tekijän ja teon kohteen, yhteinen osallistuminen anteeksiantoon. Jos taas
vain kärsinyt osapuoli antaa anteeksi ilman rikkojan anteeksipyyntöä,
tapahtuu tulevaisuudessa karmallinen seuraus rikkojalle; anteeksianto
katkaisee karman kehän vain anteeksiantajan kohdalla.
Sergei O. Prokofjev tuo anteeksiannon karmalliseen puoleen antroposofisen näkökulman kirjassaan Anteeksiantamisen henkinen merkitys.
Elämän sisäisten lakien rikkomisesta seuraa karmaa, jonka toteuttavat
lukemattomat hierarkkiset olennot näkymättömässä maailmankaikkeudessa. Aito anteeksianto vapauttaa näiden korkeampien hierarkioiden
voimia, mikä luo vapaan tilan, johon Kristus voi astua. Kirjailija Antti
Tuuri kuvaa tätä tapahtumaa – ilmeisesti juuri antroposofian virittämänä – kirjassaan Lakeuden kutsu. Siinä paljon elämää nähnyt päähenkilön
äiti kertoo anteeksiannosta seuraavalla tavalla (Tuuri 1997, 285):
”…anteeksianto teki ihmisen sieluun tilaa muistin niille paikoille,
missä viha ja kauna olivat hautuneet, ja niille paikoille sieluun voi
sitten Kristus tulla.”
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Pohdintaa
Smoley käsittelee kirjan loppuosassa kysymyksiä ja mahdollisia vastaargumentteja anteeksiannon sopimusta kohtaan. Hän kertoo itse kohdanneensa anteeksiannon merkityksen luettuaan Ihmeiden oppikurssi
-kirjan lähes 40 vuotta sitten. Kyseinen kirja on ns. kanavoitu teksti, jonka sanelijaksi ilmoitetaan Jeesus Kristus. Tämä on lievästi sanoen epäuskottavaa, mutta Smoleyn mielestä kirjan ”sanelijan” henkilöllisyys ei ole
merkityksellinen seikka. Kirjan käytännölliset opetukset rakkaudesta perimmäisenä todellisuutena ja anteeksiannosta jokaisen tehtävänä ovat
paljon tärkeämpiä. Toisaalta anteeksiannon sopimus ei edellytä Ihmeiden oppikurssia, kuten Smoley itsekin huomauttaa,
Smoley esittää osuvan vertauksen: anteeksiantamattomuus on kuin
joisi myrkkyä ja odottaisi tämän vahingoittavan jotakuta toista. Vastaavasti Smoleyn mukaan vihan tunne pahantekijää kohtaan ei vahingoita
pahantekijää. Tästä voisi teosofian näkökulmasta esittää eriävän mielipiteen: ajatukset ja tunteet ovat energiaa, jotka tavoittavat kohteensa
tavalla tai toisella. Asian positiivinen puoli taas on siinä, että myös anteeksiantavat ja rakastavat ajatukset tavoittavat kohteensa ja voivat auttaa näkymättömällä tavalla.
Smoleyn tarjoama sopimus antaa mahdollisuuden vapautua menneiden asioiden aiheuttamasta vihasta ja kaunasta. Elämässä tulee kuitenkin jatkuvasti vastaan asioita, jotka aiheuttavat ärtymystä ja joskus
myös katkeruutta, ellemme opi mielentyyneyttä ja pahanvastustamattomuutta, jota anteeksianto pohjimmiltaan edustaa. Anteeksiantamisen kyky auttaa löytämään myötätunnon ja rakkauden ihmisiä ja lopulta
kaikkia eläviä olentoja kohtaan. Tässä on suurten uskontojen ydin, joka
tulee selvästi esille mm. Buddhan ja Jeesuksen opetuksissa.
Kirja on sujuvasti kirjoitettu, ja Smoley esittää argumenttinsa erittäin
hyvin. Kirjan suomentamista voisi vakavasti harkita; se voisi puhutella
ihmisiä myös teosofisesti suuntautuneiden piirien ulkopuolella. Suosittelen kirjaa kaikille, jotka haluavat tehdä elämänsä parhaan sopimuksen.
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Erään esoteristin elämästä ja opetuksista. Kirjaesittely.
Ray Grasse
An Infinity of Gods: Conversations with an Unconventional Mystic. The Teachings
of Shelly Trimmer.
Inner Eye Publications, Chicago, Illinois (2017).

Johdanto
Ray Grasse on amerikkalaisen Teosofisen Seuran jäsen. Hän on julkaissut useita kirjoja henkisistä ja esoteerisista aiheista. Grasse on vuosikymmenten aikana tavannut monia sekä idän että lännen henkisiä
opettajia. Hän on ollut mukana Quest Magazine -lehden ja Quest Books
-kustantamon toimituskunnissa. Grasse työskentelee ammattimaisena
astrologina. Ohimennen todettakoon, että Grassella on pieni kontakti
myös suomalaiseen teosofiaan: hän kirjoitti Quest-lehteen myönteisen
kirjaesittelyn Pekka Ervastin kuolemaopetuksista kokoomateoksessa
From Death to Rebirth: Teachings of the Finnish Sage Pekka Ervast.
An Infinity of Gods -kirja perustuu Grassen tekemiiin amerikkalaisen
esoteristin Shelly Trimmerin (1917–1996) nauhoitettuihin haastatteluihin. Trimmer oli kuuluisan Paramahansa Yoganandan (1893–1952) oppilas, mutta myös itsenäinen henkisen tien kulkija, kuten Grassen kirja
tuo esille. Grasse mainitsi eräässä luennossaan, että henkiset opettajat
puhuvat tietyllä tavalla julkisissa luennoissaan, mutta vasta kahdenkeskisissä keskusteluissa he saattavat tuoda esille hienovireisempiä asioita
elämänymmärryksestään ja kokemuksistaan. Grasse oli saanut tietää
Trimmeristä Sri Goswami Kriyanandalta (1928–2015; kyseessä ei ole Yoganandan oppilas Swami Kriyananda). Kriyananda oli Trimmerin oppilas;
hän arvosti opettajaansa erityisen paljon, koska tämä oli Kriyanandan
mukaan ”ainoa, joka todella näytti saaneen mystisen elämän ja arkielämän sopusointuun”. Grasse pääsi tapaamaan Trimmeriä vasta kolmannen yhteydenottoyrityksensä jälkeen.
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Trimmer Yoganandan oppilaana
Shelly Trimmer syntyi Pennsylvaniassa alueella, jossa kristinuskon ohella
uskottiin myös maagisiin voimiin. Kyseessä ei ollut pelkät uskomukset,
koska alueella myös harjoitettiin jonkinlaista magiaa, jota Trimmer oppi
jo nuorena. Hänen totuudenjanonsa ei kuitenkaan täyttynyt oman yhteisönsä tarjoamalla tiedolla, mikä vei hänet Kaliforniaan etsimään itselleen opettajaa, joka voisi opettaa hänelle tien valaistumiseen. Kaliforniassa hän tapasi Paramahansa Yoganandan, jonka Joogin omaelämäkerta
on tullut tutuksi monelle teosofille ympäri maailmaa.
Trimmer tunnisti Yoganandassa henkisen opettajansa, joka opettaisi
hänelle Kriya-joogatekniikan. Yoganandalla asetti opetuksen ehdoksi
selibaatin, kuten muillekin oppilaiksi pyrkiville. Trimmer joutui kieltäytymään tästä ehdosta, koska hän tiesi – ilmeisesti selvänäköisesti – menevänsä naimisiin erään naisen kanssa. Trimmerillä oli toinenkin mahdollinen opettaja, joten hän kertoi menevänsä tämän puheille. Yogananda
pyysi Trimmeriä odottamaan, että hän kysyisi asiaa perimysjärjestykseltä (Yogananda käytti ilmaisua ”lineage”, mikä tarkoittanee hänen omia
jo näkymättömään maailmaan siirtyneitä joogaopettajiaan). Trimmerin
kohdalla tehtiin poikkeus: ehtona oli kuitenkin se, että hän pysyisi selibaatissa tulevan vaimonsa kohtaamiseen saakka.
Yogananda asetti Trimmerin koetukselle: hän pyysi Trimmeriä korjaamaan erään patsaan. Kun korjaus oli valmis, toinen oppilas rikkoi sen
Yoganandan käskystä Trimmerin tietämättä. Yogananda halusi nähdä,
suuttuisiko Trimmer tästä. Näin ei käynyt, vaan Trimmer kävi uudelleen
työhön aivan rauhallisena kaksi kertaa; Trimmer ei edes tiennyt olevansa koetuksella. Trimmer arvelee Yoganandan testanneen häntä, koska
hän oli ollut liian tyytyväinen korjaamansa patsaan taiteelliseen lopputulokseen.
Trimmer oli selvänäköinen, ja hän kykeni havainnoimaan Yoganandan auraa meditaation aikana. Eräässä meditaatiossa Yogananda aura
säkenöi poikkeuksellisella tavalla täyttäen koko huoneen energialla,
mutta oppilaat eivät sitä huomanneet. Trimmer kysyi meditaation jälkeen, oliko Yogananda ollut jumaltietoisuudessa ja oliko hän ollut yhtä
Jumalan kanssa. Yogananda vastasi, että näin oli tapahtunut. Trimmer
kysyi lisäksi, oliko Yoganandan yksilöllisyys hävinnyt. Yogananda vastasi,
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että hänen yksilöllisyytensä oli säilynyt. Opetus oli tärkeä Trimmerille;
Kriyananda piti tätä opetusta tärkeimpänä Yoganandan mystillisenä
opetuksena.
Trimmer kertoi, että Yogananda oli kokenut olevansa perustamansa liikkeen sitoma. Hän oli kuitenkin kokenut oppilaittensa ja muiden
henkistä opetusta etsivien auttamisen karmalliseksi velvollisuudekseen.
Trimmerin mukaan Yogananda uskoi olleensa Vilhelm Valloittaja, joka
kävi pitkään sotaa Englannissa. Hän kertoi kyseisessä inkarnaatiossa
orjuuttaneensa paljon ihmisiä, joten hänen täytyi tässä inkarnaatiossa
vapauttaa yhtä monta ihmistä tullakseen itse vapaaksi. Hän antoi Trimmerille neuvon pysyä vapaana. Trimmer noudatti neuvoa, eikä sitoutua
Yoganandan perustamaan Self-Realization Fellowship -organisaatioon
tai mihinkään muuhun järjestöön.
Trimmer kertoi myös eräästä merkillisestä tapahtumasta. Hän oli keskustellut Yoganandan kanssa Pennsylvaniassa oppimastaan magiasta.
Yogananda puolestaan oli kertonut tuntemastaan hindulaisesta magiasta. Trimmer oli maininnut, että hänellä on taito saada ihmiset rakastumaan toisiinsa. Eräs ashramin nainen ei voinut sietää entistä sotilasta,
joka myös asui Yoganandan ashramissa. Nainen oli kyseistä miestä yli
30 vuotta vanhempi. Yogananda halusi nähdä, oliko Trimmerin magia
todellista ja ehdotti, että Trimmer yrittäisi saada nämä oppilaat rakastumaan toisiinsa. Taikaan tarvittiin kummaltakin kolme hiusta, jotka oli
annettava vapaaehtoisesti. Tietenkin oppilaat antoivat hiuksiansa mestarilleen. Yogananda lupasi ottaa karman vastuulleen, jos nämä henkilöt
todella rakastuisivat ja kenties menisivät naimisiin. Trimmerin taika toimi luvatulla tavalla. Trimmer kuitenkin varoitti, että magian käyttäminen
on vaarallista: se on auttamistarkoituksessakin toisen karmalliseen kohtaloon vaikuttamista tavalla, johon ihmisen viisaus ei ole riittävän suurta. Trimmer vaikutti katuvan nuorena tehtyjä kokeiluja magian parissa.

Trimmerin henkisiä opetuksia
Grasse kysyi Trimmeriltä Jumalasta. Trimmer kertoi, että Jumala on tietoisuuden tila, joka tahtoo, että annat kaiken, mitä sinulla on. Meditaatio on tie tämän tietoisuuden kokemiseen, mutta tässä tarvitaan myös
epäitsekästä rakkautta, joka ei pyydä itselleen mitään.
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Trimmer opetti joogatradition mukaisesti, että ihmisen energiakehossa on kolme kanavaa: ida, pingala ja keskimmäinen kanava sushumna. Pingala liittyy päivätajuntaan, ida unitajuntaan ja sushumna
valaistuneen ihmisen tietoisuuteen (teosofiassa puhutaan myös salatajunnasta), jossa kundaliinienergia on tasapainossa. Trimmer kutsui idaa
ja pingalaa ”pyöräksi”, joka viittaa karman ja jälleensyntymisen alaiseen
toimintaan. Tasapainon tilassa, sushumnassa, ”pyörä” lakkaa olemasta.
Trimmer mainitsi myös, että joka kerta nukahtaessaan ja herätessään
ihmisen tietoisuus menee sushumnan läpi. Hän neuvoi nukahtamaan
tietoisesti niin, että kykenee pysymään sushumnan tietoisuudessa. Sushumnatietoisuuden saavuttaminen edellyttää, että ida ja pingala ovat
tasapainossa. Kriyananda kertoi, että Trimmerin energia oli täydellisen
keskittynyt keskimmäiseen kanavaan eli sushumaan arkipäiväisen keskustelunkin yhteydessä; normaalisti tämän tasapainon voi saavuttaa
vain täydellisessä meditaation tilassa.
”Pyörän” tie ei ole Trimmerin mukaan tie jumaltietoisuuteen, vaikka silläkin tiellä voi kehittyä valtavan pitkälle. Tämä lienee teosofisessa
tulkinnassa karmajoogan tie. Trimmer piti pyhimyksen tietä parempana: siinä ihmisestä tulee Kristuksen kaltainen olento, joka pystyy uhraamaan itsensä, eikä vastaa pahaan pahalla. Tosi pyhimys ei yleensä tiedä
olevansa pyhimys, koska hän on niin syvästi tietoinen omasta epätäydellisyydestään ja siitä, kuinka pitkä matka on vielä kuljettavana.
Grasse puhui Trimmerin kanssa myös kuolemanjälkeisestä elämästä. Trimmer jakoi kuolemanjälkeiset astraalitilat seitsemään tasoon.
Astraalimaailmalla on Trimmerin mukaan tietty paikallisuutensa: se alkaa maan keskipisteestä ja jatkuu maan pinnan yläpuolelle. Alemmilla
astraalimaailman tasoilla halut kontrolloivat ihmistä ja hän on eläimellisen luontonsa vallassa. Yogananda oli kieltänyt Trimmeriä menemästä
alempiin astraalitiloihin, koska niissä vierailu voisi olla vaarallista. Tätä
ohjetta Trimmer ei kuitenkaan ollut noudattanut; hän kertoi nähneensä
maan keskipisteessä vain kaunista luontoa. Trimmerin mukaan astraalimaailman viidennellä tasolla on kouluja, joissa voi saada henkistä opetusta unen aikana. Astraalimaailman yläpuolella on Briah-maailma, jota
kutsutaan myös Kristustietoisuuden maailmaksi ja joka voidaan maan
päällä saavuttaa vain samadhitilassa. Korkeimmilla astraalimaailman
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tasoilla ihmiset eivät enää Trimmerin mukaan näytä ihmisiltä, vaan valopalloilta. Näiden olentojen ei Trimmerin mukaan tarvitse enää inkarnoitua, paitsi jos he tahtovat tulla opettamaan ihmisiä. Toisaalta nämäkin olennot kehittyvät eteenpäin epäitsekkään rakkauden kautta kohti
Briah-maailman tietoisuutta.
Trimmerin mukaan monet ihmiset ovat kuolemansa jälkeen vain
osittain tietoisia, ikään kuin unitilassa käyden läpi menneen elämänsä
tapahtumia. Trimmer kertoi tästä esimerkin. Yogananda oli luvannut
vierailla erään oppilaansa luona tämän kuoleman jälkeen. Oppilasta ei
ollut helppo löytää astraalimaailmasta, mutta lopulta se oli onnistunut.
Oppilas oli ollut uppoutuneena puutarhan hoitoon, mutta oli kuitenkin
kiittänyt Yoganandaa vierailusta ja jatkanut tämän jälkeen toimiaan astraalisen puutarhansa parissa. Teosofian opetuksia kuolemasta tunteva
havaitsee Trimmerin kuvauksissa monia yhtäläisyyksiä teosofiaan, mutta myös joitakin eroja.
Trimmer kertoi Grasselle käsityksiään ja kokemuksiaan tarunhohtoisesta Babajista, jota pidetään Kriya-joogan lähteenä. Trimmerin mukaan
Babajilla saattaa edelleen olla fyysinen keho, mutta jos näin on, hän ei
sitä juurikaan käytä. Yogananda oli kertonut jo 1920-luvulla, että Kiina
aikoo vallata Tiibetin, minkä vuoksi Babaji oli lähtenyt Tiibetistä ja perustanut keskuksen Peruun. On monia, jotka kertovat olleensa yhteydessä
Babajin kanssa. Trimmer suhtautui tähän epäillen. Hänen mukaansa Babaji ei ole intialainen kansallisuudeltaan, eikä hänen oikea nimensä ole
Babaji.
Trimmer esitti monia opetuksiaan kabbalistisessa muodossa ja myös
käyttäen astrologian symboliikkaa, joka oli Grasselle tuttua. Näin ollen
Trimmeriä voi pitää myös länsimaisen esoteerisen perinteen edustajana. Trimmer kertoi arvostavansa Manly P. Hallin kirjaa The Secret Teachings of All Ages, jota hän piti onnistuneempana okkulttisen tiedon kokonaisesityksenä kuin mihin H. P. Blavatsky oli pystynyt. Maininta osoittaa,
että Trimmer oli tietoinen Madame Blavatskyn kirjoituksista. Tosin lienee hyvin harvinaista, ellei peräti mahdotonta, tavata länsimaista esoteristia, joka ei olisi tietoinen Madame Blavatskyn uraauurtavasta työstä
henkisen tiedon tuomisessa länsimaille.
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Pohdintaa
Trimmer sai Yoganandalta joogatekniikan, jota hän oli tiennyt tarvitsevansa henkiseksi harjoituksekseen. Tässä mielessä Trimmer oli Yoganandan oppilas. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Trimmer ei ollut Yoganandan
oppilas siinä mielessä, että hän olisi ollut tästä riippuvainen. Yogananda
näyttää suhtautuneen häneen kuin ystävään, jolla oli voimakas pyrkimys
edetä henkisellä tiellä. Trimmerin kertomat tapaukset monipuolistavat
ja myös inhimillistävät käsitystä Yoganandasta. Toisaalta Trimmerin ja
Yoganandan toiminta magiakokeilun suhteen tuntuu teosofisesta näkökulmasta kovin erikoiselta. Trimmer näytti kuitenkin luopuneen kokeiluistaan magian parissa havaittuaan ne liian vaarallisiksi.
Trimmer piti joitakin luentoja elämänsä loppupuolella ja otti vastaan
ihmisiä, koska hän koki velvollisuudekseen auttaa sillä tiedolla, mikä hänellä oli. Trimmeristä välittyy Grassen kirjassa sympaattinen vaikutelma;
lukija voi hyvin uskoa hänen saavuttaneen kestävän henkisen tasapainon ja kenties myös tavoittelemansa valaistuksen.
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Ikuisuuden syklit. Kirjaesittely.
Tim Wyatt
Cycles of Eternity. An Overview of the Ageless Wisdom, 2016.
Leeds Theosophical Society & Firewheel Books.

Tim Wyatt on toiminut journalistina monipuolisissa tehtävissä viiden
vuosikymmenen ajan. Hän on kirjoittanut mm. romaaneja, artikkeleja
ja runoja. Lisäksi hän on toiminut näyttelijänä. Wyatt on voittanut palkintoja näytelmistä ja TV-dokumenteista. Kaiken tämän lisäksi hän on
pitkän linjan henkinen etsijä ja esoteeristen virtausten opiskelija. Wyatt
on perustanut Leedsiin Sovelletun viisauden koulun (School of Applied
Wisdom). Wyatt on Teosofisen Seuran jäsen, ja toimii aktiivisena esoteeristen aiheiden luennoitsijana ympäri maailmaa; hän kävi vastoittain
Suomessakin.
Tiedossani ei ole kovin montaa kirjaa, jotka sopisivat teosofian yleisesittelyksi. Ongelmana usein on se, että teosofian käsitteet ovat länsimaisessa kulttuurissa vieraita, varsinkin jos käytetään 1800-luvun lopussa muotoiltuja, sanskriittiin pohjautuvia ilmaisuja. On etsittävä uusia
tapoja ilmaista teosofisia ajatuksia niin, että ne kohtaavat nykyajassa
henkisyyttä etsivät. Wyattin kirja Cycles of Eternity on kirjoitettu vastaamaan tähän tarpeeseen. Tässä suhteessa Wyatt onnistuu erinomaisesti;
kirja on paras teosofian yleisesittely, jonka olen lukenut. Se on kirjoitettu
lukijalle, jolle teosofia ei ole entuudestaan tuttu. Toisaalta kirja tarjoaa
selkeitä esityksiä ja oivalluksia asiaan vihkiytyneillekin. Kuriositeettina
mainittakoon, että Jean Sibelius esitellään kirjassa yhtenä taiteilijana,
joka on saanut vaikutteita teosofisista opetuksista.
Wyatt tiivistää esityksensä kymmeneen avainajatukseen ja kahdeksaan peruslakiin. Avainajatuksia ja peruslakeja ovat mm. seuraavat:
● Yksi elämä ja kaiken yhteys
● Maailmankaikkeus on elävä, ikuinen ja ääretön
● Jälleensyntyminen ja karman laki
402

● Elämällä on tarkoitus, kaiken takana on Jumalallinen Suunnitelma
● Jaksollisuuden laki: elämän ja maailmankaikkeudet syklit
● Seitsenkertaisuuden laki, joka on esoteeriselle ajattelulle keskeistä
● Myötätunnon laki, joka kattaa koko maailmankaikkeuden
Kirjassa puhutaan jonkin verran nykyisen tieteen ja henkisyyden välisestä jännitteestä. Tästä tarkastelusta esitän hieman kritiikkiä. Wyatt
huomauttaa, että tieteellinen tutkimus olettaa, että vain ainetta on olemassa (lisäisin tähän ontologiseen luokitteluun fysiikan näkökulmasta
vielä kentät ja informaation). Teosofia puolestaan opettaa, että maailmankaikkeudessa on aineellisen maailman lisäksi näkymätön puoli,
joka toimii monella eri tasolla. Teosofiassa puhutaan seitsenkertaisesta
fyysis-eetterisistä tiloista, joita Wyatt vertaa fysiikan tuntemiin eksoottisiin aineen tiloihin kuten Bose-Einstein kondensaattiin. Pidän tätä vertailua epäonnistuneena; onneksi vertailu on varovaista ja esiintyy vain
yhdessä kuvassa. Wyatt esittää, että tieteelliset teoriat eivät ole lakeja,
eivätkä ne ole universaalisti todistettuja periaatteita. Tämä on tietysti
totta, mutta se ei tee oikeutta fysikaaliselle tieteellisen teorian idealle:
kyseessä on matemaattinen mallinnus maailmasta, joka selittää ja ennustaa havaintoja ja tiukasti kontrolloitujen kokeiden tuloksia.
Kirjassa ei juurikaan esitetä lähdeviitteitä, mutta tarkkaavainen lukija voi huomata, mistä teosofisesta lähteestä tietyt esitykset ovat peräisin. Tässä suhteessa Wyattin lukeneisuus ja kyky esittää ja yhdistellä eri
esoteerisia näkökantoja ansaitsee tunnustuksen. Suositeltua lukemista
-sivulla mainitaan monia teosofisen liikkeen työntekijöitä eri aikakausilta ja myös muita henkisyyden opettajia (esim. H. P. Blavatsky, Max
Heindel, Paul Brunton ja Manly P. Hall). Wyatt onnistuu sulauttamaan
eri opetukset varsin johdonmukaiseksi esitykseksi, vaikka lukijaa saattaa
jäädä mietityttämään, kuinka esimerkiksi Alice Baileyn opetus seitsemästä säteestä (s. 86–88) saadaan sovitettua kosmisen hierarkian skeemaan, jossa on esitetty vain kolme sädettä (s. 30).
On hämmästyttävää, että Wyatt pystyy esittämään teosofian perusajatukset 110 sivussa (vertailukohtana mainittakoon Max Heindelin
klassikkoteos Ruusuristiläinen maailmankatsomus, jonka uudistetussa
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suomalaisessa käännöksessä on 443 sivua). Wyattin kirjan kääntämistä
suomeksi kannattaa harkita. Suosittelen lämpimästi Cycles of Eternity
-kirjaa teosofeille ja jokaiselle, joka haluaa saada selkeän yleiskäsityksen
teosofiasta.

(Kuva kirjan kannesta)

Lähteitä
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julkaisuja nro 38. Ihmisyyden tunnustajat, Saarijärvi. Digitalisoitu näköispainos (2006) saatavilla Internetistä osoitteesta http://media.pekkaervast.
net/penet/books_files/Pekka_Ervast_vastaa_kysymyksiin.pdf.
Theosophy Forward (2017). Mini-Interviews Tim Wyatt. Internetissä osoitteessa
https://www.theosophyforward.com/articles/the-society/2090-mini-interviews-tim-wyatt.
Heindel, Max (2015). Ruusuristiläinen maailmankatsomus. Kustantaja Jukka I.
Lindfors, Lammi. Saatavilla Internetistä osoitteessa
https://www.teosofia.net/e-kirjat/Max_Heindel-Cosmo.pdf.
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Tsakrojen lyhyt historia. Kirjaesittely.
Kurt Leland
Rainbow body. A history of the Western Tsakra System from Blavatsky to
Brennan. 2016.
IBIS Press.

Johdanto
Tsakrat esiintyvät monissa teosofisissa lähteissä ja nykyisin niitä tapaa
new age -henkisessä kirjallisuudessa. Tsakroista puhutaan myös joissakin joogajärjestelmissä. Tsakra-sana tarkoittaa pyörää, joka teosofiassa
tulkitaan voimakeskukseksi ihmisen eteerisessä kehossa eli fyysisen kehon näkymättömässä kaksoispuolessa. Amerikkalainen teosofi, muusikko ja säveltäjä Kurt Leland on kirjoittanut tsakrojen historiasta kirjan,
jossa hän jäljittää nykyisissä lähteissä esiintyvän ”sateenkaarikehon”
syntyprosessia. Joku voi helposti ajatella, että nykyinen esitys tsakroista
periytyy suoraan ikivanhoista intialaisista lähteistä, mutta Leland osoittaa vakuuttavasti, että näin ei ole asian laita. Tarkastelen tässä esityksessä joitakin teosofian kannalta kiinnostavia piirteitä tsakrojen historiasta
länsimailla. Lopuksi esitän Pekka Ervastin tsakroihin liittyviä opetuksia,
vaikka Leland ei ansiokkaassa kirjassaan käsittelekään Ervastin opetuksia.

Hindulaisuuden ”virheet” ja itämainen tsakrasysteemi
Nuori hindu Bipin Behari Shom, joka oli opiskellut kristillisessä koulussa ja saanut länsimaisen koulutuksen, julkaisi Calcutta Review -lehdessä
vuonna 1849 esseen ”Physical Errors of Hinduism” eli ”Hindulaisuuden
fysikaaliset virheet”. Esseen tarkoituksena oli länsimaista tiedettä hyväksi käyttäen osoittaa perinteisen hindulaisuuden virheellinen käsitys
ihmisen kehosta. Shom julkaisi kaksi kuvaa, joissa näkyi kuusi kukanmuotoista keskusta (kuvio 1).
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Kuvio 1. Shomin esittämä tantrinen kartta ihmisesta (Leland, 2016, s. 34).

Kuvat olivat peräisin tantrisista opetuksista, joiden alku ajoittuu seitsemännelle vuosisadalle. Tantrisen linjan joogaa kutsutaan Shat-tsakrabheda -nimellä, mikä merkitsee ”kuuden pyörän lävistämistä”. Tämä oli
ensimmäinen kerta, kun sanaa tsakra käytettiin länsimaisessa lähteessä.
Shom piti tsakran käsitettä absurdina, vaikka myönsi, että tsakrat eivät tantristen lähteiden mukaan sijainneet fyysisessä kehossa, vaan sitä
ympäröivässä hienoaineisessa kehossa, jota ei voi tutkia länsimaisen
tieteen menetelmillä. On merkille pantavaa, että tantrisessa linjassa
päälaelle sijoitetaan sahasrāra eli tuhatlehtinen lootus, mutta sitä ei pidetä tsakrana, kuten länsimaisissa tsakrasysteemeissä on tapana. Lootuksien lehtien määrät vaihtelevat alimmasta ylimpään mentäessä seuraavalla (tsakran suomenkielinen nimi on mainittu suluissa): 4 (juuri),
6 (sakraali), 10 (solar plexus eli napa), 12 (sydän), 16 (kurkku), 2 (otsa),
1000 (kruunu). Mainittakoon, että buddhalaisissa tsakrasysteemeissä
esiintyy vain neljä tai viisi tsakraa.
Länsimaissa parhaiten tunnettu itämainen tsakrasysteemi esitetään
v. 1919 julkaisussa teoksessa The Serpent Power (Käärmetuli), jonka
kirjoitti Sir John Woodroffe salanimella Arthur Avalon. Hän käytti lähteenään kuuluisaa vuonna 1577 Bengalissa julkaistua sanskritinkielistä esitystä tsakroista maṇḍaloina. Leland määrittelee Woodroffen
kirjan itämaisen tsakrasysteemin päätepisteeksi, josta alkoi kehittyä
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länsimainen systeemi. Se on vaikuttanut merkittävästi länsimaisiin esoterian tutkijoihin ja opettajiin, mukaan lukien piilotajunnan ja arkkityyppien esittäjään Carl Jungiin.
Käärmetuli-kirjassa esitetään kolme tärkeintä nadia: iḍā, piṅgala ja
suṣumṇā. Nadit ovat vitaalienergian, prāṇan eli praanan kanavia eetterikehossa. Nadien määrä on suuri (joissakin lähteissä 72 000), mutta
usein mainitaan vain kolme. Iḍā on vasemmanpuoleinen kanava, jonka
nimi merkitsee rauhoittavaa. Piṅgala on oikeanpuoleinen kanava, jonka
nimi merkitsee kellanruskeaa. Nämä kiertävät keskikanavaa, suṣumṇāa,
joka merkitsee armollista. Suṣumṇā alkaa yläruumiin alaosasta ja päättyy kruunutsakraan, josta tietoisuuden sanotaan poistuvan ihmisen
kuollessa. Kuṇḍalinī tarkoittaa ”kierteellä olevaa”; sen kerrotaan sijaitsevan juuritsakrassa, kunnes se herää. Sen kerrotaan kulkevan juuritsakrasta päälakitsakraan keskikanavaa pitkin. Itämaisen tradition mukaan kuṇḍalinīn herääminen tuo mukanaan valaistumisen ja jumalalliset
kyvyt (siddhit).

Teosofisia opetuksia tsakroista
H. P. Blavatsky (H. P. B.) antoi tsakroihin liittyvät opetuksensa viimeisinä elinvuosinaan Englannissa, jossa hän perusti Esoteerisen koulunsa.
Esoteerisen koulun suulliset opetukset kirjoitettiin ylös ja niitä jaettiin
vaitiololupauksen antaneille jäsenille ympäri maailmaa. Nykyään ne
on julkaistu myös suomeksi (esim. https://teosofia.net/e-kirjat/HPBEsoteeriset_ohjeet.pdf). Seuraavassa on muutamia keskeisiä kohtia H.
P. B:n tsakroihin liittyvistä opetuksista:
● päässä on seitsemän mestaritsakraa, jotka ohjaavat kehossa
olevaa seitsemää pleksusta (ilmeisesti pleksus tarkoittaa tässä
tsakraa)
● Logoksen seitsemän sädettä värähtelevät seitsemässä pleksuksessa (H. P. B:n lyhyt maininta seitsemästä säteestä sai myöhemmässä teosofiassa merkittävän roolin)
● kolmannen silmän aktivoiminen liittyy pään tsakroihin
● aivolisäkkeellä on yhteys kuudenteen tsakraan ja käpyrauhasella seitsemänteen tsakraan
● näkymättömän kehon praaniset virtaukset ovat yhteydessä auran väreihin
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● kuṇḍalinīn nousemisella on yhteys korkeampien tajunnantilojen saavuttamiseen (H. P. B. antoi esoteerisille oppilailleen varsin seikkaperäisiä ohjeita kuṇḍalinīn herättämiseen)
● H. P. B. loi länsimaisen seitsemän tsakran systeemin perustan
● tsakroilla on yhteys eri tasoihin ja ihmisen näkymättömiin olemuspuoliin
Annie Besant oli H. P. B:n esoteerisen koulun oppilas ja Olcottin
jälkeen Teosofisen Seuran presidentti. Hän kävi läpi H. P. B:n esoteerisia
ja muita opetuksia ja pyrki esittämään niitä systemaattisessa ja
ymmärrettävämmässä muodossa: esimerkiksi Besant kehitti uutta terminologiaa H. P. B:n käyttämän sanskritinkielisten ilmaisujen sijaan. Besant tapasi Charles Leadbeaterin vuonna 1890 ja kehitti Leadbeaterin
kehotuksesta selvänäköisyyttä, joka avautui Besantin mukaan vuonna
1895. Besant teki yhdessä Leadbeaterin kanssa selvänäköisiä tutkimuksia (näiden tutkimusten luotettavuutta on syytä jossain määrin epäillä)
aina vuoteen 1913 saakka, minkä jälkeen hän ilmoitti lopettavansa selvänäköiset tutkimukset; sen sijaan hän keskittyi mm. Intian itsenäisyysponnisteluihin.
Besant esitti, että tsakroja on paitsi eetterikehossa, myös astraali- ja
mentaalikehoissa. Jokainen on unen aikana astraalimaailmassa, mutta
nämä kokemukset eivät yleensä siirry päivätietoisuuteen. Siihen tarvitaan astraalikehon tsakrisen systeemin kehittämistä ja eetterikehon
tsakrojen ja fyysisten aivojen välisen yhteyden luomista.
Leadbeater esitti oman tsakrisen järjestelmänsä kirjoissaan The Inner Life (1910/1911) ja The Chakras (1925, tämä on myös suomennettu
nimellä Tsakrat). Leadbeater muutti tsakrista järjestelmää: hän ”poisti” juuritsakran tai voidaan myös sanoa, että hän yhdisti sen sakraalitsakraan. Leadbeater lisäsi pernatsakran, joka ei muiden tsakrojen
tapaan sijaitse selkärangan linjassa. H. P. B. oli maininnut, että perna toimii kehossa praanan keskuksena. Leadbeater tulkitsi tämän tarkoittavan
sitä, että perna oli yksi tsakroista. Myöhemmät tsakrojen esittäjät eivät
paria poikkeusta lukuun ottamatta esitä pernatsakraa osana tsakrista
järjestelmää. H. P. B. oli jo esittänyt joitakin värejä tsakrojen yhteydessä,
mutta Leadbeater yhdisti näihin sateenkaaren värejä.
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Rudolf Steinerin opetuksia tsakroista
Rudolf Steiner liittyi Teosofiseen Seuraan vuonna 1902 ja tuli Teosofisen
Seuran Saksan osaston johtajaksi. Steinerin julkaisut saivat teosofien
keskuudessa hyvin myönteisen vastaanoton, erityisesti hänen teoksensa
Kuinka saavutetaan tietoja korkeammista maailmoista (nykyinen painos
on nimellä Henkisen tiedon tie). Steinerin tarkoituksena oli luoda niin
tarkka kuvaus henkisistä harjoituksista ja tiellä etenemisestä, että vanhan henkisen tradition vaatima opettajan tai gurun läsnäolo tulisi tarpeettomaksi tai ainakin henkisen opettajan merkitys olisi toisenlainen.
Steiner sanoi, että hän sai kirjan kirjoittamisen tehtäväkseen suoraan
henkiseltä maailmalta – kyseessä oli hänen mukaansa mestari Christian
Rosenkreutzin inspiraatio.
Steiner oli ensimmäinen teosofinen kirjoittaja, joka kuvasi selvänäköisten havaintojen perusteella tsakroja yksityiskohtaisesti (hän kutsui
niitä ’pyöriksi’ ja ’lootuskukiksi’). Steinerin tsakrasysteemi käsitti viisi
tsakraa; hän jätti opetuksistaan pois juuri- ja kruunutsakran. Kehittymättömällä ihmisellä tsakrat ovat väriltään tummia ja liikkumattomia, mutta
henkisesti näkevällä ne ovat liikkuvia ja loistavat eri värivivahteissa. Kehityksen myötä tsakrat ensin kirkastuvat, minkä jälkeen ne alkavat pyöriä. Pyöriminen mahdollistaa henkisen aistimisen tsakrojen välityksellä.
Silmien välissä olevan kaksilehtisen tsakran avulla käy mahdolliseksi
saattaa korkeampi minä korkeampien henkisten olentojen yhteyteen.
Kurkunpään lähellä oleva 16-lehtinen tsakra mahdollistaa toisen olennon ajatusten laadun havaitsemisen, sydämen lähellä oleva 12-lehtinen
tsakra taas olentojen mielenlaadun havaitsemisen. Kyvyt ja taipumukset
havaitaan vatsanpohjan lähellä olevan 10-lehtisen tsakran avulla. Astraalisessa maailmassa olevien olentojen kanssa kommunikointi mahdollistuu keskiruumiissa olevan kuusilehtisen tsakran kautta. Steinerin
esittämät lehtien lukumäärät ja tsakrojen sijainnit vastaavat aiemmin
esiteltyä itämaista järjestelmää.
Jokaisen tsakran kehittyminen edellyttää tiettyjen eettisten ominaisuuden saavuttamista. Tarkastellaan esimerkkinä kahta tsakraa. Totuudellisuus, suoruus ja rehellisyys elvyttävät kurkkutsakraa, kun taas
epärehellisyys vaikuttaa tuhoavasti sen kehitykseen. Sydäntsakra on
henkisessä koulutustiessä tärkein tsakra. Ajatuskulun sisäinen hallinta
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kehittää sydäntsakraa, mutta ajatusten harhailu ja epäjohdonmukaisuus
pilaavat sen muodon. Sydäntsakran kehittymiseksi vaaditaan seuraavien ominaisuuksien kehittämistä: tekojen johdonmukaisuus, kestävyys
esteiden kohtaamisessa, suvaitsevaisuus toisia ihmisiä ja olentoja kohtaan, ennakkoluulottomuus elämänilmiöihin nähden sekä mielenmaltti.
Pelkästään nämä ohjeet muodostavat vaativan itsekasvatusohjelman.
Lisäksi tarvitaan erityisiä meditaatioharjoituksia.
Henkisen tiedon tien vuoden 2013 suomennoksessa ei suoraan puhuta kuṇḍalinīsta mitään, mutta toisaalta siinä puhutaan eteerisen ruumiin tietyistä virtauksista, jotka kulkevat sydäntsakran kautta ylempiin ja
alempiin tsakroihin läpäisten niiden lehdet ja ohjaten niiden pyörimistä.
Vuoden 1912 suomennoksessa Steiner mainitsee, että kuṇḍalinītulen
herättämisestä ei julkisesti ilmoiteta mitään, vaan se kuuluu esoteerisen
koulutuksen piiriin.

Pekka Ervastin opetuksia tsakroista
Ervastin esoteeriset opetukset tulevat selkeästi esille teoksessa Jeesuksen salakoulu, mutta siinä ei puhuta tsakroista juuri mitään. Ehkä
hieman yllättäen Ervastin perusteellisin esitys tsakrojen kehittymisestä tapahtuu Kalevalan avaimessa. Siinä henkinen tie jakautuu kosioretkeen ja samporetkeen, joita kutsutaan esoteerisessa kristinuskossa
puhdistuksen tieksi ja kaidaksi tieksi. Kosioretkeläiset suorittavat ansiotyöt, jotka kuvaavat päivätajunnan, unitajunnan ja sisätajunnan (eli
salatajunnan) puhdistamista. Sisätajunta toimii eetteriruumiin voimakeskusten eli tsakrojen välityksellä. Sisätajunnan avaimeksi muodostuu
Lemminkäisellä Tuonelan joutsenen ampuminen –
Ilmarisen vastaava ansiotyö on Tuonelan hauen pyytäminen –, mikä
Ervastin mukaan merkitsee seuraavaa:
…upottaa tajuntansa sydämeen ja elähdyttää se voimakeskus,
joka sydämessä piilee ja voimakanava, joka sydämestä kulkee aivoihin. Kun tämä on tehty, on ihmisen sydän uusi ja koko ihminen
uudestisyntynyt: hän on hyvä, hän on säälivä, hän on myötätuntoinen.
Ilmarinen onnistuu ansiotöissä (toisin kuin Lemminkäinen) ja pääsee
viettämään Pohjolan häitä eli hänet vihitään pyhään liittoon korkeamman minänsä eli sisätajunnan minuutensa kanssa. Tämän jälkeen hän
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oppii samporetkellä tuntemaan näkymättömän maailman; Sammossa
piilee tiedon ja vallan salaisuus.
Ilmarisen itsetietoisuus ei vielä siirry katkeamattomana sisätajunnasta päivätajuntaan. Itsetietoisuuden saavuttaminen vaatii ns. vesiruumiin
kykyjen heräämistä aivoissa eli aivojen voimakeskuksen täyteen toimintaan saattamista. Se mahdollistaa henkisen selvänäön, mistä voidaan
päätellä, että ”aivojen voimakeskus” voisi viitata otsatsakraan. Seuraava
askel on vesiruumiin muuttaminen ilmaruumiiksi. Tätä kuvataan kanteleen muodostamisena eetteriruumiin jaloimmista ja taiteellisimmista
kyvyistä: kanteleen pää on aivoissa ja sen kielet kulkevat sydämen kautta
(siis tsakrojen välille muodostuneen voimakanavan kautta). Kanteletta
soittaessaan ihminen tulee Logoksen voiman itsetietoiseksi välittäjäksi.
Uuden testamentin symboliikassa tätä vaihetta kutsutaan kirkastuksen
vuoreksi.
Tässä vaiheessa on kaivettu esiin kaksi Sammon juurta eli tsakraa,
mutta seuraavassa vaiheessa on voitettava ristiluun, navan, pernan jne.,
”juuret”…eetteriset voimakeskukset ja niitä vastaavat…hermokimput.
Rakkauden täytyy elähdyttää eetteriruumiin kaikkia voimakeskuksia
käärmetulen avulla; Kalevalan avaimen mukaan Pohjolan iso härkä kuvaa kuṇḍalinīa. Tämän avulla saavutetaan Sampo, joka on valmiiksi muodostettu aurinkoruumis. Sampo kuitenkin pirstoutuu Kalevalassa, koska
Kalevalan sankarit vielä taistelivat pahaa vastaan. Vihitty saa samporuumiin takaisin vasta, kun hän voi sanoa: En enää taistele pimeyden voimia
vastaan, vaan rakastan niitä ja kokoan ne itseeni. Tulkoon kaikki paha
minun ylitseni ja minun sisääni, että minä voisin sen hyväksi muuttaa….
Tämä toteutui Jeesus Kristuksen elämässä ja ylösnousemuksessa.
Ervast tarkastelee lyhyesti tsakroja ja kuṇḍalinīn heräämistä uudessa
liitossa teoksissa Vihkimyksen polku ennen ja nyt, Eetteriruumis ja Johanneksen evankeliumi. Ervast mainitsee, että tsakroja on kaksitoista,
mutta hän ei kerro, mitä nämä ovat tai missä ne sijaitsevat. Hän tuo
voimakkaasti esille, että käärmetulta uuden liiton tien kulkija ei saa itse
herättää, vaan sen herättää Viisauden Mestari tai Jeesus Kristus suureksi
valoksi, jossa me silloin elämme ja valaisemme. Kristuksen herättämä
käärmetuli saattaa ensin toimintaan sydäntsakran ja vähitellen myös
toiset tsakrat.
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Tsakrajärjestelmän populaariversio
Leland käy kirjassaan läpi monia henkisyyden opettajia ja parantajia,
jotka muokkasivat H. P. Blavatskyn esoteerisista opetuksista alkanut
länsimaista tsakrajärjestelmää. Leland pitää nykyisen tsakrajärjestelmän syntynä kesällä 1977 ilmestynyttä Yoga Journal -lehden artikkelia
”Bodymind and the Evolution of Cosmic Consciousness”. Artikkelissa
liitettiin sateenkaarin värit tsakroihin punaisesta (juuritsakra) violettiin
(kruunutsakra), myös tsakrojen toiminnot esitettiin nykyisin käytetyssä
muodossa. On syytä huomauttaa, että itämaisissa ja varhaisen teosofian lähteissä nykyisissä lähteissä esitettyjä tsakroihin liittyviä toimintoja
ja ominaisuuksia ei juurikaan esiinny. Kuviossa 2 on esitetty yksi variaatio tsakrajärjestelmästä, jossa yhdistetään idän ja lännen esoteriikan
käsitteitä.

Kuvio 2. Tsakrinen järjestelmä, jossa on yhdistetty itämaisia ja länsimaisia
käsityksiä. (https://www.flickr.com/photos/vaxzine/3426094904)
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Yleiseen tietoisuuteen tsakrat tulivat vuonna 1990, kun näyttelijä
Shirley MacLaine esiintyi The Tonight Show’ssa, jota miljoonat amerikkalaiset katsoivat. Siinä hän liitti tarroilla sateenkaaren väriset tsakrat
skeptisen juontajan vaatteisiin. Tämän jälkeen tsakroista ja sateenkaarikehosta kertovien populaarikirjojen ja self help -oppaiden määrä lähti
voimakkaaseen kasvuun länsimailla. Tsakrojen puhdistamisesta ja avaamisesta on tullut vaihtoehtohoidoissa ja new age -henkisyydessä arkipäivää. Teosofian näkökulmasta näihin pyrkimyksiin voinee suhtautua
kriittisesti. Toisaalta lienee niin, että tsakrojen availu ei onnistu ainakaan
kovin helposti, kuten Kalevala meitä opettaa:
Ei ole sampo saatavana, kirjokansi tuotavana
pimeästä Pohjolasta, summasta Sariolasta!
Siell’ on sampo saatettuna,
kirjokansi kannettuna Pohjolan kivimäkehen,
vaaran vaskisen sisähän
yheksän lukon ta’aksi;
siihen juuret juurruteltu
yheksän sylen syvähän,
yksi juuri maaemähän, toinen vesiviertehesen, kolmas on kotimäkehen.

Lähteet
Kaikki mainitut Pekka Ervastin teokset on ladattavissa pdf-muodossa sivustolta
http://www.pekkaervast.net/teokset/.
Kurt Leland (2017). The Chakras: A Magical Mystery Tour. Lelandin mainio
esitys tsakrojen historiasta on katsottavissa täällä:
https://www.youtube.com/watch?v=12IfYlChipM.
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Kirjaesittely. From Death to Rebirth.
Ray Grasse
Quest Magazine, Spring 2018.
Suomennos Antti Savinainen

Johdanto
Toimitin yhdessä Jouni Marjasen, Jouko Sorvalin ja Jukka Lindforsin
kanssa Pekka Ervastin opetuksista pienen kirjan nimellä Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä – Otteita Pekka Ervastin esitelmistä ja kirjoituksista (2016). Kirja ilmestyi Ruusu-Ristin Kirjallisuusseuran kustantamana
painettuna kirjana ja e-kirjana. Seuraavana vuonna julkaistiin englanninkielinen käännös nimellä From Death to Rebirth: Teachings of the
Finnish Sage Pekka Ervast (Kuolemasta jälleensyntymiseen: suomalaisen tietäjän Pekka Ervastin opetuksia). Englanninkielistä versiota ei ole
julkaistu painettuna kirjana, mutta se on julkaistu e-kirjana (Marjanen
ym., 2017) ja äänikirjana (Marjanen ym., 2018, lukijana Scott R. Smith).
Amerikkalainen Teosofisen Seuran jäsen Ray Grasse kirjoitti ko. kirjasta
esittelyn Quest-lehteen; seuraavassa on Grassen kirjasesittelyn suomennos. Suomentajan huomautukset on ilmaistu tekstissä hakasulkeilla.

Kirjaesittely
Arvelut siitä, mitä meille tapahtuu kuoleman jälkeen ovat olleet filosofian, uskonnon ja runouden keskeistä aineistoa jo vuosituhansien ajan.
Erityisesti viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana kuolemanjälkeistä elämää käsittelevän, kokemuksiin perustuvan kirjallisuuden määrä on
kasvanut huomattavasti. Tähän on ollut suurelta osin syynä lääketieteen
tekniikan kehittyminen, mikä on mahdollistanut sellaisten ihmisten elvyttämisen, jotka olisivat kuolleet tapaturmaan tai sairauteen vielä sata
vuotta sitten. Nämä elämään palanneet kertovat kuolemasta silminnäkijän näkökulmasta. Kuolemanrajakokemuksista [NDE = near-death-experiences] onkin julkaistu runsaasti yleistajuisia kirjoja, kuten esimerkiksi
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Eben Alexanderin, Betty Eadien, Natalie Sudmanin ja Dannion Brinkleyn
kirjat osoittavat [Näistä ainakin Eben Alexander on tunnettu myös
Suomessa].
Kuolemajälkeisten kokemusten kuvaukset ovat kokeneet renessanssin, joka on synnyttänyt kiinnostuksen myös modernia lääketiedettä
edeltäneisiin kuvauksiin kuolemasta. Yhtenä kiinnostuksen kohteena
on ollut verrata vanhempia kuvauksia kuolemasta nykyisten NDE-kokijoiden kertomuksiin. Tämän seurauksena mm. Emanuel Swedenborgin,
spiritisti Allan Kardecin, selvänäkijä Andrew Jackson Davisin, antroposofi
Rudolf Steinerin ja teosofi C. W. Leadbeaterin näkemykset ovat tulleet
uudelleen tarkastelun kohteeksi.
Viime aikoina on esille noussut myös [Yhdysvalloissa] vähemmän
tunnettu kirjailija, suomalainen Pekka Ervast (1875–1934). Ervast oli
suomalaisen teosofisen liikkeen pioneeri, joka luennoi ja kirjoitti laajasti
erilaisista teosofisista aiheista lähes 40 vuoden ajan. Hän käsitteli kuolemanjälkeistä elämää useissa luennoissaan ja kirjoituksissaan eri näkökulmilta, ilmeisesti psyykkisten ja intuitiivisten havaintojensa pohjalta.
Näistä keskeisimpiä otteita on koottu tähän kirjaan. Tuloksena on kiehtova kokoelma tietoisuuden vaiheista eri kuolemanjälkeisissä tiloissa ja
näiden tilojen henkisistä ja psykologisista vaikutuksista. Voi olla, että
jotkin Ervastin käyttämistä termeistä vaikuttavat lukijasta vanhantavilta
– tuonela, kiirastuli, taivas ja helvetti – mutta kirjaa lukiessa käy selville,
että nämä ovat kuvaavia nimityksiä erilaisille kuolemanjälkeisille tiloille,
eivätkä jäännöksiä vanhasta maailmankuvasta.
Jotkin Ervastin kuvaukset ovat hyvin yhteensopivia nykyaikaisten
NDE-kokemusten kanssa: esimerkiksi edesmenneiden kohtaaminen ja
elämänkertaus, jossa yksilö näkee elämänsä eri tapahtumat ikään kuin
filminauhalta. Ervast kirjoittaa:
”Hän ei elä siinä [muistikuvissa] nyt mukana, niin kuin hän eli
fyysisesti, hän vain katselee suurta näytelmää ja arvostelee sitä
puolueettomasti, nimittäen joka asiaa sen omalla laatunimellä
hyväksi tai huonoksi, rikokseksi tai ansioksi jne. Hän on silloin kuin
suuressa valossa… Itse asiassa ihmisen korkeampi minä personoituna silloin on katsojana. Kuollessaan ihmisen juhlallinen muistikokemus ei johdu hänen tavallisesta fyysisestä persoonallisuudestaan, vaan siitä korkeammasta Itsestä, siitä minästä, joka on
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fyysisen persoonallisuuden takana. Hän on sen valossa ja katselee
siinä mennyttä elämäänsä.”
On syytä huomata, että Ervast julkaisi ensimmäisen kirjansa kuolemasta jo v. 1904. Ensimmäinen kirja kuolemanrajakokemuksista taas
julkaistiin vasta v. 1975 (Raymond Moodyn Life after Life, [suom. Kokemuksia kuolemasta v. 1978]).
Ervast tuo esille myös näkökulmia, joita ei juurikaan löydy NDE-kirjallisuudesta. Esimerkiksi hän esittää, että ihminen ei vain kertaa elettyä
elämäänsä, vaan hän käy läpi myös syntymää edeltävät tilat ja elämän
aikaiset unitilat. Jotkut ovat esittäneet, että kuolemanjälkeinen elämä
olisi oleellisesti samanlaista kuin elämä fyysisessä muodossa; Ervastin
kanta poikkeaa tästä. Yhdessä vaikeassa, mutta kiintoisassa luvussa
hän kuvaa, kuinka kuolemassa tapahtuu jakautuminen ”alemman” ja
”korkeamman” minän välillä – siis kuolevaisen persoonallisuutemme
ja henkisemmän olemuksemme välillä. Hän kuvailee tästä erosta
aiheutuvia yllättäviä seurauksia kuolemanjälkeiseen elämäämme.
Kirja sisältää runsaasti mielenkiintoisia kuvauksia niille, joita kuolemanjälkeisten vaiheiden tutkimukset kiinnostavat. Esimerkkinä tästä on
historiallinen ilmiö, josta on pitkään keskusteltu paranormaalia käsittelevässä kirjallisuudessa: sotilaat ovat kertoneet aaveiden tai enkelien ilmestymisestä joko taistelukentän yllä tai taistelukentällä (näin kerrottiin
tapahtuneen Monsin taistelussa I maailmansodassa). Ervast kirjoittaa:
”…toiset ovat niin innostuneita yhä samaan taisteluun, että he
jatkavat tätä taistelua näkymättömässä maailmassa, siinä, joka
on lähellä fyysistä maailmaa – eetterimaailmassa. Sen tähden voi
usein näkyä, kuinka ilmassa toinen joukko taistelee fyysisten joukkojen yläpuolella. Ne ovat varjoja, jotka ovat täynnä innostusta,
ja hyökkäävät toistensa kimppuun.”
Tämä kuvaus vaikutti minuun erityisellä tavalla, koska olin kuullut
ystäväni kuvauksen omasta kokemuksestaan taistelukentällä. Hän oli
lääkintämiehenä ja näki, kuinka eräs sotilas lähti juoksuhaudasta kohti
vihollisen linjoja ja tuli muutamassa sekunnissa ammutuksi kuoliaaksi.
Vaikka tämän miespolon ruumis putosi maahan, ystäväni kertoi nähneensä, kuinka miehen astraalikeho jatkoi marssiaan taistelua kohti tajuamatta lainkaan, että hän oli juuri kuollut!
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Lukiessani kirjaa mieleeni tuli kiehtova brasilialainen elokuva Astral
City [Astraalikaupunki], jonka vastoittain satuin katsomaan. Elokuva perustuu eteläamerikkalaisen meedion Fransisco Cândido Xavierin (tunnetaan myös nimellä Chico Xavier) opetuksiin. Kuten Ervastin kirjoitukset,
tällaisia kuvauksia voidaan tietenkin pitää vain mielenkiintoisina olettamuksina, koska niitä ei ole mahdollista vahvistaa suuntaan eikä toiseen
ennen kuin itse kuljemme kuoleman salaperäisestä portista läpi. Mutta
ennen kuin se päivä tulee – toivottavasti myöhemmin kuin ennemmin! –
meillä on käytössämme tällaisia mielenkiintoisia kuvauksia, jotka herättävät mielenkiintomme ja ehkä jopa antavat eräänlaisen tiekartan, joka
valmistaa meitä tulevaan.
Kirjaesittelyn kirjoittaja toimi kymmenen vuoden ajan Quest-lehden
ja Quest Books -kustantamon toimituskunnassa. Hän on kirjoittanut
useita kirjoja, mm. The Waking Dream [Selkouni] ja Under a Sacred Sky
[Pyhän taivaan alla]. Hänen viimeisimmästä kirjastaan, The Infinity of
Gods [Jumalten äärettömyys], ilmestyi otteita syksyn 2017 Quest-lehden
numerossa. Hän työskentelee ammattimaisena astrologina. Kirjoittajan
nettisivu on www.raygrasse.com.

Lähteet
Marjanen, Jouni, Savinainen, Antti ja Sorvali, Jouko (toim.) (2016). Kuolema ja
kuolemanjälkeinen elämä. Otteita Pekka Ervastin esitelmistä ja kirjoituksista.
Ruusu-Ristin kirjallisuusseura, Helsinki. Saatavilla internetistä osoitteesta
https://www.teosofia.net/e-kirjat/Kuolemakooste-pe.pdf.
Marjanen, Jouni, Savinainen, Antti ja Sorvali, Jouko (Eds.) (2017). From Death to
Rebirth: Teachings of the Finnish Sage Pekka Ervast. Literary Society of the
Finnish Rosy Cross. The e-book is available as a PDF file in the Internet at
https://www.teosofia.net/e-kirjat/From_Death_to_Rebirth_Pekka_Ervast.pdf
Marjanen, Jouni, Savinainen, Antti ja Sorvali, Jouko (Eds.) (2018). From Death
to Rebirth: Teachings of the Finnish Sage Pekka Ervast. Audiobook.
Literary Society of the Finnish Rosy Cross. The audiobook is narrated by
Scott R. Smith, and it is available in the Internet as an MP3 file at https://
www.teosofia.net/e-kirjat/From_Death_to_Rebirth_-_Audiobook/index.
htm, and on YouTube as an MP4 file at https://youtu.be/9yE4QrLY9v4.
Quest Magazine (1999–nykyhetki). Ilmestyneet lehdet ovat luettavissa
internetissä osoitteessa https://www.theosophical.org/publications/questmagazine (vain kulloinenkin uusin numero puuttuu).
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Richard Smoleyn esipuhe Jeesuksen salakoulu -kirjan
englanninkieliseen versioon
Richard Smoley: Foreword, s. ix–xvi, kirjassa The Divine Seed: The Esoteric
Teachings of Jesus, Quest Books 2010.
Suomennos Antti Savinainen

Nykyään esiintyy suurta tarvetta Jeesusta käsitteleville kirjoituksille. Monet kirjoitukset yrittävät vastata kysymyksiin ”Kuka Jeesus oli?” ja ”Mitä
hän todella opetti?”. Se, että näitä kysymyksiä kysytään painokkaasti ja
niihin vastataan ristiriitaisella tavalla osoittaa, että kirkkojen kertomus
Jeesuksesta ei ole enää uskottava. Monet maallikot samoin kuin monet
kirkkojen edustajat ja teologit uskovat, että virallinen kuva Jeesuksesta
vääristyi vuosisatojen aikana. Tätä väitettä ovat tukeneet niin monet oppineet niin monista näkökulmista, että sitä ei voi enää vakavasti kiistää.
On kuitenkin ollut paljon vaikeampaa löytää selkeitä vastauksia kysymyksiin kuka Jeesus oli ja mitä hän opetti.
Erityisen hankalaksi ongelmaksi on osoittautunut kysymys Jeesuksen
mahdollisesta salaisesta opetuksesta. Kanoniset evankeliumit viittaavat
tähän mahdollisuuteen puhuessaan Jeesuksen vertauksista. Kerrottuaan vertauksen kylväjästä ja siemenestä Jeesus sanoo opetuslapsilleen:
”Te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet,
mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät
näkisi eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi” (Luukas 8:10). Sitten vertaus
selitetään: ”siemen on Jumalan sana” ja niin edelleen – vai selitetäänkö
sittenkään?
Kuten suomalainen teosofi Pekka Ervast toteaa tässä syvällisessä kirjassaan, yksi ongelma on siinä, että me ilman muuta oletamme
olevamme päteviä kysymään kysymyksiä ja ymmärtämään vastaukset.
”Emme heti saata asettua opetuslasten kannalle”, hän toteaa. ”Emme
voi sivuuttaa sitä kaikkea, mitä Jeesus puhui kansalle. Emme voi imarrella itseämme sillä, että sanomme: ’Me olemme Jeesuksen opetuslapsia
heti, otamme vain selvää siitä, mitä hän puhui opetuslapsille.’”
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En mene tässä syvemmälle Ervastin esitykseen, koska hän käsittelee ongelmaa omalla, jopa pettävän yksinkertaisella ja kaunopuheisella
tavallaan. Uskon kuitenkin, että lukijaa ajatellen olisi hyödyllistä luonnostella etukäteen muutamia ajatuksia, jotka saattavat helpottaa kirjan
lukemista.
Ervast on miltei tuntematon Yhdysvalloissa. Hän oli kirjailija, okkultisti ja kristillinen mystikko, joka syntyi Suomessa joulukuun 26. päivänä
1875. Hän etsi ihmiselämän todellista tarkoitusta jo varhaisesta lapsuudesta saakka, mutta ei löytänyt vastausta perinteisestä uskonnosta. Ervast tutustui teosofiaan yliopisto-opintojensa alkuaikoina, ja pian sen
jälkeen hän löysi esoteerisen kristinuskon suuren venäläisen kirjailijan,
Leo Tolstoin kirjojen avulla.
Ervast kertoi, että kun hän yritti seurata Jeesuksen opetuksia parhaimman kykynsä mukaan, hän astui mystiselle polulle, joka avasi hänelle täysin uusia maailmoja. Hän alkoi ymmärtää ihmistä laajemmasta
perspektiivistä: ihminen on jälleensyntyvä henkinen olento, joka käy
elämänkoulua oppiakseen ja kehittyäkseen.
Ervastin elämä ei ollut pitkä – hän kuoli vuonna 1934 58 vuoden ikäisenä – mutta hän oli tuottelias. Toimintansa aikana hän piti satoja julkisia luentoja, ja hänen kirjalliset julkaisunsa käsittävät yli sata teosta. Ennen tätä teosta häneltä on silti ilmestynyt englanniksi vain kolme kirjaa.
Ensimmäinen oli elämäkerrallinen näytelmä venäläisestä esoteerikosta
H.P. Blavatskystä nimellä H. P. B.: Four Episodes from the Life of the
Sphinx of the Nineteenth Century [H. P. B.: Neljä kuvaelmaa XIX:nnen
vuosisadan sfinksin elämästä] (julkaisijana Theosophical Publishing
House, 1933). Seuraava teos – The Sermon on the Mount [Vuorisaarna]
– ilmestyi vuonna 1983 [itse asiassa jo vuonna 1933 – Suom. huom.]
samalta kustantajalta. Mestarillinen The Key to the Kalevala [Kalevalan
avain; ilmestyi englanniksi vuonna 1998, julkaisijana Blue Dolphin Publishing – Suom. huom.] on Suomen kansalliseepoksen esoteerinen tulkinta.
Elias Lönnröt kokosi Kalevalan runonlaulajilta keräämistään runoista
ja lauluista. Kalevala julkaistiin vuonna 1849 ja sillä oli suuri merkitys
kansallisen itsetunnon herättäjänä. Runoelma kuvaa Väinämöisen, Kalevalan kansallissankarin, mystisen Sammon etsintää. Sampo oli myllyn
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kaltainen esine, jolla oli kirjokansi. Giorgio de Santillana ja Hertha von
Dechend tulkitsivat kirjassaan Hamlet’s Mill, että Sampo kuvaa taivaankantta; koko Kalevala olisi siten vain taidokas tähtitieteellinen myytti.
Sampo oli tässä suuressa eeppisessä kertomuksessa taottu, varastettu,
löydetty ja rikkoutunut; Ervastin tulkinnassa se symboloi täydellistä aurinkoruumista. Sen lopullinen rikkoutuminen osoittaa Ervastin sanoin,
että ”Sampo – viisauden lähde, onnen tuoja – ei ole yksilöä varten…
Sammon tuli pirstoutua ja hajota kappaleiksi, niin että kaikki siitä saivat
osansa.”
Kalevalan avain on kenties Ervastin mestariteos. Se avaa tämän
saagan syvyydet, jotka saattavat sisältää viisauden palasia kadonneesta pohjoisnavan ympärillä olevasta, hyperborealaisesta sivilisaatiosta.
Mutta kuten tämä teos osoittaa, Ervast ymmärsi myös esoteerisen kristinuskon periaatteet. On niitä, jotka epäilevät koko esoteerisen kristinuskon opetuksen olemassaoloa. Heille Ervast antaa muistutuksen siitä,
että esoteerinen kristinusko ei ole ainoastaan olemassa, vaan on säilynyt uskonnollisessa ilmastossa, joka on yhtä epävieraanvarainen kuin
napapiiri.
Tässä kirjassa Ervast osoittaa, että avain esoteerisen (tai sisäisen)
kristinuskon salaisuuksiin on Jumalan valtakunta tai taivasten valtakunta, jumalallinen siemen, ”hapate”, joka ”hapattaa koko taikinan” (1 Kor.
5:6). Voimme lähestyä tätä salaperäistä osaa itsessämme seuraamalla
Kristuksen käskyjä, jotka hän antaa Vuorisaarnassaan.
Useimmat kristilliset teologit asettavat Vanhan Testamentin Mooseksen lain vastakohdaksi Kristuksen antaman uuden tien: ”Sillä Kristus on
lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.” (Room. 10:4). Ja silti
kuten Ervast ymmärsi, laki ei katoa niin helposti; sen vuoksi emme voi
ilman muuta olettaa, että olemme Jeesuksen opetuslapsia. Ervast oivalsi todellisen eron Mooseksen käskyn ”Älä tee aviorikosta” ja Kristuksen
käskyn välillä: ”Te olette kuulleet sanotuksi: ’Älä tee huorin’. Mutta minä
sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.” (Matt. 5: 27–28). Hän näki,
että Kristuksen käskyä ei voi seurata pelkästään ulkoisen käyttäytymisen
sääntönä; se johtaa varmasti itsensä tukahduttamiseen tai tekopyhyyteen tai kumpaankin.
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Ervastin kuvaama sisäinen kristinusko vaatii erilaista suhtautumista
”lakiin”. Me emme voi seurata Vuorisaarnan ”viittä käskyä” ilman, että
sisäinen elämämme ratkaisevasti muuttuisi. Kuten Ervast osoittaa, tämä
muutos todellakin on esoteerisen kristinuskon tarkoitus ja Kristuksen
käskyt antavat avaimet tämän toteuttamiseen. Niiden seuraaminen vihkii meidät taivasten valtakunnan salaisuuksiin.
Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa? Onko kaiken takana salaiset koodit, symbolit ja monimutkaiset teoriat, joita esiintyy Dan Brownin romaanissa? Epäilen sitä. Mieluumminkin kyseessä on uuden suunnan
ottaminen oman sisäisen olemuksemme mukaisesti.
Tavallisessa ulkoisessa elämässä – jota kristinusko kutsuu ”maailmaksi” – me samaistamme itsemme omiin haluihimme ja mielijohteisiimme,
joita traditio kutsuu himoiksi. Me olemme yhtä näiden mielihalujemme
kanssa, tai niin me ajattelemme. ”Laki” – ja tämä ei tarkoita ainoastaan
juutalaista lakia, vaan ylipäätään kaikkien yhteiskuntien säädöksiä ja
käytäntöjä – estää meitä antautumasta haluillemme rangaistuksen pelosta. Rangaistus voi olla oikeuslaitoksen langettama tai sosiaalista häpeää. Me käyttäydymme kunnolla vain siksi, koska poliisi on paikalla.
Tällainen ”laki” voi hyvinkin olla tarpeen yhteiskunnassa, mutta se ei
mitenkään johda sisäiseen vapauteen.
Meidän täytyy ottaa etäisyyttä himoihimme ja haluihimme, jotta voisimme tulla niistä Vuorisaarnan valossa tietoisiksi. Meissä on tila, josta voimme havainnoida ja kokea halumme hyvin intensiivisinäkin ikään
kuin etäisyyden päästä, melkein kuin ne tapahtuisivat jollekulle muulle.
Tämä tila on sisäisyydessämme ja tätä hiljaista tarkkailijaa voidaan uskoakseni kutsua ”taivasten valtakunnaksi”. Se on pieni, siemenen kaltainen; se ei näytä koostuvan mistään, mutta hapatteen lailla se ”hapattaa
koko taikinan”. Ilman tätä hiljaista todistajaa, jota jotkut traditiot kutsuvat Itseksi, me emme olisi edes olemassa.
Ervast näyttää sanovan, että ainoa tie tietää totuus Itsestä on seurata
Kristuksen käskyjä. Olemme sisäisen vapauden kynnyksellä tai taivasten
valtakunnan portilla, jos voimme nähdä omat himon ja vihan houkutukset, antaa niiden nousta esille, ja havainnoida niitä antautumatta niille.
Uskon, että tämä totuus on kaiken todellisen esoteerisen henkisyyden
ytimessä.
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Taivasten valtakunta siemenenä tai hapatteena on vasta prosessin
alku. Koko taikinahan täytyy hapattaa, ja siemen tuo ajallaan runsaasti hedelmiä. Mikä sitten on lopputuloksena? Tämä on Ervastin mukaan
yhteydessä Valkoiseen Veljeskuntaan, joka myös tunnetaan Salaisena
Veljeskuntana. Vaikka Ervast mainitsee tämän käsitteen vain ohimennen, ajatuksen ydin on selvästi nähtävissä. Valkoinen Veljeskunta edustaa vastakohtaa mustien maagikkojen useille ”harmaille veljeskunnille”;
sillä ei ole mitään rodullista vivahdetta eikä sen jäsenyys ole rajoitettu
sukupuoleen tai mihinkään etniseen ryhmään. Se on ”salainen”, koska
se ei ole järjestö missään sanan tavallisessa merkityksessä. Jotkut järjestöt voivat toki toimia Veljeskunnan sisäänkäynteinä, mutta ne eivät
ole sama kuin se ja niiden olemassaolo ei ole sen olemassaololle välttämätöntä. Veljeskunta koostuu ”vihityistä” eli heistä, jotka ovat riittävästi
heränneitä henkisesti. Heräämisen todellisena merkkinä eivät ole mystiset voimat tai henkinen karisma – nekin toki voivat tulla kysymykseen
– vaan vastuuntunnon syntyminen, omistautuminen Suurelle Työlle ihmiskunnan lunastamiseksi (tai evoluutiolle, jos tätä ilmaisua pidetään
parempana) ja halukkuus ottaa siihen osaa. Tähän heräämiseen liittyy
usein jokin vihkimystapahtuma, mutta aina tämä ei ole välttämätöntä.
Käsitys Veljeskunnasta lienee syntynyt jo ihmiskunnan varhaisvaiheissa, mutta laajan yleisön tietoon se tuli aikain viisauden uudelleenmuotoilun, teosofian välityksellä, jonka toi maailmalle Helena Petrovna
Blavatsky vuonna 1875. Tähän virtaukseen myös Ervast koki kuuluvansa. Kuten monet toisen aallon teosofiset hahmot, myös Ervast suhtautui kristinuskoon Blavatskya myötämielisemmin. Blavatskyn mukaan
esoteerinen tieto hävisi kristinuskosta jo myöhäisen antiikin aikana
gnostilaisten koulujen tuhouduttua. Jotkut hänen seuraajistaan, esimerkiksi Annie Besant ja C.W. Leadbeater, antoivat enemmän arvoa kristinuskolle: Besant julkaisi kirjan Esoteerinen kristinusko vuonna 1901 ja
Leadbeater toimi Vapaan katolisen kirkon ohjaavana hahmona. Vapaa
katolinen kirkko oli teosofian inspiroima uskontokunta, ja se perustettiin
vuonna 1916. Sen tarkoituksena oli säilyttää katolisen kristinuskon seremonioiden voima ilman sokeaa dogmatismia.
Ervast paljastaa useissa kohdissa teosofisen suuntautumisensa; hän
esimerkiksi pitää jälleensyntymistä tosiasiana, vaikka useimmat kristityt
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torjuvat sen. Hän myös painottaa oppia karmasta. Itse asiassa Ervastin
näkökulmasta anteeksianto tulee ymmärrettäväksi vasta karman valossa. Me annamme anteeksi vihollisillemme jopa kun he vahingoittavat
meitä, koska se Ervastin mukaan mahdollistaa aiheuttamamme pahan
karman hyvittämisen.
Ervastin tulkinnassa on ansionsa, mutta henkilökohtaisesti arvelen,
että se ei ulotu riittävän syvälle. Anteeksianto ei ole vain karmamme
kohtaamista, se on tie karman ylittämiseen. Isä meidän - rukouksessa
sanotaan: ”…ja anna velkamme anteeksi niin kuin mekin olemme antaneet velallisillemme.” Vastoin monia käännöksiä perfekti ”olemme
antaneet” on kreikan kielen aoristisen aikamuodon paras käännös. Se
osoittaa, että olemme itse oikeutettuja saamaan anteeksi juuri samassa
määrin, missä olemme itse antaneet anteeksi toisille. Jos karman laki
on oikeassa, me niitämme sitä mitä kylvämme; tämä lainalaisuus on
vääjäämätön. Kristuksen opetusten nerokkuus oli siinä, että hän vaihtoi
näkökulman päinvastaiseksi: karman laki merkitsee aivan yhtä vääjäämättömästi sitä, että antaessamme anteeksi saamme anteeksi.
Olisi helppoa kiistellä joistakin Ervastin esityksen kohdista; käytännössä on niin, että kaksi esoteerikkoa – ja ylipäätään kaksi ihmistä – eivät ole kaikesta täysin samaa mieltä. Kuitenkin olen vaikuttunut ja liikuttunut Ervastin tulkinnasta. Se tarjoaa aidon ja saavutettavan sisäänkäynnin kristinuskon syvempiin totuuksiin niille, jotka ottavat valmiita
ottamaan sen vastaan.
Muutama sana tästä painoksesta on paikallaan: olen suurimmaksi
osaksi säilyttänyt aikaisemman, Blue Dolphinin vuonna 1998 julkaiseman version sanamuodot sisällöltään muuttumattomina. Joissakin tapauksissa olen tehnyt vähäisiä muutoksia parantaakseni englannin kielen
luettavuutta ja idiomaattisuutta. Esimerkiksi olen korvannut edellisen
version ”taivaallisen valtakunnan” [heavenly kingdom] tutummalla ”taivasten valtakunnalla” [kingdom of heaven].
Olen myös lisännyt joitakin omia huomautuksiani. Useimmat näistä
ovat puhtaasti selittäviä, vaikkakin muutamassa tapauksessa olen katsonut tarpeelliseksi huomauttaa kohdista, joissa uskon Ervastin ymmärtäneen Uuden Testamentin kreikan nyansseja virheellisesti. Olen myös
joissakin kohdissa tuonut esiin tieteellisen tutkimuksen edistymisen
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Ervastin ajoista. Lainauksissa on käytetty auktorisoitua kuningas Jaakon
raamatunkäännöstä. Joissakin kohdissa olen kuitenkin jättänyt Ervastin
oman alkuperäisen käännöksen säilyttääkseni hänen tulkintansa mahdollisimman hyvin. Tietyissä tapauksissa olen lisännyt tekstiin Raamatun
viittauksia; lisäykseni on merkitty hakasulkeisiin.
Wheaton, Illinois
Helmikuu 2010
Richard Smoley on kirjoittanut seuraavat teokset:
Inner Christianity: A Guide to the Esoteric Tradition
Conscious Love: Insights from Mystical Christianity
Forbidden Faith: The Secret History of Gnosticism
The Essential Nostradamus
The Dice Game of Shiva: How Consciousness Creates the Universe
Hidden Wisdom: A Guide to the Western Inner Traditions (yhdessä Jay
Kinneyn kanssa).
Smoley on aikaisemmin toiminut Gnosis: A Journal of the Western Inner
Traditions -lehden päätoimittajana. Nykyään hän on päätoimittajana Quest:
Journal of the Theosophical Society in America -lehdessä ja toimittajana Quest
Books -kustannusyhtiössä.
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Richard Smoleyn esipuhe kirjaan
”From Death to Rebirth. Teachings of the Finnish Sage
Pekka Ervast”
Kääntänyt Antti Savinainen

Ainakin puolentoista vuosisadan ajan Aikain Viisauden opiskelijat ovat
toivoneet – ja ennustaneet – aikaa, jolloin tieteelliset löydöt vahvistavat
esoteeristen opetusten totuudet. Tähän saakka tämä toive on osoittautunut turhaksi. Aina kun tiede on näyttänyt olevan esoteeristen totuuksien vahvistamisen kynnyksellä, se on perääntynyt tai muuttanut suuntaa. Tosin on totta, että jotkut alat kuten kvanttifysiikka vihjaavat, että
tietoisuus olisi perimmäinen todellisuus. Kuitenkin on niin, että kvanttifysiikan paljastamat näkökulmat ovat merkillisiä, paradokseja sisältäviä
ja vaikeita soveltaa arkielämään, jossa vanhat deterministiset lait vallitsevat (tai näin meille kerrotaan); William Blake kutsui näitä ”Newtonin
uneksi”.
Voidaan sanoa, että vasta viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana tieteellinen oikeaoppisuus on vähän kerrassaan ja vastahakoisesti
joutunut tulemaan ulos kuorestaan. Tällainen muutos ei ole syntynyt
abstraktin ja hämmentävän teoreettisen fysiikan piiristä, vaan se on
saanut alkunsa lääketieteen kehityksen johdosta: lääketiede on onnistunut siirtämään kuoleman rajoja. Kuolema merkitsi pitkän aikaa lääketieteen näkökulmasta sydämen pysähtymistä. Kardiologian kehitys teki
kuitenkin mahdollisesti elvyttää ihmisiä sydänkohtauksesta, mikä pakotti muuttamaan kuoleman määritelmää. Kliinisellä kuolemalla tarkoitetaan nykyään aivotoiminnan lakkaamista, jolloin aivosähkökäyrä näyttää
pelkkää viivaa.
Tätäkin raja on jouduttu siirtämään, koska on esiintynyt tapauksia,
joissa aivojen mitattava toiminta on lakannut, mutta silti ihmisillä on
ollut tietoisia kokemuksia. Kuuluisin tällainen tapaus, ainakin Yhdysvalloissa, on aivokirurgi Eben Alexander, joka kertoi intensiivisestä ja
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ylevästä matkastaan toisiin ulottuvaisuuksiin koomansa aikana, jolloin
hänen aivonsa nykyisen neurologian mukaan eivät olleet toiminnassa.
Alexanderin tarina on kerrottu best-sellerissä Totuus taivaasta, joka vaikutti voimakkaasti miljooniin ihmisiin. Newsweek-lehti julkaisi artikkelin
ja kansikuvan vuonna 2012 Alexanderin kokemuksista nimellä Proof of
Heaven: A Doctor’s Experience with the Afterlife (Taivas on totta: lääkärin kokemus kuolemanjälkeisestä elämästä).
Alexanderin kokemus on yksi tunnetuimmista ja vaikuttavimmista
kuolemanrajakokemuksista (near-death-experience eli NDE), mutta se
ei tietenkään ole ainoa. Natalie Sudman työskenteli vuonna 2007 Yhdysvaltojen armeijan sopimusrakentajana Irakissa, kun hänen ajoneuvonsa osui tienvarsimiinaan. Hän koki kuolemanrajakokemuksen, joka
kesti vain muutamia sekunteja (Alexanderin kokemus kesti puolestaan
yli seitsemän viikkoa). Sudman havaitsi kokemuksen aikana pitävänsä luentoa toisen ulottuvuuden olennoille; hän kutsui tätä myöhemmin ”silmänräpäyksen piiriksi”. Kyseiset olennot olivat ilmeisesti hyvin
kiinnostuneita harvinaisesta ja eksoottisesta ”ilmaan räjähtämisen”
kokemuksesta.
Useimmat raportoidut NDE-kokemukset ovat autuaita tai ainakin ne
on koettu miellyttävämpänä kuin maanpäällinen elämä, vaikka myös toisenlaisia kokemuksia on raportoitu. Howard Storm on entinen ateisti,
joka kirjoitti kokemuksestaan kirjan My Descent into Death (Kuolemaan
laskeutumiseni). Storm kertoo kirjassaan NDE-kokemuksestaan, jossa
lukemattomat demonit hyökkäsivät hänen kimppuunsa; hän vapautui
vasta, kun kuuli äänen sanovan: ”Rukoile Jumalaa”. Storm muisti pienen katkelman pyhäkoulusta, ”Jeesus rakastaa sinua”, jota hän toisti yhä
uudelleen, kunnes kirkas valo-olento pelasti hänet. Storm tunnisti valoolennon Kristukseksi. Kun hän palasi tajuihinsa ja parani, hän ryhtyi kristityksi saarnamieheksi.
Amerikkalaisen kustantaja Samuel Bercholz sai kuudenkymmenen
vuoden iässä sydänkohtauksen, joka vaati kuusinkertaisen sepelvaltimon
ohitusleikkauksen. Koomassa ollessaan Bercholz sai kokemuksen helvetistä kuten Storm, mutta hän koki helvetin eri näkökulmasta. Bercholz oli
ollut pitkään Tiibetin buddhalaisuuden harjoittaja; hän ei varsinaisesti
itse ollut helvetissä, vaan hän sai eräänlaisen ohjatun tutustumismatkan
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helvettiin (Bercholz kirjoitti kokemuksistaan kirjan A Guided Tour of Hell
(Ohjattu kiertomatka helvettissä)) Häntä johdatti olento, jota Bercholz
kutsui ”Helvetin Buddhaksi”. Olento näytti hänelle erilaiset infernaaliset
tilat, jotka olivat klassisten buddhalaisten helvettitilojen miltei oppikirjamaisia toisintoja. Hänen johtopäätöksensä oli yhtäpitävä buddhalaisen opin kanssa: ”Jokaisen olennon kärsimys aiheutuu kunkin olennon
omista psyykkisistä mielikuvista. Itse asiassa helvetissä koettu kärsimys
on elämän aikaisen mielentilojen katkeamatonta jatkumoa, joka jatkuu
fyysisen ruumiin kuoleman jälkeen.”
Varovaisesti voidaan sanoa, että läntinen maailma tunnustelee kuolemanjälkeisen olemassaolon hyväksymistä ja jopa sen jonkinlaista kartoittamista. Tämä on tosin ollut jo kauan aikaa tiedossa perinteisissä yhteisöissä, kuten Egyptiläinen kuolleiden kirja ja sen tiibetiläinen vastine
Bardo Thödol (Tiibetiläinen kuolleiden kirja) selkeästi osoittavat. Tämä
on nähtävissä myös yksinkertaisemmissa ja tutummissa muodoissa, kuten keskiaikainen englantilainen runossa Lyke-Wake Dirge [Ruumiinvalvojaislaulu], joka kertoo sielun siirtymisestä maasta kiirastuleen arkaaisella Yorkshiren murteella:
From Brig o’ Dread when thou may’st pass,
To Purgatory fire thou com’st at last;
If ever thou gavest meat or drink,
The fire sall never make thee shrink.
Kauhun sillalta kun saatat lähteä,
purgatorion tuleen tulet lopulta;
jos olet koskaan antanut lihaa tai juomaa,
tuli ei koskaan saa sinua kuihtumaan.
Ei olisi mielestäni viisasta yrittää tiivistää kaikkia eri näkökulmia yhteen. Kaikki kertomukset eivät ole samanlaisia. Monet länsimaiset kokemukset – Lyke-Wake Dirge -runosta Alexanderiin ja Stormiin – viittaavat
alkuvaiheessa olevaan synkkään maailmaan, joka kuulostaa kovasti traditionaaliselta helvetiltä. Toisaalta Tiibetiläinen kuolleiden kirja esittää
melkein peilikuvan em. kertomuksiin: ”kirkas valo” suo vapauden kuoleman hetkellä, kun taas raivoisat jumaluudet ilmestyvät vasta loppuvaiheessa, kun yksilö on matkalla kohti uutta syntymää.
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Kertomuksilla kuitenkin on yhteisiä piirteitä, vaikka kaikkia kuolemanjälkeisiä tiloja ei yritettäisi sisällyttää samaan viitekehykseen. Pekka
Ervastin esitys tässä kirjassa tarjoaa yhden mahdollisen lähestymistavan. Ervastin esitys perustuu teosofisiin opetuksiin ja hänen omiin selvänäköisiin tietoihinsa. Hän seuraa teosofian mukaista jaottelua ihmisen
sisäisestä rakenteesta, joka sisältää toinen toistaan hienompia sisäkkäisiä olemuspuolia.
Näistä olemuspuolista alin on fyysinen keho, jonka kuoleman merkitys on ilmeinen. Kaikki fyysiset toiminnot lakkaavat, kehoa ylläpitävä
organisoiva olemus häviää, minkä jälkeen välittömästi alkaa ruumiin hajoamisprosessi. (Tämä tuo mieleen Aristoteleen käsityksen sielusta tai
psyykestä kehon ”muodon” aiheuttajana.)
Tähän yleisesti hyväksytty tieto päättyykin. Harvat asiat ovat yhtä
itsestään selviä kuin se, että elävä keho ja kuollut ruumis eroavat toisistaan, mutta valtavirran ajattelu on näihin päiviin saakka ollut tämän
eron suhteen hyvin hämärää. Teosofisen näkemyksen mukaan ero perustuu eetteriruumiiseen tai energiaruumiiseen, joka järjestää ja virittää
fyysisen kehon.
Eetteriruumis on kuolevainen aivan kuin sen aineellinen vastinkappaleensa, mutta se ei kuole samaan aikaan kuin fyysinen keho. Perinteinen
käsitys on samalla kannalla kuin Ervast: tavallisesti eetteriruumis elää
noin kolme päivää. Tämän aikana kuolleella on rajoitettu mahdollisuus
olla yhteydessä elävien kanssa.
Tällainen oli oma kokemuksen äitini kuoleman jälkeen. Parin päivän
kuluttua hänen kuolemansa jälkeen olin kotona yksin meditoimassa.
Kuulin äänen kutsuvan ”Richard, Richard!”. Aluksi luulin, että kyseessä
oli tätini, joka asui naapurissa. Menin ovelle, mutta siellä ei ollut ketään.
Tädilläni – äitini siskolla – oli samanlainen kokemus. Hän oli koiran
kanssa ulkona talonsa edessä. Myös hän kuuli äitini äänen, ja näin näytti
tekevän koirakin.
Tällaiset kokemukset ovat suhteellisen yleisiä. Ne voivat esiintyä monin
eri tavoin. Kabbalisti-ystäväni kertoi, että hänen isänsä ilmestyi hänelle
kuolemansa jälkeen varmistaakseen, että hän varmasti olisi hautajaisissa puku päällä. Kun olin esoteerisia traditioita käsittelevän Gnosis-lehden päätoimittajana, sain lukuisia artikkeleja ihmisiltä, joilla oli ollut
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samankaltaisia kokemuksia. Emme julkaisseet tällaisia artikkeleita,
mutta ihmiset lähettivät niitä siitä huolimatta. Luultavasti he tekivät
näin, koska heillä ei ollut ketään muuta, jolle kertoa kokemuksistaan.
Tavalliset käytännöt näyttävät alitajuisesti heijastelevan näkemystä
eetteriruumiin elinkaaresta. Länsimaisissa kulttuureissa on tapana haudata tai tuhkata ruumis noin kolmen päivän päästä kuolemasta, joten
hautajaiset sattuvat samaan aikaan kuin eetteriruumiin kuolema [suom.
huom.: Näin ei toimita Suomessa]. Läheisillä on subjektiivinen tuntemus
siitä, että omainen ei ole enää heidän lähellään enää samalla tavalla
kuin välittömästi kuoleman jälkeen.
Äkillisesti kuolleilla ei ole mahdollisuutta luopua fyysisestä kehostaan
vähitellen. He ovat hämmennyksen tilassa, kuten Ervast sanoo. Taistelukentällä kuolleet sotilaat usein katselevat ruumistaan tapahtumapaikan yläpuolelta ja ihmettelevät, mitä heille on tapahtunut. Itse asiassa 1900-luvun alun brittilehti The Occult Review (Okkulttinen katsaus)
julkaisi useita tällaisia kuvauksia, joita selvänäkijät olivat raportoineet I
maailmansodan aikana. Monsin taistelun aikana kerrottiin merkillisestä
enkelitapahtumasta. Pian tapahtuman jälkeen okkulttinen kirjailija Arthur Machen julkaisi tarinan The Bowmen (Jousimiehet), jossa kerrottiin
brittijoukkojen avuksi tulleista näkymättömistä jousimiehistä. Kyseessä
oli fiktiivinen teos, eikä Machen muuta väittänytkään, mutta pian taisteluun osallistuneet sotilaat kertoivat nähneensä jotakin samankaltaista; monet puhuivat enkeleistä. Kun olin pieni poika, isäni kertoi minulle
tästä legendasta, vaikkakin hänen versionsa mukaan Pyhä Yrjö taisteli
brittien puolesta.
Jos tällä kertomuksella on mitään totuusarvoa, niin kenties todistajat
näkivät kuolleiden eetteriruumiit taistelupaikan yllä. Ervast kuvaa tilannetta seuraavasti (hän ei kuitenkaan mainitse Monsin taistelua): ”Ja kun
he sitten siellä kuolevat, ja kun seuraamme heidän kohtaloitaan kuoleman jälkeen, näemme, että toiset ovat niin innostuneita yhä samaan
taisteluun, että he jatkavat tätä taistelua näkymättömässä maailmassa,
siinä, joka on lähellä fyysistä maailmaa – eetterimaailmassa. Sen tähden voi usein näkyä, kuinka ilmassa toinen joukko taistelee fyysisten
joukkojen yläpuolella. Ne ovat varjoja, jotka ovat täynnä innostusta,
ja hyökkäävät toistensa kimppuun.” Ervast sanoo, että kuten monet
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muutkin kuolleet, hekin tarvitsevat henkisten auttajien apua eteenpäin
pääsemiseksi.
Ennen kuin siirrymme seuraavaan kuolemanjälkeiseen tilaan, lienee
hyödyllistä luoda katsaus kuolemanprosessiin esoteerisen kristinuskon
kolmijaon näkökulmasta, josta myös kirjan toimittajat mainitsevat: ruumis, sielu ja henki (1. Tess. 5:23). Näitä käsitteitä, erityisesti sielua ja
henkeä, ymmärretään nykyisin kovin heikosti ja epäilen, että monetkaan
pastorit tai edes teologit eivät osaa selittää sielun ja hengen eroa. Jotkut
voivat pitää hämmentävänä sitä, että kristinuskossa puhutaan kolmesta
eri olemuspuolesta, kun taas teosofia puhuu seitsemästä.
Ihmisen jaottelun ero esoteerisen kristinuskon ja teosofian välillä on
helppo sovittaa yhteen, kun huomataan, että eroavaisuus johtuu opetusten erilaisesta ”kaistanleveydestä”: esoteerisen kristinuskon jaottelussa on vähemmän tasoja, mutta ne kattavat teosofian tarkemman
jaottelun. Ervastin esitys on pitkälti yhteneväinen teosofian kanssa. Se
voidaan jakaa seuraavalla tavalla (alenevassa järjestyksessä):
Ervast

Esoteric Christianity

Atmic
Buddhic
Higher Mental
Lower Mental
Astral
Etheric
Physical

Spirit (pneuma)

}
}

Soul (psuché, i.e., psyche)
Body (sōma)

Astraalisen käyttövälineen puoli, joka ilmentää himoja ja itsekkyyttä
(kaama sanskriitiksi) on Uuden testamentin kreikan kielellä liha (sarks).
On hyvä huomata, että myöhempi esoteerisen kristinuskon traditio –
esimerkiksi Filokalia – viittaa henkeen, (pneuma, nous) suurpiirteisesti
ilmaistuna puhtaana tietoisuutena.
Se minkä esoteerinen kristinusko menettää hienojakoisuudessa, se
voittaa yksinkertaisuudessa ja eleganssissa. Se on erittäin uskottava, jos
tarkastelemme ihmistä sisältäpäin, subjektiivisen kokemuksen näkökulmasta.
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Ulkoisen, fyysisen maailman kokemukset, jotka viisi aistiamme välittävät, voidaan luokitella kehoon kuuluviksi.
Mielessä olevat ajatukset, mielikuvat ja tunteet muodostavat kokemusten summan, jonka järjestäjänä toimii psyyke tai sielu. (Tässä on
hyödyllistä muistaa, että useimmissa Uuden testamentin englanninkielisissä käännöksissä sana soul (sielu) esiintyy aina sanan psykhê eli psyyke
vastineena.)
Mitä jää jäljelle? Vain puhdas, tietävä Itse, jota Ervast kutsuu korkeammaksi itseksi [suom. huom.: P. E:n opetuksissa ’korkeampi minä’ ja
’korkeampi itse’ tarkoittavat eri asioita, mutta kuolemakirjan englanninkielisessä versiossa käytetään vain yhtä ilmaisua, joka sisältää kummankin]. Korkeampi itse on henki (pneuma tai nous), jota hinduopetuksissa
kutsutaan Itseksi tai Aatmaksi.
Tämän yksinkertaisen jaottelun ymmärtäminen selventää monia
esoteerisen kristinuskon opetuksia. Se antaa myös avaimen, jonka avulla on mahdollista ymmärtää Ervastin kuvauksia tässä kirjassa.
Eetteriruumis ei tarkoita teosofisessa tulkinnassa fyysistä kehoa sinänsä, vaan fyysisiä tuntemuksia. Tällä tavalla henkilö havaitsee eetteriruumiinsa. Meditaatioharjoitukset, jotka keskittyvät kehon tuntemuksiin, voivat merkittävästi voimistaa ja tarkentaa eetteriruumiin
havaitsemista.
Astraaliruumis on rakentunut tunteista, tuntemuksista ja haluista, joita yksilö on koonnut itseensä elämän aikana.
Mentaaliruumis on puolestaan rakentunut ajatuksista ja käsityksistä.
Teosofiassa usein jaetaan mentaaliruumis nämä alempaan ja ylempään
manakseen, mutta en käsittele niitä tässä esityksessä tämän enempää.
Buddhi käännetään usein englannin kielessä jossain määrin
epätarkasti intuitioksi. Buddhi on kaikkein korkeinta ja abstrakteinta
kognitiivista kokemusta.
Buddhinen, mentaalinen ja astraalinen taso yhdistetään esoteerisessa kristinuskossa sieluun. Miksi näin? Koska kaikki nämä liittyvät tietämiseen; olkoon tietämisen kohde ajatuksiin, tunteisiin tai kehoon liittyvää.
Henki (pneuma), tietävä korkeampi itse samaistetaan tässä tulkinnassa
aatmaan.
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Hengen eteneminen kuolemanjälkeisissä tiloissa voidaan nähdä kuolemien sarjana: ensin eetterisenä, sitten astraalisena ja lopuksi mentaalisen kuolemana.
Astraaliruumiin hajoaminen voidaan karkeasti jakaa kahteen vaiheeseen. Klassinen teosofia kutsuu ensimmäistä vaihetta kaamalookaksi,
joka on halujen maailma. Kuolleella ei ole enää fyysistä kehoa, mutta
monet halut ja takertumat, jotka saivat alkunsa maallisesta elämässä,
ovat vielä jäljellä. Näitä haluja ei ole mahdollista toteuttaa astraalitasolla juuri siitä syystä, että kyseessä ei ole enää fyysinen taso. Näin ollen
yksilö joutuu kokemaan ne ilman toivoa tyydytyksestä.
Kaamalookassa vietetyn ajan pituus vaihtelee yksilöstä toiseen. (toisaalta on oltava varovainen puhuttaessa ajan kulusta ei-fyysisissä olotiloissa). Kaamalookaa seuraavaa prosessia Ervast kutsuu maalliseksi
paratiisiksi, koska se muistuttaa maata; sieltä vain puuttuvat suru ja
kärsimys.
Tälläkin vaiheella on loppu, jota Ervast kutsuu toiseksi kuolemaksi.
(vrt. Ilmestyskirja 2:11; 20:6, 14; 21:8). Ervast kirjoittaa seuraavasti:
”Jos kuvittelemme, että olemme kulkeneet kaikkien tuonelan
alatasojen kautta, niin on kuin olisi kaikki kasvanut ja tullut suuremmaksi luokka luokalta. Lopulta tuntuu meistä kuin meidän
persoonallisuutemme pitäisi haihtua niin, että meidän ei pitäisi olla olemassa. Mutta samalla alkaa häämöttää jotakin muuta. Samalla alkaa syvällä kirkkaana häämöttää jotakin, jota
emme selvästi uskalla uskoa, mutta johon meidän on pakko
ruveta uskomaan. Kun tulemme taivaan portille, niin tulemme
sinne niin alastomina, ettei meidän persoonallisuudestamme ole
mitään jäljellä.”
Lainauksen viimeinen huomautus on äärimmäisen tärkeä. Se auttaa
ymmärtämään, miksi tavallinen käsitys kuolemanjälkeisestä elämästä on
niin sekava ja hämäävä. Onko sielu kuolematon? Ei, jos pidämme sieluna
edellä määritettyä psyykeä. On helppo nähdä, näin pitääkin olla: ”Pidätkö vielä kuolemasi jälkeen lempiruuastasi? Mitä poliittista puoluetta
kannatat? Haluatko edelleen käydä elokuvissa?” [Nämä kysymykset ovat
mielekkäitä] vain tiettyyn rajaan saakka – siihen saakka, kunnes nämä
halut lakkaavat. Jos tämän jälkeen jotakin jää jäljelle – tämä jäljelle
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jäävä [tietoisuus] voi olla hyvinkin vähäinen – yksilö jatkaa puhtaaseen
taivastilaan.
Tästä aiheutuu kyseinen vaikeus. Ervast painottaa, että persoonallisuus ei ole kuolematon; se voi ja sen täytyy (vaiheittain) kuolla. Mutta
kuinka tavallinen ihminen voisi ymmärtää tämän asian? Hän ei ainoastaan usko olevansa tämä persoonallisuus; hän myös uskoo olevansa ainoastaan sitä. Tästä näkökulmasta mikään ei selviydy kuolemassa, eikä
voikaan selviytyä. Jos ymmärtää tilanteen vain persoonallisuuden kannalta, päätyy luonnollisesti pitämään kuolemanjälkeistä elämää mahdottomuutena.
Jos ihmisellä on ollut jonkinlainen yhteys korkeampaan itseen – vaikka hyvin heikko tai tiedostamamaton yhteys – hän todennäköisesti uskoo kuolemanjälkeiseen elämään tai voidaan jopa sanoa, että hän tietää
sen olevan totta.
Kuten aiemmin totesin, ei ole mahdollista tiivistää kaikkia mahdollisia näkökulmia kuolemanjälkeisestä elämästä yhteen yksinkertaistettuun kuvaan. Tämä ei ole mahdollista Ervastin esityksen tai ylipäätään
klassisen teosofian puitteissa. Esimerkiksi suurin eroavaisuus Ervastin ja
Besantin käsitysten välillä on siinä, että Besant pitkälle samaistaa kaamalookan ja astraalitason kuolemanjälkeisen elämän. Kun kaikki negatiiviset impulssit ovat hävinneet, yksilö siirtyy mentaalitasolle, joka pitkälle vastaa devachania tai taivasta. Näin ollen astraalinen tila on miltei
kokonaan negatiivista, kun taas mentaalinen olotila positiivista.
Ervast puolestaan jakaa autuaallisemman kuolemanjälkeisen elämän
kolmeen osaan: maallinen paratiisi (korkein astraalitaso), alempi taivas
(alempi mentaalitaso) ja korkeampi taivas (ylempi mentaalitaso), johon
astuessaan kaikki persoonallisuuden piirteet ovat hävinneet. Jokainen
käy läpi nämä vaiheet. Lisäksi on vielä Kristuksen taivas, johon voivat
astua vain kaikkein puhtaimmat ja kehittyneimmät yksilöt.
Ervast kuitenkin on paljolti samaa mieltä muiden teosofien kanssa
jälleensyntymisen luonteesta. Määrätyt ihmisen ominaisuudet eivät
voi kehittyä muualla kuin maallisessa elämässä. Sen vuoksi on tarpeen
palata maalliseen elämään huolimatta sen sisältämästä kärsimyksestä.
Kyseessä on lopulta positiivinen kehitys, joka on yksi linkki miltei loputtomassa kehityksen sarjassa, jota monadi meissä läpikäy.
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Tätä käsitystä voidaan verrata perinteiseen itämaiseen ajatteluun,
kuten buddhalaisuuteen, jonka mukaan syntyminen maailmaan on onnettomuus. Se on merkki siitä, että jotakin on mennyt pieleen ja että
ihminen on yhä vangittuna ehdollisen olemassaolon pyörään.
Sekä teosofia että buddhalaisuus pitävät jälleensyntymisen syynä
tanhaa, halua ehdolliseen olemassaoloon. Buddhalaisuus pitää tanhaa
kosmisen vankeuden lähteenä, kun taas teosofian mielestä se on onnellinen virhe (felix culpa), joka johtaa monadin ja koko maailmankaikkeuden täydellistymiseen.
Näiden ongelmien ajattelu on vaativaa. Yhtenä vaikeutena ovat käsitteet, joista yksikään teosofinen opettaja ei näytä olevan täysin samaa
mieltä. Lisäksi vaikeutena on näiden käsitteiden liittäminen asioihin ja
tiloihin, jotka ovat kaukana käsitteiden maailmasta. Vaikka ymmärtäminen on ihmisen käsityskyvyn ulottumattomissa, kannattaa siitä huolimatta pyrkiä lähestymään noita rajoja ja kenties jopa toivoa niiden
ylittämistä.
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