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Maailmalla on historiallisia kuva-
uksia monenlaisista pyhimyk-
sistä ja jumalhahmoista sekä 

Korkeimman Olennon ilmentymistä. 
Käännöstöiden edetessä on löytynyt eri 
puolilta maailmaa useita laajalti tunnet-
tuja kirjoituksia kuten Bhagavad-gita, 
Tao Te King, Toora, Raamattu, Popol 
Vuhjne.

Keskityn tässä artikkelissa lähinnä 
Veediseen näkökulmaan, joka on perus-
tana niin hindulaisuudelle, buddhalaisuu-
delle, sikhiläisyydelle kuin jainalaisuudelle 
– ja myös yogalle jne. Monet maailmanus-
konnon aseman saavuttaneista henkisistä 
suuntauksista ovat saaneet alkunsa Intian 
maaperältä. Sen vuoksi Intian niemimaata 
kutsutaan muinaisessa sanskriitin kielessä 
termillä Punya-Bhumi Bharat, Hyvyyden 
ja hurskauden maa. Samaista maata kut-
sutaan virallisesti yhä nimellä Bharat.

Peri-intialainen maailmankuva on 
suunnattoman henkinen. Kun tutkimme 
Veeda-kirjallisuutta, joka on maailman 
kaikkeen muuhun pyhään kirjallisuuteen 
verrattuna lähes loputtoman laaja, saam-
me varsin kiehtovia näkemyksiä ja väläh-
dyksiä jumaluuden monista tasoista sekä 
kasvoista. On olemassa jumalaisia olen-
toja taivaallisella tasolla, ja jumalaisia 
olentoja yliaistillisella tasolla. Käytännös-
sä jumaliksi kategorisoitavia olentoja ku-
vaillaan olevan lukuisia miljoonia, mutta 
kaikki tämän universumin piirissä asus-
tavat jumalolennot ovat katoavaisia, huo-
limatta heidän maan asukkaiden silmissä 
pitkästä elinkaarestaan. Kuten vanha sa-
nanparsi sanoo, ”Vain yksi on ylitse mui-
den.”

Kyetäkseen tunnistamaan kuka on 
kuka, jumaliksi kuvailtujen olentojen kos-
misessa armadassa, ihmisen tulee olla 
sekä älykäs että onnekas. Hyvän oppaan 
seurassa voi turvallisesti samoilla vaikka 
halki sankan viidakon, taikka Tharin Suu-
ren erämaan. Samaten Veeda-kirjallisuu-
den valtamereen voi hukkua, vaikka olisi 
hyväkin uimari, tai eksyä sen kukkaiskie-
len kauneuteen, joka päihittää maailmal-
lisesta runoudesta suloisimman. Meillä 
on oltava Sad-Guru, eli itsensä oivaltanut 
henkinen mestari oppaanamme, tajutak-
semme mikä on tuon viisauden valtame-
ren ydin.

Kun Arjuna häkeltyi Kurukshetran 
taistelukentällä 3000 vuotta ennen länsi-
maisen ajanlaskun alkua, silloisen maa-

ilmansodan syttymisen hetkellä, hän 
turvautui Krishnaan. Hän oli niin ääret-
tömän onnekas, että Krishna oli hänen 
rakas ystävänsä ja suostui hänen vaunu-
najajakseen tuon suursodan ajaksi. Häm-
mentyneenä tilanteen hyvin haasteel-
lisesta vastakkainasettelusta, jossa hän 
päätyi kasvotusten Kauravien armeijan 
kanssa, hän kääntyi Krishnan puoleen 
ja hyväksyi tämän henkiseksi opettajak-
seen. Joku saattaa ihmetellä mielessään, 
”Mikä teki tilanteesta Arjunalle niin vai-
kean ?” Vastakkaisen armeijan rivistöis-
sä oli monia hänelle tuttuja henkilöi-
tä elämän varrelta, ja se seikka sai hänet 
epäröimään velvollisuutensa täyttämis-
tä soturina. Niin hän sanoi, ”sishyas te 
’hamsadhimamtvamprapannam – Oi 
Krishna, Govinda, hyväksyn tässä tilan-
teessa Sinut henkiseksi opettajakseni ja 
antaudun Sinulle.”

Tuolloin Partha-sarathi Krishna, Arju-
nan vaununajajaksi ryhtynyt Herra, lauloi 
jumalaisen viisautensa hymnin, eli Bha-
gavad-gitan ikuisen ilosanoman. Sen yh-
teydessä Hän salli Arjunan nähdä Hänen 
virat-rupansa– maailmanlaajuisen hah-
monsa, johon kaikki universumin ilmiöt 
ja jumaluudet sekä muut olennot sisältyi-
vät – ja paljasti olevansa korkein avata-
ra, Ikuisen Ajan Henkilöitymä Itse. Vas-
ta sillä hetkellä Arjuna, saadessaan omin 
silmin nähdä koko kaikkeuden planeetoi-
neen ja galakseineen samoin kuin maail-
man miljoonat ja taas miljoonat siddhat, 
yogit, pyhimykset ja jumalat sekä luoma-
kunnan kaikki muut olennot läsnä tuossa 
ihmeellisessä hahmossa, oivalsi Krishnan 
olevan alkuperäinen Henkilö, Persoonal-
linen Jumala Itse, josta koko maailma on 
saanut alkunsa. Niin hän antautui Krish-
nalle ja suostui hyväksymään Hänet kor-
keimmaksi auktoriteetiksi kaiken olemas-
sa olevan suhteen. 

Meidän tulee ottaa Arjunasta oppia, ja 
seuraamalla hänen esimerkkiään, täydel-
listää elämämme turvautumalla Bhaga-
vad-gitan* puhujaan, Sri Krishnaan.

[*Kaikki Bhagavad-gitan käännökset ja se-
litykset eivät suinkaan ole auktorisoituja, 
vaan vain ne jotka tuovat Krishnan esille 
Hänen Itse opettamallaan tavalla – Kor-
keimpana Henkilönä ikuisessa hahmos-
saan ja kaikki elävät olennot Hänen ikui-
sina osinaan ja palvelijoinaan.]

Gaudiya Mathan websivu:  
www.PureBhakti.com

 
TERTTU SEPPÄNEN

Tarkastellaan nyt tilannetta, kun 
ajatusjoogan harjoittaja on tehnyt 
tunne- ja ajatusolemuksensa puh-

distamis- ja jalostamistyötä säännöllisesti 
riittävän kauan ja hän on pystynyt posi-
tivisoimaan nämä käyttövälineet itsessään 
varsin pitkälle. 

Tällöin on mahdollista ylläpitää vakaa-
ta mielentilaa tai on mahdollista palauttaa 
se, jos se arkipäivän tiimellyksessä on hor-
junut. Tällöin hänessä alkaa kehittyä hen-
kinen selvänäkö, se on intuitiivista vaistoa.

 Positiivisuuden ja mielentyyneyden 
saavuttamisen jälkeenkin ihmisen ole-
muksessa  on jäljellä negatiivisuutta. Voim-
me kutsua niitä negatiivisuuden  iduiksi. 
Kun positiviisuus ihmisessä on tullut niin 
voimakkaaksi, että se pystyy hallitsemaan 
jäljellä olevat negatiivisuuden idut, se osaa 
käyttää niitä palvelijoinaan.  

Negatiivisuus on tarkoitettu ihmi-
sen palvelijaksi ja opettajaksi, mutta tämä 
palvelija oppii kunnioittamaan oikeal-
la tavalla herraansa ja tottelemaan hänen 
käskyjään vasta sitten, kun herra on kas-
vanut henkisesti palvelijaansa voimak-
kaammaksi. Ihminen saavuttaa tarvitta-
van henkisen voimakkuuden yhdyttyään 
itsessään olevaan Kristukseen niin täydel-
lisesti, että Kristus yksin toimii hänessä 
herrana ja käskijänä.

(Huom. Kristus tässä tarkoittaa ”sisäi-
nen” Kristus tai ”mystinen” Kristus. Vrt. 
korkeampi Minä.) 

Ihmisessä jäljellä olevat negatiivisuu-
den idut palvelevat tällöin häntä jonkin-
laisina tuntosarvina, joiden avulla hän 
pystyy ymmärtämään niitä lähimmäisi-
ään, jotka eivät ole vielä päässeet nega-

tiivisuuden herroiksi. Ne toimivat ikään 
kuin kuvastimena, johon toisissa ihmi-
sissä oleva negatiivisuus voi heijastua, ja 
ovat siten hyvin tärkeänä välikappaleena 
ns. henkiselle selvänäölle. 

Henkinen selvänäkö on ihmiselle ar-
vokas kyky. Kirjeopisto Vian perustaja-
opettajan Tyyne Matilaisen sanoin ky-
seessä on intuitiivinen vaisto. Sen avulla 
ihminen olemalla ikään kuin yhtä lähim-
mäisensä kanssa pystyy rakastamaan tätä 
niin kuin itseään.  Todellisen Kristus-rak-
kauden valaisemana, ihminen oppii oi-
kealla tavalla ymmärtämään toisia ihmi-
siä. Tämä ymmärtämys kehittää hänessä 
kyvyn löytää oikeat keinot lähimmäisten 
auttamiseksi sekä toisaalta kyvyn ohjata 
heitä heidän oman elämänkatsomuksen-
sa puitteissa pääsemään yhteyteen sisäi-
sen Mestarinsa ja itsessään olevan Kris-
tuksen kanssa. 

Henkinen selvänäkö alkaa kehittyä 
luonteen jalostumisen myötä ja tajunnan 
kirkastuessa vastaanottokyky korkeam-
malle jumalalliselle viisaudelle kasvaa.

Myös kotikäyntinä

Hierontaterapeutti, Urheiluhieroja,
Lymfahoitaja Ilkka Rainio

Kuuvuorenkatu 24  20540 Turku
Puh: 045 237 2349
Email: ilkka.rainio@pp.inet.fi
www.ilkkarainio.com

Klassiset/urheilu hieronnat:
30 min-15e,45 min-20e    60 min-25e,90 min-40e  

Lymfahieronta:30e
Energiahoidot:30e

Aromaterapeuttiset hieronnat:30e

Lämpöhoito:+5e
Lahjakortit

 
 

Myllyojan Tapahtumat 
 

  Syksy 2016, TURKU 
 

HUIPPUKONSERTTI 
 

La 1.10. klo 18.00 
Sergey Muravyev, tenori; 

Maria Kamchilina-Larionova, piano & Oleg 
Larionov, alttoviulu, 10-vuotias Maxim  

Larionov, viulu 
 

MARKKU MÄKINEN: LUONNON VIESTINTÄ 
 

Hänellä on syvä suhde luontoon ja luonnonhenkiin 
 

Su 30.10 klo 14 - 16.30 
 

MARKKU MÄKINEN: PERINTEINEN 
JOOGAKURSSI 

 

Su 6.11. klo 14 – 16.30 
 

AARIOITA RUUSUPORTISSA 
 

La 12.11. klo 18 
 

Seeli Toivio, sellisti-sopraano & Heikki Sassi, 
basso, Kiril Kozlovski, piano 

 
Tarkemmat tiedot ja muut tapahtumat: 

 

www.ruusuporttiin.fi 
 

--- Tilaisuudet järjestää: --- 
 

Ruusuportti ry 
 

c/o Marja-Liisa Haapa-aho 
Paimalantie 374, 20460 TURKU 

 

Puh. 0440 151 040 
 

Bussi nro 22 tai 22A Kauppatorilta (T9) 
Myllyojan pysäkille 

 
Sydämellisesti tervetuloa! 

 
--- Postituslistallemme --- 

 
Jos e-mailisi on muuttunut tai 

tahdot liittyä postituslistallemme, 
niin ilmoita siitä meille: 

 

ruusuportti@gmail.com 

Kauppiaskatu 8 Turku, Mehiläisen talo
P. 050 464 4344 • eliksiiri@eliksiiri.fi
Ma–to 8.30–17.00, pe 8.30–16.30

• Salaatit
• Lämmin kasvisruoka
• Luomuporkkanamehu
• Vehnänorasmehu
• Aloe Vera -mehu
• Energiajuoma
• Koivunmahla
• Tuorepuurot
• Elävää ravintoa
• Itseleivotut leivonnaiset
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Kauppatori

Kevyttä ja terveellistä!Kevyttä ja terveellistä!
Voit myös hakea 
annoksen tai 
juoman mukaan

• Salaatit
• Lämmin kasvisruoka
• Luomuporkkanamehu
• Vehnänorasmehu
• Aloe Vera -mehu
• Energiajuoma
• Koivunmahla
• Tuorepuurot
• Elävää ravintoa
• Itseleivotut leivonnaiset

Voit myös hakea 
annoksen tai 
juoman mukaan

www.eliksiiri.fi

Jumalan monet kasvot Ajatusjooga kehittää 
henkistä selvänäköä  

Ajatusjoogaan perehtynismahdolli-
suuksia on Turun seudulla  Maarias-
sa. Tiedustelut: KaisaPakkala, +358 
449 926 191, kaispakkalamaaria@
gmail.com. Kokoontumispaikka Pai-
malantie 376, Kaisa Pakkalan koti.
Raumalla ajatusjoogailtoja sopi-
muksen mukaan. Tiedustelut Jouko 
Palonen, 050 390 6517, joukopalo-
nen@gmail.com
Lisätietoa myös: terttu.seppanen@
via.fi tai 050 567 9630 sekä  www.via.fi
www.facebook.com/via.akatemia
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