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kautta. Olemme voineet vierailla niin kivi- ja 
kasvikunnissa kuin eläinkunnassa ennen ih-
mismuotoon asettumistamme. Maassa on ol-
lut olemassa ihmismuotoja vasta korkeintaan 
muutamia miljoonia vuosia. Voimme vain ar-
vailla, millaisia muotoja tietoisuutemme oli 
kokenut ennen Maahan tuloa, mikäli se oli 
lainkaan ollut asettuneena fyysisyyteen. 

Millaisia vaiheita tietoisuutemme onkin 
saattanut kokea, ihmiskunta muodostaa täl-
lä hetkellä Maan oloissa oman erityisen ke-
hityslinjansa. Olemme täällä samanaikaisesti 
toisten kehityslinjojen, kuten kivi-, kasvi- tai 
eläinkunnan kanssa. Nämä linjat puolestaan 
jakautuvat moniin haaroihin. Jos hyväksym-
me ajatuksen henkimaailman olemassaolos-
ta, voimme ilmeisesti havaita sielläkin erilai-
sia tietoisuuksia ja niiden ryhmiä. 

Tulevaisuutemme kasvaa tällaisista lähtö-
kohdista. Nykyisen tietomme mukaan Aurin-
ko ei ole ikuisesti samanlainen kuin nyt. Sen 
arvioidaan tulevan kasvamaan niin, että se nie-
laisee sisemmät planeetat, Maan muiden mu-
kana. Jo paljon aikaisemmin tulee ilmeisesti 
tapahtumaan muutoksia, joiden johdosta ny-
kyisen muotoinen elämä katoaa Maapallolta. 
Tähän voi kulua miljoonia tai miljardeja vuo-
sia, ellei pikemmin tapahdu jotain yhtä ratkai-
sevaa, ihmiskunnan toimesta tai muuten. 

Ei ole todennäköistä, että ihmislaji säi-
lyisi miljoonia vuosia rakenteeltaan ja ta-
voiltaan samanlaisena kuin se nyt on. Niin 
pitkien aikojen kuluessa sosiaaliset olot, käy-
tännöt, ajattelutavat ja uskomukset tulevat 

kokemaan suuria muutoksia tai katoamaan. 
Missään tapauksessa Maapallo ei ole ikui-
sesti ihmiskunnan fyysisessä käytössä. Edes-
sämme on vääjäämättä hetki tai ajanjakso, 
jolloin tietoisuutemme on pakko irrottautua 
nykyisestä Maapallolla elävästä ihmislajista 
ja aikanaan koko planeetasta. 

On vaikea ennakoida varmuudella, mil-
laisia muotoja tämä tietoisuuden muun-
nos saa. Fiktiossa on spekuloitu tietoisuu-
den siirtymisestä jonkinlaiseksi keinoälyksi. 
Tämä voisi esimerkiksi vaeltaa universumis-
sa koneisiin sidottuna. Emme voi sulkea pois 
mahdollisuutta, että ihmiset tekisivät tämän 
tapaisia yrityksiä. Siirtymä tällaiseen muo-
toon olisi kuitenkin nähdäkseni ihmistietoi-
suudelle askel taaksepäin, paluu kivikuntaan. 

Monet ajattelevat, että sielumme syntyy 
tänne useita kertoja kehittyäkseen eettises-
ti puhtaaksi ja rakkaudelliseksi. Tänä päivä-
nä meillä on vielä paljon opittavaa tässä suh-
teessa. Kun tämä kehitys on valmis, olemme 
valmiita siirtymään hengen tasoille, joilla 
fyysinen olemassaolo on mahdollista, mutta 
ei välttämätöntä kehittyäksemme edelleen. 
Silloin voimme ehkä saada vastuullemme 
myös suurempia kokonaisuuksia kuin yksit-
täisistä fyysisistä olioista huolehtimisen. 

Jos hyväksymme ajatuksen sielun jälleen-
syntymisestä, voimme nähdä kehityksen kul-
kevan suunnilleen seuraavasti: Ihmiskunnan 
tulo Maapallolle lienee tapahtunut kollektii-
visesti elämänvirtana. Tästä on haarautunut 
sieluperheitä ja yksilöitä, jotka ovat luoneet 
omaa karmaansa. Kun tämä on useissa jäl-
leensyntymissä tasapainotettu rakkaudella ja 
armolla, sieluperheet kokoontuvat ollakseen 
valmiita ihmiskunnan uuteen kehitysvaihee-
seen, joka on jälleen kollektiivinen, mutta 
toisella tavalla. Yksilöiden löytämä viisaus ja 
rakkaus jäävät olemaan ikuisesti ja voivat siu-
nata niitä kohteita, joihin uuden kehittyneen 
ihmiskunnan apua tarvitaan. Tuosta kokonai-
suudesta voi taas erottautua toimijoita, joilla 
on kuitenkin käytössään kollektiivin viisaus. 

Vaikka olen puhunut miljoonista vuo-
sista, ne ovat kuin hetki tietoisuuden valta-
meressä. Kaikki nuo vuodet kulminoituvat 
nykyhetkeen, jossa teemme valintoja: Tah-
dommeko edistää vai jarruttaa meitä yhä 
suurempaan rakkauteen ja viisauteen johta-
vaa kehitystä? Päätämme siitä nyt. 

Millaisen perinnön tahdomme viedä 
mukanamme universumiin niistä kokemuk-
sista, joita olemme täällä kokeneet? Mikäli 
tahdomme uskoa, että meillä on täällä mie-
lekäs tehtävä, sen täytynee olla juuri tämä. 
Mitä viemme täältä yhteiseen käyttöön? 

Minne  menet ihminen? 

Mitä on olla ihminen? Raamatun mukaan Jumala loi 
ihmisen omaksi kuvakseen. Se ei ole mikään pikku 
juttu. Sen perusteella ihminen on jotain suurta, ra-

kastavaa ja luomisvoimaista. Kuitenkin ihminen kärsii erilais-
ten suhdeongelmien, vallanhimon ja petollisuuden kiemurois-
sa, mikä ei ole niinkään hohdokasta. 

Nykyään puhutaan paljon uudesta kultaisesta ajasta. Sano-
taan, että olemme ihmiskuntana ottamassa askeleen eteenpäin 
kehityksessämme. Mitä sillä kehityksellä tarkoitetaan – mihin 
olemme menossa? Sitä pohditaan tämän lehden sivuilla ja myös 
Sateenkaaripäivillä Turussa (katso s. 19).

Veli Marti Keitel kertoo tieteen hurjista pyrkimyksistä yh-
distää ihminen ja kone (s. 4-5). 

Jay Govinda Das eli Johannes Kurki tuo julki tuhansia vuo-
sia vanhan ennustuksen tästä ajasta ja ihmisen tulevaisuudesta 
sekä selviytymisen mahdollisuudesta (s. 8-9). 

Jos tahdomme nähdä kauas eteenpäin, sanoo Seppo Ilk-
ka (s.2), on syytä ensin katsoa pitkälle taakse. Juuremme ovat 
universumin tietoisuudessa. Hän otaksuu, että joskus kaukana 
tulevaisuudessa meillä ei ole enää fyysistä maaplaneettaa 
asuttavana. Silloin tietoisuus on ainoa mitä on jäljellä.

Pentti Paakkola ilmaisee mietelmissään tulevaisuudesta ja 
ihmisestä (s. 6), että samoin kuin menneisyys on meissä aina 
läsnä, niin on myös tulevaisuus meissä – idun kaltaisena. 

Aika, jota elämme, on hektistä, täynnä vaatimuksia, suoritta-
mista. Välillä tuntuu siltä, että kultaiselle aikakaudelle pääse-
minenkin vaatisi ponnistelua, ahertamista. Olisiko kuitenkin 
niin, että juuri ponnistelun lopetettuamme löytyy sisältämme 
se kultaisen ajan jumalallinen ihminen, joka aina on ollut siellä 
idun kaltaisena.

Kaaoksen keskeltä hiljaisuuteen on monia teitä – ikivanho-
ja ja aivan uusia; Ayurvedinen jooga, tiibetiläiset liikkeet, TRE-
stressinpurku, ym – niihin voi tutustua näillä sivuilla. Ne ovat 
osaltaan luotsaamassa vapautuneempaan, rennompaan, rauhal-
lisempaan ja sitä kautta tiedostavampaan olemiseen. 

Tulevaisuus tuo tuntemattomana epävarmuutta. Artikke-
lissaan ”Sydämellä luomisen voima” (s. 12) Pirkko Kanerva 
tuo avuksemme oppaat ja enkelit. Jospa tulevaisuuden ihminen 
osaakin kommunikoida sujuvammin eri luontokuntien kanssa.

Hyvää opastusta meille kaikille 

t. Ulla

SEPPO ILKKA 

Elämme suuren murroksen aikaa. Ihmiskunta on ennen 
näkemättömien haasteiden ja mahdollisuuksien edessä. 
Näitä aiheuttavat muun muassa tekniikan kehitys ja vä-

estön kasvu. Asetamme luonnon selviytymisen vaakalaudalle, 
mutta toisaalta on avautunut monia mahdollisuuksia hyvän te-
kemiseen. Ajattelumme on vapautunut monista kahleista. Toi-
saalta on saattanut syntyä uusia oppisuuntia, jotka ovat julista-
neet itsensä oikeaksi. 

Nykyhetki on kuitenkin vain ohimenevä tuokio ihmiskun-
nan ja ihmisyksilön kehityksessä. Tahdonkin kysyä, minne 
olemme menossa pitkällä tähtäimellä. Kehityksemme aikaskaa-
la on hyvin pitkä ihmisen elämään verrattuna. Kysymys on mil-
joonista ja miljardeista vuosista. Kohtaamme pian niin sanotun 
tapahtumahorisonttimme, jonka toiselle puolen ei voi varmuu-
della nähdä. 

Jos tahdomme nähdä kauas eteenpäin, on syytä ensin kat-
soa pitkälle taakse. Millaisista juurista olemme kasvaneet? Miksi 
meillä on kyky ajatella, kuvitella ja analysoida olemassaolomme 
syviä kysymyksiä? Olemmeko sattuman oikku merkityksettö-
mässä universumissa, vai toteutammeko jotakin tarkoitusta? 

Tiedämme olevamme tietoisia. Ajatus saatetaan ehkä tulki-
ta aivojen staattiseksi tai dynaamiseksi tilaksi, mutta meissä on 
jokin, joka on tietoinen tuosta tilasta. Jos kysymme juuriamme, 
lopullinen vastaus ei voi olla, että olemme vain syntyneet joi-
denkin fyysisten kehitysvaiheiden tuloksena. Universumissa on 
ollut monia aineellisia muotoja ennen Maata ja sen kantamaa 
elämää. Tähtiä on syntynyt ja tuhoutunut. Planeettamme aine-
koostumus edellyttää, että aikaisemmin on ollut olemassa täh-
tiä, jotka tuhoutuivat. Näissä tapahtumissa syntyi tuntemamme 
elämän tarvitsemia aineita. Siinä mielessä planeettamme ja fyy-
sinen olemuksemme ovat räjähtäneiden tähtien pölyä. 

Jos kuvittelemme, että tietoisuus on syntynyt vasta Maa-pla-
neetan elämän mukana, olemme todennäköisesti väärässä. Sik-
si on loogista ajatella, että tietoisuus kuuluu universumin perus-
ominaisuuksiin. Osa tuosta universumin tietoisuudesta asuu tällä 
hetkellä fyysisissä kehoissamme. Näin ajatellen juuremme ovat 
universumin tietoisuudessa, ei niinkään missään Maa-planee-
tan eläin- tai muun luontokunnan muodoissa. Tämä ei sulje pois 
sitä, että se tietoisuuden virta, jonka osia olemme, on voinut ai-
kojen kuluessa kulkea erilaisten olemassaolon fyysisten muotojen 
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