
etsijä kuulee että on olemassa polku, joka 
johtaa tietoon hänestä itsestään ja maail-
masta. Hänessä herää voimakas halu ke-
hittyä ja oppia auttamaan lähimmäisiään. 
Hänestä tulee tietoinen oppilas. Hän alkaa 
kiihkeästi etsiä omaa palvelutehtäväänsä. 
Hän menee kursseille, opiskelee, mietis-
kelee, liittyy erilaisiin yhteisöihin ja hy-
väntekeväisyysyhdistyksiin. Hän haluaa 
tietysti myös tietää missä vaiheessa pol-
kua hän itse on. Mistä sen tietää? Sen tie-
tää vain tutkimalla omia arvojaan, elinta-
pojaan ja päämääriään. Niin kauan, kun 
omat tarpeet ovat ensimmäisenä, hän ei 
ole valmis mihinkään vihkimykseen.

Nyt oppilas alkaa kiinnostua oman 
tunneluontonsa kehittämisestä. Hänel-
lä on vastassaan sakea harhojen maail-
ma, astraalinen pilvi, joka koostuu hänen 
omista ja koko ihmiskunnan ikiaikaisista 
illuusioista, traumoista, harhoista ja usko-
muksista. Hänen pahimmat henkilökoh-
taiset vihollisensa ovat pelko, viha ja val-
lanhimo. Näiden voittaminen on työlästä 
ja tuskallisen hidasta, ja työ kestää monen 
elämän ajan. Pelko on ehkä suurin mörkö. 
Eläin pelkää kipua ja kuolemaa kuten ih-
minenkin, mutta ajattelevalla, tuntevalla 
ihmisellä on lisäksi suuri määrä psykolo-
gisia pelkoja: yksinäisyyden, köyhyyden, 
epäonnistumisen, voimattomuuden, van-
huuden, sairauden ja helvetin pelko - sekä 
itse elämän pelko. Kuitenkin suurin osa 
peloista on turhaa, ja myös vahingollista. 

Viha, kiukku ja ärtymys myrkyttävät 
tunneruumiin ja tulevat esiin fyysisinä 
sairauksina. Ahneus, kateus ja kostonhi-
mo eristävät ihmiset toisistaan, ja fanaatti-
nen yhden asian totuus estää edistymisen 
tiellä. Oppilaan on opittava hallitsemaan 
reaktioitaan ja itsekkäitä halujaan mielen 
voimilla, kunnes hänen tunneluontonsa 
on täysin tyyntynyt. 

Tämä työ vaatii hirvittävän pitkiä aiko-
ja, monen elämän pituista katkeraa taiste-
lua ”pedon” eli alemman luonnon taltutta-
miseksi ja ohjaamiseksi oikeaan suuntaan. 
Kun hän on valmis, hän ei enää halua mi-
tään erilliselle itselleen, vaan rakkaus ja 
veljeys ovat hänen elämänsä periaatteet. 
Tunneruumiin on oltava puhdas ja kirkas 
sopiakseen sielun käyttövälineeksi. 

Toinen vihkimys on ns. ”Kaste” tai ”as-
tuminen virtaan” eli palvelukseen. Kurkku-
keskus on usein tässä vaiheessa kehityksen 
alainen ja oppilaan tehtäväkenttä laaje-
nee. Hän alkaa puhua ja kirjoittaa häntä 
kiinnostavista aiheista. Hänelle annetaan 
palvelutehtäviä ja edistyneemmät ystävät 
sisäisillä tasoilla opettavat häntä öisin. Hä-
nen työnsä fyysisessä maailmassa käy yhä 
tärkeämmäksi. Samanaikaisesti opiskelu 
jatkuu mielen alueella. Oppilaan tehtävä 
on nyt oppia työskentelemään mentaalisen 
energian kanssa. Ihminen rakentaa aja-
tusmuotoja koko ajan tiedottomasti, mut-
ta nyt hänen on opittava tekemään sitä tie-
toisesti. Sitä mukaa kun hän edistyy, hänen 

ajatusluomuksensa selkeytyvät ja voimis-
tuvat. Niinpä hänen vastuunsa näistä luo-
mistaan muodoista kasvaa jyrkästi. Niistä 
tulee eläviä ja toimivia ”olentoja”, joilla on 
laajalle ulottuvia vaikutuksia. Karman kou-
ra laskeutuu yhä raskaammin oppilaan ol-
kapäälle. Persoonallisuuden integrointi on 
nyt oppilaan läksy. Hänen pitää pystyä oh-
jaamaan fyysistä ja tunne-elämäänsä mie-
len tasolta, eikä hänellä saa olla enää eril-
lisiä tarpeita. Hänen kaiken toimintansa 
motiivien on oltava epäitsekkäitä ja puhtai-
ta ja päämääränsä omistautuminen ihmis-
kunnan palvelutyöhön. Tämä on kolman-
nen vihkimyksen ehdoton vaatimus.

Tämä kolmas vihkimys on ”valaistumi-
nen”- Getsemanen kokemus ja ensimmäi-
nen varsinainen vihkimys. Vihitty kuuluu 
nyt Henkisen Hierarkian ”työmuurahai-
siin”. Kolmannen vihkimyksen jälkeen työ 
jatkuu yhä korkeammalla tasolla. Seuraa 
neljäs ja viides vihkimys, jonka jälkeen ih-
minen on ”mestari” ja siirtyy ihmiskunnas-
ta seuraavaan luontokuntaan, eikä hänen 
tarvitse enää välttämättä syntyä fyysiseen 
ruumiiseen. Mestarin kehityspolkuun 
kuuluu vielä kaksi vihkimystä, joten työ 
jatkuu ja laajenee edelleen maa-planeetan 
piiristä kosmisiin yhteyksiin. 

Hyvää matkaa, ystävät! 

IRMELI AIJASKAVE

Ihmiskunnan 
a l ku hämä -
rissä, ns. Le-

murisena aikana, 
maan eläin-ih-
misen luonnol-
linen kehitys oli uskomattoman hidasta. 
Vuosituhannet vierivät ja rotu toisensa jäl-
keen ilmaantui ja hävisi maan päältä, ilman 
että edes ensimmäisen vihkimyksen tasoa 
olisi saavutettu. Mutta sitten neljännen At-
lantislaisen juurirodun puolivälissä tapah-
tui suuri muutos. Maan Henkinen Hierar-
kia tarvitsi sisäisten järjestelyjensä vuoksi 
lisää henkilökuntaa, ja sen vuoksi päätettiin 
toteuttaa kolme uudistusta.

1. Se ovi jonka kautta pidemmälle ke-
hittyneet eläimet pääsivät ihmiskuntaan, 
päätettiin sulkea toistaiseksi. 

2. Avattiin toinen ovi, ns. Vihkimyksen 
Portti, joka on yhä auki. Tästä portista as-
tuvat ne ihmiskunnan jäsenet, jotka ovat 
valmiita vapaaehtoisesti käymään läpi ku-
rinalaisen ja valtavia ponnistuksia vaa-
tivan koulutuksen. Näin he voivat oman 
työnsä avulla huomattavasti nopeuttaa 
omaansa ja koko ihmiskunnan kehitystä, 
ja voivat nopeammin astua ihmiskunnas-
ta seuraavaan, sielujen luontokuntaan ja 
Henkisen Hierarkian palvelukseen. 

3. Päätettiin myös selkeämmin pai-
nottaa aineen ja hengen eroavaisuutta ja 
kaiken ilmeneväisen kaksinaisuutta. Ih-
misten oli opittava ero hyvän ja pahan, pi-
meän ja valon, oikean ja väärän välillä. 

Ihmiskunnalle on ominaista, että op-
piminen voi tapahtua vain yrityksen, 
erehdyksen ja kokemuksen kautta. Hie-
rarkian muutoksen vuoksi hyvän ja pahan 
välinen taistelu kiihtyi ja aiheutti atlantis-
laisen korkean sivilisaation tuhoutumi-
sen, ja lopulta koko valtavan saarivalta-
kunnan vajoamisen Atlantin valtamereen. 
Kaikissa suuremmissa uskonnoissa muis-
tetaan tämä katastrofi Suurena Tulvana tai 
Vedenpaisumuksena - tai kuten nyt sanot-
taisiin - tsunamina.

Tämä vihkimys-systeemi on siis yhä 
voimassa ja suuri osa ihmiskuntaa on nyt 
lähestymässä, tai jo saavuttanut ensim-
mäisen vihkimyksen tason. Ihmisen ke-
hitykseen kuuluu viisi vihkimystä, jonka 
jälkeen hän siirtyy ihmiskunnasta eteen-
päin seuraavaan, sielujen luontokuntaan. 

Huomattava osa Henkisen Hierarkian 
jäsenistä on olentoja, joita kutsumme en-
keleiksi tai deevoiksi. He ovat joskus kau-
an sitten käyneet läpi ihmiskehityksen ja 
työskentelevät nyt rinnakkaisen, deeva-

evoluution edistämiseksi. He vastaavat 
muodon kehityksestä Hierarkiassa, kun 
taas ihmiskunnasta lähtöisin olevat jä-
senet vastaavat tietoisuuden kehityksestä. 
Joskus kaukaisessa tulevaisuudessa nämä 
kaksi kehityshaaraa tulevat yhtymään.

Astuminen Vihkimyspolulle 

Kun sanomme sanan vihkimys, ajattelem-
me usein tiettyä rituaalia tai seremoniaa. 
Vihkimys ei ole uuden elämänvaiheen 
alussa, vaan sen lopussa. Ensin vihittävän 
on tehtävä työ ja opittavat läksyt ja vasta 
sen jälkeen tulee tunnustus – ehkä hyvin-
kin pitkän ajan päästä. Rituaalin tai sere-
monian ajankohta valitaan hyvin tarkasti. 
Vihkimys tarkoittaa tulemista tietoiseksi 
astetta korkeammalla värähtelytasolla. 
Jokaisella elämän eri tasolla ja jokaisella 
energialla on oma tietty frekvenssi tai jak-
soluku, johon ihmisen fyysinen ruumis, 
sen hermot ja hermokeskukset ovat so-
peutuneet. Kullakin tasolla ihminen oppii 
toimimaan näissä energioissa. Liian kor-
keajännitteisen voiman ohjaaminen alem-
paan hermokeskukseen aiheuttaisi tämän 
keskuksen palamisen tai tuhoutumisen. 
Vihkimys on aina suuri ponnistus, johon 
pyrkijän on huolellisesti valmistaudut-
tava. Sen on tapahduttava järjestyksessä 
alhaalta ylöspäin. Luova voima on ensin 
koettava fyysisellä tasolla, ennen kuin sen 
voi kohdata korkeammassa keskuksessa, 
korkeammassa potenssissaan. Kaksi en-
simmäistä vihkimystä ovat ns. kynnysvih-
kimyksiä, joissa Kristus toimii vihkijänä. 

Ihminen oppii vain yrityksen ja ereh-
dyksen avulla, kokemuksen ja kärsimyk-
sen kautta. Niin kauan kun ihminen elää 
tietämättömyyden unessa, hän kulkee 
lauman mukana. Mutta joskus, aioonien 
kuluttua tulee heräämisen hetki. Väsyt-
tävien, kuitenkin välttämättömien kärsi-
mysten uuvuttama, täysin epätoivoinen 
ihminen alkaa kysellä - voiko tämä todel-
la olla ”taivaan tahto”? Elämä toisensa jäl-
keen ja kerta toisensa jälkeen hän löytää 
itsensä samojen ongelmien edestä. Mik-
si ei mikään muutu? Mikä on tämä seka-
sortoinen maailma? Hän alkaa etsiä vas-
tauksia - hänestä tulee etsijä. Hän haluaa 
parantaa omaa ja läheistensä elämää. Hän 
astuu valmistavalle polulle.

Ensimmäinen tehtävä etsijän polulla 
on fyysisen elämän hallinta. Hän terästäy-
tyy.Hän menee salille, alkaa kuntoilla, syö-
dä terveellisesti ja joogata. Fyysisen ruu-
miin ”syntejä” ovat ylenmääräinen seksi, 
rahanhimo, mukavuuden halu ja laiskotte-
lu. Nämä kaikki on voitettava ennen kuin 

ihminen on valmis ensimmäiseen kyn-
nysvihkimykseen, jonka teema on synty-
mä uuteen elämään, ”Kristustietoisuuteen”. 
Pyrkijän tulee täyttää vain välttämättömät 
fyysiset tarpeensa pitääkseen käyttöväli-
neensä toimintakuntoisena, kaikki muu 
on turhaa. Niin kauan kun raha ja tavara 
tekee ihmisen onnelliseksi, hän ei ole vie-
lä polulla. Suuri määrä siivosti eläviä ih-
misiä, joiden sydänkeskus on heräämässä, 
ovat jo huomaamattaan saavuttaneet tä-
män ensimmäisen virstanpylvään. Meidän 
on muistettava, että se, joka vihitään, on 
sielu, henkinen ihminen, eikä kolminainen 
persoona. Ja jokaisessa vihkimyksessä pä-
tee sama Initiaatiolain mukainen motto; ei 
minulle, vaan kaikille veljilleni.

Vihkimys ei ole ovi, joka vain avataan ja 
astutaan sisään. Se on sähköinen tila, joka 
värähtelee tietyllä jaksoluvulla ja johtaa laa-
jenevaan valoon. Voidakseen astua tähän 
korkeampaan valon tilaan, pyrkijän on so-
vitettava oma värähteensä siihen sopivak-
si. Tämä voi tapahtua vain puhdistamal-
la ensin karkeat värähteet ja muuntamalla 
ne hienommiksi. Ennen jokaista vihkimys-
tä tietty osa vihittävän atomeista pitää olla 
puhdistettu, jotta hän pääsee läpi. Ennen 
ensimmäistä vihkimystä yksi neljäsosa op-
pilaan atomeista pitää olla puhdistettu, toi-
sessa vihkimyksessä puolet, ja kolmannes-
sa vihkimyksessä kolme neljäsosaa. Pelkkä 
fyysisen ruumiin puhtaus ei riitä.

Kaikki tässä aurinkokunnassa on 
energiaa, joka jaetaan esoteerisen periaat-
teen mukaan kolmeen pääryhmään; kit-
katuleen, solariseen tuleen ja sähköiseen 
tuleen. Kitkatuli koostuu fyysisen atomin 
sisäisestä latentista tulesta, planetaarises-
ta praanasta eli vitaalienergiasta (eetteri-
ruumiin rakennusaineesta) sekä aurinko-
tulesta. Tämä energiakooste muodostaa 
ensimmäisen vihkimyksen kynnyksen tai 
esteen, joka pyrkijän on läpäistävä. Sitten 

Vihkimys – mitä se on?
Henkinen Hierarkia
Maaplaneetalla on toisella eetteritasolla sijaitse-
va henkinen ”päämaja” tai ”komentokeskus”, jonka 
hallussa on koko planeetan kehityssuunnitelma. Tätä 
suunnitelmaa se ohjaa niin kutsutun Henkisen Hierar-
kian välityksellä, joka on samalla yhteys henkisen ja 
karkean fyysisen maailman välillä.  Hierarkki tai joh-
taja on korkein hallitsija jossain tietyssä systeemissä 
tai yhteisössä. Hierarkia on toiminta - ja vastuujär-
jestelmä, jossa tiedoissa ja taidoissa edistyneempioh-
jaa ja hallitsee jäljessä tulevia seuraajiaan. Tämä pe-
riaate toimii kaikkialla kosmoksessa lukemattomissa 
sarjoissa eritasoisia hierarkioita, niin ihmistason ylä- 
kuin alapuolellakin. Ihmisten yhteiskunnassa tämä 
periaate heijastuu kaikkialla työelämässä, taloudes-
sa, opetussuunnitelmissa j.n.e. 

Irmeli Aijaskaven luennot Turun 
henkisen keskuksen illassa 2.12. ja 
9.12. Katso s. 18. 

Luovuus, luova kirjoittaminen 
ja ajatusjooga

SIRPA KUPULISOJA
joogaopettaja SJL®
koulutettu hieroja, Reiki Master
tanssi- ja teatteri-ilmaisun ohjaaja
Via Akatemian Luovan kirjoittamisen -työpajan ohjaaja
www.sias.fi

Luovuus on voima, jonka avulla ih-
minen voi muuttaa omaa todel-
lisuuttaan. Henkilökohtaisen to-

dellisuuden muuttuessa, muuttuu myös 
ympärillä oleva. Ei siis ole yhdentekevää, 
millä lailla tuota muutosvoimaa käytäm-
me. Henkinen kasvu ja luova tila ovat hy-
vin lähellä toisiaan.

LUOVAN TILAN edellytys on mielen 
tyhjentyminen turhista kaavoista ja tot-
tumuksista. Luovassa tilassa pysyminen 
edellyttää jatkuvaa valppautta ja hereillä 
oloa. Meidän on opittava käynnistämään 
tämä tila ja ylläpitämään sitä tavoitteem-
me edellyttämillä menetelmillä. Voimme 
saavuttaa tuon tilan, kun vain tartumme 

toimeen. Kyky keskittyä nykyhetkeen on 
myös henkisen kasvamisen edellytys. Ke-
hittääksemme tätä taitoa, harjoitamme 
ajattelua, meditaatiota, mielen hallintaa. 
Jos tarkoituksemme on näytellä, harjoitte-
lemme äänen käyttöä, ilmeitä ja roolihah-
momme toimintatapoja. Jos haluamme 
kirjoittaa, harjoittelemme keskittymäl-
lä kirjoittamiseen. Tekniikkaharjoitte-
lun lisäksi on myös kehitettävä rohkeutta 
heittäytyä tyhjyyteen – ennalta suunnit-
telemattomaan todellisuuteen. Silloin on 
päästettävä irti teorioista ja kaavoista, jot-
ta sisimmästämme nouseva innovaatio 
tulee esiin. Päästämme irti tunnereakti-
oista, asenteista, kaikesta. Luova tila on 
irti päästämisen tila. Esimerkiksi kirjoit-
taessamme voimme antaa sanojen virrata 
paperille vapaasti, arvostelematta ja tur-
hia miettimättä. Tämän vaiheen jälkeen 
vasta muunnamme syntynyttä tekstiä. 
Tiivistämme, täsmennämme, korjaamme 

virheitä. Hiomalla kirjoitustamme, kehi-
tämme samalla ajattelukykyämme. 

Irti päästämisen tilaa saattaa häiritä 
tai sen voi kokonaan estää monenlaiset te-
kijät. Tanssi- ja teatteri-ilmaisun ohjaaja-
na toimiessani löysin kolme mielen häm-
mentäjää, joiden vallassa kehityksemme 
hidastuu tai pysähtyy kokonaan: pelko, 
saamattomuus ja ylimielisyys. Taiteilijan, 
joka haluaa syventää ilmaisuaan, on koh-
dattava nämä esteet aina uudelleen ja uu-
delleen. Hänen on löydettävä itselleen so-
pivat menetelmät, joiden avulla esteiden 
vastavoimat saadaan käyntiin. Sama kos-
kee mielestäni henkistä kehitystä ja todel-
liseksi itseksi kasvamista. Molempien läh-
tökohtana on keskittyminen läsnäoloon 
nykyhetkessä ja uuden suunnan etsimi-
nen, löytäminen sekä siinä pysyminen. 
Perhonen tarvitsee lentämiseen molem-
pia siipiään. Me tarvitsemme heikkouksi-
amme löytääksemme sopivat vastavoimat, 
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Maailman luonne on sellainen, että 
siinä on ihmisten ohella ääretön 
määrä luonnollisia ja luonto-

peräisiä asioita, tekijöitä ja voimia jotka 
kaikki liittyvät toisiinsa, sekä vaikuttavat 
toisiinsa luonnollisin, ennustettavin tavoin 
ja joskus meidän näkökulmastamme jopa 
täysin selittämättömällä tavalla. Vähän niin 
kuin mekaanisessa koneessa, paitsi että 
vielä täydellisemmin, sillä prakṛtin1 sau-
mattomasti toimiva kone ei ole vajavaisten 
ihmisten suunnittelema, eikä pelkkää teol-
lista tuotantoa. Se, mistä muinaiset veedi-
set tietäjät ja yogīt opetuksissaan – sekä Śrī 
Krishna koko ihmiskunnan johdatukseksi 
opettamassa Bhagavad-gītāssaan – puhui-
vat, mainitessaan karman lain, ei perustu-
nut karkeaan ymmärrykseen todellisuuden 
rakenteesta, vaan meidän tämänhetkisen 
maailmankuvamme ylittävään, äärettö-
män hienojakoiseen ymmärrykseen meitä 
ympäröivästä luonnosta ja kosmoksesta, 
eli todellisuuden toimintatavasta ja lain-
alaisuuksista. Ne muodostavat näkymät-
tömän, syy- ja seurauskentän tasolla ilme-
nevän verkoston; toisin sanottuna, kaikki 
todellisuuden eri ilmiöt eivät ole pelkästään 
tylsän materiaalisia ja esim. pelkällä mikro-
skoopilla, kiikarilla tai teleskoopilla havait-
tavissa. Tämä merkittävä seikka valottaa 
nykyhetken tilannetta, kärsimyksen varjon 
universaalisti hipaisemassa nykymaailmas-
sa, lukuisin mielenkiintoisin tavoin.

Nykypäivän Rooman nousu – ja … ?

Modernin ajan ihmiset kuvittelevat, kuten 
joskus aiemminkin historian aikana, esim. 
Raamatussa kuvaillun Baabelin tornin ra-
kentamisen aikoihin ja samaten ennen 
Rooman valtakunnan nousua, rappeutu-
mista ja tuhoa, voivansa tehdä ihan mitä 
huvittaa; koska he – tekojensa seurauksien 
suhteen umpisokean tavoin – olettavat ole-
vansa ”vapaita”. Todellisuudessa, tekojem-
me – ja jopa sanojemme sekä ajatustem-
me – hienosyiset vastavaikutukset sitovat 
ja kahlitsevat meidät kaikki aineelliseen 
olemassaoloon ja tähän todellisuuden 
katoavaiseen ulottuvuuteen loputtoman 

1  Aineellinen luonto

monisäikeisin tavoin, keskeytyksettä. To-
dellisesta vapaudesta ei voida edes puhua, 
niin kauan kuin elämme täysin maallisella 
tasolla; vapaus yhteiskunnallisella tasolla – 
joka vaikuttaa olevan uhassa jäädä vähäksi 
aikaa historiaan, mikäli katsomme nyky-
tilannetta2– ja psykofyysisten toimintojen 
tasolla on katoavaisuudessaan illusoorista, 
sielun kannalta. Pyhät Veeda-kirjoitukset 
opettavat meille vapautumisen todelli-
sen, ikuisen menetelmän, ja se huipentuu 
vihdoin bhakti-yogan ajattomaan, iäti 
voimalliseen menetelmään. Sen tähden, 
Śrī Krishna luonnehtii bhaktin menetel-
mää sanskriitin kielisin termein: ”yogaḥ 
karmaṣukauśalam” 3 – eli yoga, ja ennen 
kaikkea bhakti-sādhana ja toimiminen Hä-
nen ilahduttamisensa sekä antaumukselli-
sen palvelemisensa tilassa, on toiminnan 
taidetta, sillä tuossa sydäntä puhdistavassa 
tietoisuudentilassa toimiessamme me ir-
taannumme tyystin karmallisten vastavai-
kutusten sielumme tietoisuutta, samaten 
kuin mieltä ja älyä sekä kehoamme, kahlit-
sevasta maallisesta vyyhdestä täydellisesti.

Vilkaisu valkoisen talon peiliin

Kahliutumisemme syntymän ja kuoleman 
noidankehään on seurausta hyveellisistä ja 
paheellisista teoista, niin nyt kuin ennen 
tätä elämää. Me emme näe tämänhetkisten 
tekojemme seurauksia ja tuloksia silkan 
tietämättömyyden ja lyhytnäköisyyden 
tähden, vaan kuvittelemme saavamme teh-
2  Yhteiskunnassa samoin kuin netissä ihmisiä manipuloidaan 
ja kontrolloidaan tätä nykyä tauotta, mm. heidän puheen va-
pauttaan rajoitetaan, suunnitellaan ”rokotepasseja” (jossain, 
takapajuista kyllä, jopa ”pakkorokotuksia” jne.) Tämä kaikki 
kertoo YK:n ihmisoikeuksiin luetun vapautemme olevan juuri 
nyt vakavan kriisin partaalla. Vrt. Kiinan ”socialcreditsystem”. 
Kaikki se on mahdollista. Tämä tilanne kertoo aineellisen 
maailman epävakaasta luonteesta.
3 Bhagavad-gītā 2.50

dä mitä milloinkin mieleemme juolahtaa, 
tai mitä tahansa aisti-impulssit meille kul-
loinkin sanelevat. Siksi toimimme usein 
oman hetkellisen nautintomme ja oikul-
listen toiveidemme vuoksi, vain itseämme 
tyydyttääksemme, mutta tämä on juuri se 
aineellisen luonnon virittämä ovela ansa, 
baddha-jīvalle eli ikuisesti ehdollistuneel-
le sielulle: hänen annetaan toimia näen-
näisen vapaana aineellisen todellisuuden 
piirissä, aivan kuten valkoiseen taloon 
päätynyt huoleton potilas, jota pälyillään 
ja visusti tarkkaillaan hänen pehmustetuin 
seinin varustetun hoitohuoneensa ikku-
nasta. Mikä parasta, tuo näppärä ikkuna 
on kaksipuolinen, ja sisältäpäin – eli poti-
laan vinkkelistä katsottuna – se on pelkkä 
harmiton ja kirkas peilinkuvatus seinässä. 
Hän olettaa virheellisesti olevansa ypöyk-
sin, ja että kukaan ei voi nähdä, seurata 
ja arvioida hänen tekojaan tuossa eriste-
tyssä tilassa. Tuosta kätevästä ikkunasta 
hoitohenkilökunta pystyy kuitenkin ak-
tiivisesti seuraamaan hänen sairautensa, 
oireidensa samoin kuin paranemisensa 
eri vaiheita, sekä reagoi aina aivan tarpeen 
mukaan kaikkeen meneillä olevaan, mm. 
lääkityksen säätelyn välityksellä, ja joskus 
myös konkreettisten toimenpiteiden kaut-
ta. Tämä herättää kysymyksen, onko hän 
vapaa, vai eikö? Henkilökunnalla on oma 
mielipiteensä tästä ja potilaalla omansa.

Näkökulman avartamisen haaste

Tämän havainnollistavan esimerkin pohjal-
ta kykenemme ymmärtämään selvästi, että 
samalla tavoin ihmistä ja koko ihmiskuntaa 
seurataan taukoamatta meitä kaikkia kor-
keammalta taholta, vaikka me emme sitä täl-
lä hetkellä tiedosta tai näekään. Tämä suh-
teellinen todellisuus näyttäytyy meille ikään 
kuin ’suljettuna tilana’, josta vain me katse-
lemme ulos, mutta johon kukaan ei katso 
sisään. Sellainen suppea käsitys maailmasta 
on kuitenkin ankara erehdys ja onneton vir-
hepäätelmä. Paramātmā-olemuspuolensa 
välityksellä eli Ylisielun hahmossa, Veeda-
auktoriteettien Jumalaksi ylistämä Śrī Krish-
na on kaikkialla vallitseva ja kaikkialla läsnä, 
sekä näkee kaiken; valtuuttamiensa kosmis-
ten edustajien välityksellä, Hän valvoo ja 
seuraa ihmisten sekä kaikkien elävien olen-
tojen elämää. Meille jokaiselle on annettu 
suloisena synnyinlahjana vapaa tahto, mutta 
myös velvollisuus kantaa vastuu teoistamme 
sekä niiden seurauksista, samoin kuin syn-
nynnäinen oikeus tavoitella ikuista vapautta 
- Hänelle antautumalla.

jotka auttavat meitä jatkamaan kehitys-
lentoamme. Luovuus on yksi meille tar-
jotuista lahjoista, jonka avulla ymmärryk-
semme itsestä ja maailmasta voi syventyä.

PELKO
Kun olemme kynnyksellä ja siirtymässä 
pois mukavuusalueiltamme, on ensim-
mäinen reaktio usein epävarmuus. Van-
haksi käyneet selviytymisstrategiamme 
eivät enää toimikaan emmekä välttämät-
tä tiedä, mihin olemme suuntaamassa. 
Kuin vasta kotelostaan kuoriutunut per-
honen, joka kuivattelee siipiään ja odot-
taa sopivaa hetkeä noustakseen lentoon, 
me viivytämme tarttumista ratkaisevaan 
hetkeen ja hypyn ottamista kohti tunte-
matonta. Entisestä on päästettävä irti, jot-
ta siipemme kuivuvat ja vahvistuvat.

TAHTO
Tahdon voima, urheus, hullun rohkeus 
ovat sanoja, jotka kertovat irrottautumi-
sesta. Meidän on hiljennettävä henkilö-
kohtaisen menneisyytemme kaikuja ja 
kohdattava eteen nouseva hetki. Se on 
pelon voittamisen hetki.

SAAMATTOMUUS
Todelliseksi itseksi kasvaminen edellyttää 
kaikilla elämisen tasoilla tapahtuvaa, jat-
kuvaa uudelleen järjestelyä ja harjoittelua. 
Välillä pysähtyminen lepoon ja hiljaisuu-
teen auttaa latautumaan. Mutta, jos pysäh-
dymme leporituaaleihimme liian pitkäksi 
aikaa, alkaa energiamme hiipua. Joskus 
on vaikea tarttua tarvittaviin toimiin, jotta 
saisimme vietyä aloittamamme projektin 
päätökseen. Henkilökohtainen mukavuus-
alueemme kutsuu pidättäytymään entisissä 
toimintamalleissa ja etenemispiikin jäl-
keen tipahtamaan vanhaan tottumukseen, 
vaikka tiedämme sen olevan meille jo kaik-
kea muuta kuin hyödyllinen. 

Maailma myös tarjoaa auliisti keskit-
tymistämme hajottavia virikkeitä, joihin 
herkästi tartumme sen sijaan, että keskit-
tyisimme etenemisemme kannalta olen-
naiseen. 

ITSEKURI
Tarvitsemme säännöllisiä rytmejä, joi-
den avulla pidämme yllä kehitystämme. 
Toimeen tarttuminen on tietoista kyn-
nyksen ylittämistä. Esimerkiksi Ajatus-
joogan harjoittajana meidän on tartuttava 
joko ajatusmantrojen toistamisen päivit-
täiseen rytmiin sekä fyysisen tekemisen 
kautta ajatusmantrojen näkyväksi tuomi-
seen. Jos haluamme terveyttä, on meidän 
mantrojen ohella myös oikeasti muutetta-
va elämäntapojamme. Jos haluamme op-
pia rauhallisuutta, on meidän haastavalla 
hetkellä tasapainotettava mielemme kuo-

huntaa mantroja ja hengitysharjoituksia 
hyväksi käyttäen. Kyse on avautuneeseen 
tilaisuuteen tarttumisesta koko olemuk-
sellamme.

YLIMIELISYYS
Kun huomaamme etenevämme ja hal-
litsevamme itseämme sekä elämäämme 
yhä paremmin, olemme luonnollisesti 
iloisia ja tyytyväisiä kehitykseemme. Mi-
käli takerrumme tähän tyytyväisyyden 
tilaan, saatamme kokea oikeassa olemisen 
houkutuksen. Silloin muut ihmiset aja-
tuksineen ja tekoineen alkavat vaikuttaa 
vähäpätöisemmiltä. Ympäristöllä ei enää 
tunnu olevan meille mitään annettavaa, 
joten alamme turhautua. Kuvittelemme 
oppineemme ja kokeneemme kaiken tar-
vittavan ja sitten uskomme tuon kuvitel-
mamme todeksi.

NÖYRYYS
Meidän on aika muuttaa näkökulmaam-
me. Turhautumisen tunne on hyödyllinen 
tietoisuuden herättelijä.

Voi olla, että hetkellinen pysähtymi-
nen onkin tarpeen voidaksemme ymmär-
tää, ettemme ole ymmärtäneet riittävästi. 
Hiljainen läsnä oleminen, kuunteleminen 
ja katseleminen auttavat kaikkitietävää 
egoamme vaimenemaan ja etsimään ovea, 
joka aukeaa kohti uusia oivalluksia.

Me törmäämme näihin mielen samentajiin 
aina uudelleen niin kauan kuin etenemisem-
me tällä maallisella polulla jatkuu. Voimme 
voittaa ne tietoisella tilanteen tai tunteen 
haltuun ottamisella ajatuksin ja teoin. 

Tietoisuutemme vapautuu alemman 
mielen kahleista, kun pidämme itsemme 
valppaina jokaisessa nykyhetkessä.

LUOVA KIRJOITTAMINEN

Kirjoittamalla muutamme meitä ympäröi-
viä ajatuskoostumia näkyvään muotoon. 
Yksi tärkeä kirjoittamisen tarkoitus onkin 
kannustaa positiivisten ajatuskoostumien 
nostamista esiin juuri nyt, kun vihapuheet 
ja ahdistavat ajatukset pyrkivät täyttämään 
maailman tajuntaa. Toinen tärkeä tavoite on 
henkilökohtaisen luovuuden herättäminen, 
tuon tilan ylläpitäminen ja henkilökohtai-
sen kasvun vahvistaminen. Kirjoitamme 
omia ajatuksiamme. Niiden ei tarvitse olla 
täydellisiä, niin kuin ihmisenkään ei pidä 
luulla olevansa täydellinen. Niissä saa näkyä 
meidän kasvumme ajatuksesta toiseen. Ai-
van kuin itämaiseen mattoon jätetään tar-
koituksellisia virheitä kertomaan ihmisen 
keskeneräisyydestä, voi teksteissämme olla 
epätarkkuuksia, joista voimme tunnistaa 
kasvukohtamme. Ne kertovat ymmärryk-
semme tilasta. Kirjoittamisen synnyttämän 

muutosvoiman avulla jokainen voi löytää 
itsestään tasoja, joita ei aikaisemmin ole tie-
dostanut tai on hetkeksi unohtanut. Me kas-
vamme ja kehitymme Luovan kirjoittami-
sen avulla yhä enemmän kohti sitä ihmistä, 
joksi meidät on tarkoitettu

NIIN KUIN AJATTELEN, 
SITEN OLEN OLEMASSA 

Omat ajatuksemme ovat voimakkaita elä-
mämme rakentajia. Tätä emme aina ym-
märrä. Emme myöskään aina tunnista toi-
mivamme ajattelemattomasti. Annamme 
tunnekuohumme johtaa ajatuksiamme 
sen sijaan, että oikeasti tarkastelisimme 
tilannetta ajatuksen kanssa. Ajatuksil-
lamme muokkaamme omaa energiakent-
täämme jatkuvasti. Energiamme heijastuu 
ulospäin sanoina ja tekoina. Ajattelumme 
muokkaa mielikuvia, joita olemme muis-
ta ihmisistä ja tilanteista itsellemme luo-
neet. Juuri nuo mielikuvat antavat meille 
vihjeen vain omasta energiastamme ja 
mielen tilastamme, ne ovat heijasteita. 
Ajattelumme muokkaa meitä, mutta itse 
voimme myös päättää minkälaisia nuo 
ajatukset ovat. Jos etsimme toisten teke-
misistä riidan aiheita, saamme riidellä. 
Jos etsimme muista ihmisistä rakkauden 
ilmenemismuotoja, saamme rakastaa. Me 
päätämme. Voimme opettaa itseämme 
ajattelemaan asioita positiivisesti. Voim-
me aloittaa negatiivisen ajattelun tie-
dostamisen sillä hetkellä, kun se nousee 
esiin. Voimme oppia ymmärtämään aja-
tustemme kulkua sekä kehittämään ajat-
teluamme esimerkiksi kirjoittamalla. Kun 
näemme ajatuksemme paperilla, alamme 
tunnistaa suunnan, jota kohti olemme 
menossa. Ajatusjoogan vahvistaman ym-
märryksen ja korkeamman tietoisuuden 
avulla luova energia virtaa oikealla taval-
la, eheyttävään suuntaan. Luovan kirjoit-
tamisen avulla luomme tasapainoa omaan 
ajatusmaailmaamme ja eheydymme ih-
misenä. Ajatustemme energian puhdis-
tumisen myötä puhdistuu myös ympäril-
lämme oleva tajunta, jonka osia olemme. 
Ikuisen Itsen taso pääsee luovan energian 
muodossa vaikuttamaan kehitykseemme. 
Niin kuin Elina Kakko kirjoituksessaan: 
Katsokaa, mitä ihmiskunta tarvitsee (Sa-
teenkaarisanomat 1/21) asian ilmaisi: 
Omakohtaisen luonteenjalostamisen 
myötä rakennamme jokainen inner-net-
tiä – eli kudosta, joka on kietonut meidät 
kaikki yhteen, samaksi tajunnaksi.

Via Akatemia järjestää verkossa
luovan kirjoittamisen ja hyvedialogin
työpajoja sekä kuukausittain Tutustu
ajatusjoogaan -johdantokursseja. 
www.via.fi

Globaalisen tilanteen
karmallinen tausta

Jaya Govinda Dāsa eli Johannes, Intian ja koko 
maailman korkeimmalla vuoristoalueella, 
Himālayalla.
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TERVETULOA KURSSEILLE

www.frantsilanhyvanolonkeskus.fi
Aija Lento p. 040 591 8742,  info@frantsilanhyvanolonkeskus.fi

esim. reiki, ayurvedinen pää- ja kasvohieronta,  joogaretriitit,
yrtit ja kukkaterapia, kuumakivihieronta, shiatsu, kuppaus,
kasvisruokakurssi, aroma- ja vyöhyketerapia, koirien luonnon-
mukainen hoito, mielen ja painon hallintaa hypnoosin ja mieli-
kuvien avulla, uniretriitti, shamaanikurssi sekä unelmien lomapaketti.
Yrityksille ja ryhmille virkistys- ja tyky-päiviä hemmottelun merkeissä.

K R I S T O S O F I A
YLEISÖESITELMÄT SUNNUNTAISIN KLO 13.00

NUOTIO RY:N HUONEISTOSSA ANINKAISTENK. 5 A 5, TURKU

19.9. Pirkko Wiggenhauser
Murroskaudesta uuteen aikaan

26.9. Jouko Sorvali
Totuuden etsintää

17.10. Timo Eränkö
Taide ja henkinen kasvu

Kirjamyyntiä ja -lainausta 
esitelmien yhteydessä

 TERVETULOA!www.kristosofia.fi

24.10. Jaakko Kesävuori
Ihminen Jumalan kuvana

31.10. Raija Kiiski

7.11. Tapani Pentsinen 
Henkisen elämän alku

14.11. Pekka Okko
Elämästä ja kuolemasta

Aavistus apokalyptista aikaa

Tieteelliseksi luokiteltu tutkimustyö on 
äskettäin avannut todellisen Pandoran 
lippaan koko maailman edessä. Kreikka-
lainen taru kertoo, kuinka nainen nimeltä 
Pandora avasi silkkaa turhamaista uteliai-
suuttaan haltuunsa uskotun lippaan, jota 
hänellä ei ollut lupa avata. Se oli kuiten-
kin vakava hairahdus, sillä sen uumenista 
kaikkinaiset sairaudet ja vitsaukset karka-
sivat maailmaan. Samalla tavoin nykypäi-
vän ihmiskunta on kautta linjan rikkonut 
kaikki tabut ja poikennut dharman (kirjoi-
tusten sekä auktoriteettien suositteleman 
arvomaailman) polulta, joka saralla. Mik-
si? Mitä hyötyä siitä on ollut kauaskantoi-
semmin arvioituna? Ja kuinka se onkaan 
vaikuttanut olemassaolomme häilyvään 
kokonaistilanteeseen? Katsokaa ympäril-
lenne, ja seuratkaa maailman tilannetta.

Tätä kaikkea on hyvä miettiä ja ymmär-
tää, että näennäisen vapautensa harhassa 
ihmisolennot kuvittelevat itsestään liikoja - 
ikään kuin he olisivat muka pikkuruisia ’ju-
malia’ pähkäilemässä, kuinka ihmissuvun 
tulee elää maan pinnalla. Tätä kutsutaan 
māyān eli Korkeimman Henkilön illuso-
risen energian vaikutukseksi. Tällä hetkel-
lä elämäntapamme on joutunut kokemaan 
tyrmistyttävän kolauksen joka rintamalla 
ja - vailla epäilystäkään - tämä on karmal-
linen, aikaisempien tekojen sivuvaikutus; 
niitä on yhä olemassa. Tieteen kehittymi-
nen ei poista niitä, vaan lähinnä auttaa mei-
tä tiedostamaan vieläkin selvemmin tämän 
yleismaailmallisen lain esittämän, kiistä-
mättömän osan ihmiselämässä.

Ratkaisu yksilön ja maailman tasolla

On ymmärrettävä, että mitään ei tapahdu 
sattumalta. Toisin sanoen, kaikki on aina 
seurausta jostain, myös nyt vallitseva maail-
mantilanne. Niin ollen, meidän on nöyrästi ja 
maltillisesti jäljitettävä tuo syy-seuraus -vii-
tekehys oman elämämme (ja yhteiskunnan 

jne) tasolla, sekä opittava toimimaan tavalla, 
joka johtaa vihdoin täyteen balanssiin. Vee-
da-filosofian mukaan todellisuutta, elämää 
ja aineellista luontoa hallitsee Bhagavānin 
eli Korkeimman Henkilön jumalainen tah-
to. Häneen suojautumalla me kykenemme 
löytämään sekä ulkoisen että sisäisen tasa-
painon silloin kun se on järkkynyt. Śrīmad 
Bhagavad-gītāssa, tuo paramīśvarana4 tun-
nettu Śrī Krishna Itse lupaa suojella Hänelle 
antautunutta sielua: ”Vain antaudu Minulle, 
kaikista muista velvollisuuksista ja velvoit-
teista luopuen. Minä suon sinulle vapauden 
kaikista syntien vasta- ja haittavaikutuksis-
ta. Älä ole huolissasi.”5 Ensimmäinen askel 
tuossa antautumisen kehityskulussa, on Śrī 
Krishnan pyhän nimen hyväksyminen elä-
määnsä. Se edustaa Hänen ikuista hahmo-
aan absoluuttisella tavalla.

4  Korkein Hallitsija
5 Bg. 18.66

Johannes tulkkaa henkisenä opet-
tajana toimivan oppiveljensä, Dan-
di Mahārājan (tiedemies, joka on 
työskennellyt mm. NASA:lle Yhdys-
valloissa) virtuaaliluennon Turun 
henkinen keskus ry:n illassa 28.10. 
Katso alla. 

Meillä voi olla kaikkea – asema, mai-
netta tai vaurautta, sekä erinäisiä muita kar-
mamme eli aikaisempien tekojemme salli-
mia nautinnon kohteita. Ne kaikki ulottuvat 
kuitenkin vain tämän lyhytaikaisen ihmis-
elämän tasolle, eivätkä kulje sielumme mu-
kana enää fyysisestä kehosta erkanemisen 
hetkestä eteenpäin. Ne eivät myöskään va-
pauta meitä aineellisen luonnon vaikutus-
piiristä, vaan sitovat meidät siihen kiinty-
myksen jykevin köysin; paitsi jos luovumme 
bhakti-yogan avulla väärästä minätunteesta 
ja kehityksemme myötä, vähin erin myös kai-
kista anārthoista6. Kuten me kaikki tiedäm-
me, niin tästä maallisesta sfääristä puhuttaes-
sa, olemme tyhjin käsin tulleet, ja yhtä tyhjin 
käsin täältä lähdemme. Meidän on siis aika 
kehittyä sekä vaurastua henkisesti; se on ih-
miselämän ainoa todellinen tarkoitus ja pää-
määrä, sillä kaikki muu on katoavaista. Go-
vardhan-vuoren nostajan eli Giridhārīn, 
toisin sanottuna Śrī Krishnan pyhä nimi on 
sydäntämme ja elämäämme valaiseva yli-
maallinen jalokivi, cintāmaṇi, ja sen lausumi-
nen, laulaminen sekä mietiskeleminen mant-
ran, rukouksen tai hymnin tavoin täyttää 
ihmissydämen kaikki toivomukset. Yksin se 
kulkee sielumme mukana, Jumalaisena Suo-
jelijanamme halki elämien, henkisen kehi-
tyksemme huipentumiseen eli täydellistymi-
sen hetkeen saakka. Onnekkain, rikkain sekä 
onnellisin saṁsārassa7on hän, joka suojautuu 
tuohon pyhään, ikuiseen toivomuskiveen jo-
kapäiväisessä elämässään, niin harmaan arjen 
kuin aina valoisan juhlan keskellä.

6  Sisäisen kehityksen kannalta epätoivotuista haluista ja 
toiveista
7  Sielunvaelluksen piirissä, johon me kaikki olemme nyt 
juuttuneet

Myös Giridhārīn* nimellä kuuluisaksi tullut Śrī 
Krishna nosti Govardhan-vuoren 7 vuorokauden 
ajaksi - vain suojellakseen Hänelle antautuneita 
Vrajan asukkaita ja kaikkia muita eläviä olentoja. 
Tuon vuoren ympärysmitta on 38 kilometriä. Se on 
yhä nähtävissä Pohjois-Intiassa sijaitsevassa Vraja 
Maṇḍalassa. * Giri = vuori | dhārī = nostaja (Sanskr.)

* Tarjous voimassa 31.12.2021 saakka.

TURUN HENKINEN KESKUS RY:N LUENNOT SYKSYLLÄ 2021

Pääsymaksu 6 €, jäsenet 3 € (sis. teetarjoilun). Luennot ovat torstai-iltaisin kello 18.30. 
Konsan Kartano, Virusmäentie 9, 20300 Turku. Bussit 14 ja 15. Tied. Ulla Oksanen 044 592 9324. 

7.10.     Reetta Konstenius: Oletko vaarallinen hihhuli vai 
kunnollinen tieteisuskovainen – Henkisten hoitojen 
tieteen� loso� set perusteet

14.10. Mikko Heikkilä: Rauhoittumisen voima
21.10. Jukka Viertomanner: Kolmas maailmansota ja Poh-

jolan valo
28.10. Dandi Maharaja: Tiede ja henkisyys – Ratkaisu 

modernin maailman loputtomiin ongelmiin, tulkkaus 
Johannes Kurki

4.11. Risto Gustafsson: Muinaiset � loso� t ja alkemistit – 
heidän ylivertainen tietonsa ja suhteensa uskontoon

11.11. Graham Hancock: Muinainen kadonnut sivilisaatio. 
Nettiluento

18.11. Pirkko Kanerva: Vihreää voimaa ravinnoksi luonnosta
25.11.   Pentti Paakkola: Henkinen kehitys – hyvä ja paha
2.12. Irmeli Aijaskave: Teoso� nen ihmiskuva  osa 1

– Ihmisen rakenne ja tehtävä maailmassa
9.12. Irmeli Aijaskave: Teoso� nen ihmiskuva  osa 2

– Kohtalo, kehitys, ryhmätyö
16.12. Keskustelua menneen ja tulevan pohjalta…
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