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Moniuskonnollisen Oneness-liikkeen 
Ykseyskeskukset ympäri maailmaa 
kutsuvat henkisiä etsijöitä ja hengel-

lisen kotinsa löytäneitä. Oneness Yliopistoon 
Intiaan virtaa ihmisiä kaikista uskontosuun-
nista ja maailmankatsomuksista voimista-
maan ja elävöittämään suhdettaan omaan it-
seensä, läheisiinsä ja omaan jumaluuteensa, 
oli se sitten  Äiti Maa, Pyhä Henki, Jumala, 
Allah , Buddha , Kristus tai Korkeampi itse. 
Siinä, missä uskonnolliset mielet kiivailevat 
opinkappeleittensa eroista, on hengellinen 
sydän harvinaisen yksimielinen kaikkien yh-
teenkuuluvuudesta ja rakkaudesta, joka me 
pohjimmiltamme olemme. 

ykseyteen herääminen 
– yhdenvertaisuuden paluu

Ykseyteen Herääminen on siirtymistä mie-
len ohjauksesta sydämen ohjaukseen. Sii-
hen johtavan prosessin ansiosta ajatusmyl-
ly hiljenee. Ilo ja rauha täyttävät sydämen. 
Pelot katoavat. Ykseyteen Herännyt näkee 
kaiken yhteenkuuluvuuden ja yhteisyyden. 
Hän haluaa rakentaa siltoja eriävien mieli-
piteiden välille sen sijaan, että alkaisi kii-
vailla oikeassa olemisen puolesta. Sydän ei 
erottele. Siksi ekumenia tulee luonnollisek-
si ykseyteen heräämisen jälkeen.

Myötätunto on voimakasta. Toisen kärsi-
mys on yhtä tärkeää kuin oma, koska se on 
ihmiskunnan yhteistä kärsimystä, jota on kär-
sitty vuosituhansia: erillisyyttä, yksinjäämistä, 
veristä kamppailua olemassaolo-oikeutuksen 
puolesta. Kärsimyksellä on monet kasvot ja 
ne ovat kaikkien tiedossa. Vaikka kärsimyk-
sen näyttämöt ovat erilaisia, tunnekokemuk-
set ovat samoja: pelko, hätä, kiukku, suru, 
uupumus, periksi antaminen. Jokainen meis-
tä tuntee nämä elämäntilanteeseen, ihonväriin 
ja maailmankatsomukseen katsomatta. Yksey-
teen Herääminen tekee mahdottomaksi ohit-
taa tämä tieto. Ei ole enää olemassa erikseen 
jonkun toisen kärsimystä. Se on yhteistä.

Pelon katoaminen ja yhdenvertaisuuden 
kokemus synnyttävät halun kaiken kärsi-
myksen ratkaisemiseen. Kun pelko ei kahlit-
se, herää uudenlaista, vapaampaa ajattelua, 

ratkaisumalleja ja taloutta. Kun ajatuksem-
me vapautuvat vanhoista, pelkoon perustu-
vista ikeistään, alkaa kaikki uusi ja vapaa 
versota. Uusi tarkoittaa monenlaista. Ykse-
ys ja yhteisyys ei tarkoita samanlaisuutta. 
Olemme yksilöitä, omanlaisiamme, jokai-
nen omaa, toisten kanssa yhdenvertaista ih-
mislaatuamme ilmaisemassa. 

heränneen elämää

Oli merkillistä matkustaa ensimmäistä kertaa 
Ykseyteen Heräämisen jälkeen bussissa kau-
punkiin: sisäinen puhe oli lakannut.  Ei kom-
mentointia kanssamatkustajista, heidän hie-
noista tai kamalista vaatteistaan, mahdollisista 
elämäntarinoistaan ja muistojen ketjuista, joita 
nuo tarinanpätkät herättivät. Ei ”pitäsi-töiden” 
luettelua, ”ei-olisi-pitänyt- toimien” harmitte-
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lua. Ei kiireen tuntua, ei stressiä. – Mindfull-
nessmäistä läsnäoloa automaattisesti, ilman 
ponnistelua. Läsnäoloa siinä, mikä on. 

Arkeeni on ennen liittynyt paljon halu-
amista. Satuin taannoin saamaan lahjakortin 
sisustusliikkeeseen. Olen ollut intohimoinen 
sisustaja ja ennen olisin löytänyt lahjakortille 
runsaasti käyttöä. Ykseyteen Heräämisen jäl-
keen kuljeskelin sisutusliikkeessä tavaroita 
katsellen.  Kaikki näytti kyllä kauniilta, huo-
mattavasti kauniimmalta kuin ennen, mut-
ta minun ei tehnyt mieli ostaa mitään. Olin 
niin sisäisesti tyydyttynyt, etten tarvinnut kerta 
kaikkiaan mitään. Aivan tavalliset aistimukset 
ovat ilman mielen jatkuvaa kommentointia 
niin nautinnollisia, että se riittää.  Sisäisen 
tyydyttyneisyyden myötä tarpeet muuttuvat 
varsin maltilliseksi ja ihmismieleen niuk-
kuusvuosilta periytynyt ahneus katoaa. 

Heräämistä voi joillakin ennakoida nk. 
heränneiden tilojen lisääntyminen. Näitä 
poikkeuksellisia tietoisuuden tiloja esiintyy 
kaikilla ikään tai uskontokuntaan katsomat-
ta.  Ne ovat ydintiloja, jotka ovat jatkuvasti 
sisällämme, mutta joista ainakin joitakin voi 
olla vaikea tietoisesti tavoittaa: ylimaallisia 
rakkauden ja rauhan kokemuksia, tyhjyy-
den, täyteyden ja perillä olon kokemuksia

Kuten herännyt, myös heränneessä ti-
lassa oleva ihminen on sisäisesti tyydyttynyt 
eikä hän stressaannu arkielämän tapahtu-
mista. Näin kuvailee eräs äiti toimintaansa 
raivoavien lastensa kanssa: ”Kun olen päi-
viä pitkissä heränneissä tiloissa, ponnistelu 
lakkaa ja alan toimia automaattisesti yksey-
dellisesti. Autan heidät takaisin omaan rau-
haansa juuri siinä, missä olemme.”

ekumeeninen arki

Ykseydellisesti toimiminen voi ottaa myös 
maailmakatsomuksellisia muotoja. Esimer-
kiksi monissa maissa olevat yhteiset pyhät 
tilat ovat ykseydellistä arkea. Asuin viitisen-
toista vuotta sitten Malesiassa paikallisen 
imaamin luona.  Hänellä oli ystäviä sekä 
kristityistä että buddhalaista seurakunnis-
ta, joiden jäsenet käyttivät ristiin toistensa 
tiloja, missä päin kaupunkia sattuivat sitten 
liikkumaankin. Omassa asuinkorttelissani oli 
asunnossani Rauhan tyyssija niminen huone, 
jonka tyhjälle alttarille kukin voi tuoda oman 
maailmankatsomuksensa symbolit.

Uskontojen välistä dialogia on käynnis-
tetty eri uskontoryhmien välillä.  Suomes-
sa yksi tällainen foorumi on abrahamisten 
uskontojen (kristinusko, juutalaisuus, is-
lam) yhteistyöfoorumi ”Uskot” ja suoma-
laisen Ykseys - liikkeen kyljessä kehittynyt 
Yksi Sydän – konsepti.  Yksi Sydän – tapah-
tumia voi järjestää perheissä, naapurustois-
sa, seurakunnissa tai isoina kansainvälisinä 
tapahtumina.  Tilassa on yhteisalttari, jon-
ne jokainen voi tuoda uskonsa symbolit ja 
eri ryhmittymät vetävät vuorollaan oman us-
konsa mukaisen seremonian, rukouksen 
tai laulun – uskontojen välisten ristiriitojen 
liennytyksen ja maailmanrauhan hyväksi.

Miksi juuri nyt?

Se, että luontaista yhteisyyttä luova Ykseyteen 
Heräämien on yhtäkkiä tullut mahdolliseksi 
ilman pitkää hengellistä harjoittamista, on 
vaikeasti nieltävä, mutta tervetullut uutinen 

monille. Miten se on mahdollista? Sri Bhaga-
van, ihmiskunnan heräämiselle omistautunut 
avataara selittää asian yksinkertaisella tavalla: 
”Ajatelkaa asiaa kokonaisuuden kannalta.  
Se, mikä ihmiskunta kokonaisuutena on, on 
kilvoitellut vuosituhansia monien jäseniensä 
antaumuksella.  Tämä on nostanut yhteisen 
tietoisuuden niin korkealle, että kynnyksen 
ylittäminen on tullut mahdolliseksi kaikille, 
myös maallistuneille.”

Vaikka Ykseyteen Heräämistä tapahtuu 
kaikkien uskonnollisten ja maailmankatso-
muksellisten perinteiden piirissä, vaikuttaisi 
Ykseys Yliopiston (Oneness University) ne-
liviikkoinen kurssi olevan tällä hetkellä no-
pein tie herättämään kokemukseen yhteydes-
tä omaan Jumalaan ja muihin ihmisiin. Mm 
maya-kalenterien mukaan alkoi vuoden vaih-
teessa, 21.12.2012 uusi aikakausi ihmiskun-
nan historiassa: Kultainen aikakausi, Ihmeit-
ten aika, joka tulee viemään pois pimeyden 
maan päältä. - Tämä lienee ihmiskunnan uu-
sista toivoista inspiroivin.

www.onenesssuomi.ning.com  
www.onenessuniverstiy.org     www.yoneness.com 
meri.lahteenoksa@gmail.com, 050 337 9711 
yoneness@gmail.com, 0400 603062

Lähteenoksa Meri: Heräämisiä ykseyteen (2013), 
Carlström Anette: Sydämen syvyyksistä (2012)

Herääminen ykseyteen kurssi/pro-
sessi Konsan Kartanossa la-su 2.-
3.11. Vetäjät Meri ja Y. Katso Kon-
san Kartanon ohjelma s. 12-13. 

Olemme mukana Hengen ja Tiedon 
messuilla 12.–13.10., huone 35.
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