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Kohti vapauden aikaa
SEPPO ILKKA

Yhteistyö
on voimaa

J

o kymmenisen vuotta sitten puhuttiin maailmankauden vaihtumisesta Kalojen ajasta Vesimiehen aikaan. Merkkejä muutoksesta on näkynyt matkan
varrella. Monet ihmiset ovat entistä enemmän kiinnostuneet muustakin
kuin pankkitilin kerryttämisestä. Apua henkisen hyvinvoinnin saavuttamiseen
etsitään kirjoista ja kursseilta, sillä tämän ajan kaoottisessa ilmapiirissä tasapainon säilyttäminen ei ole itsestäänselvyys. Eri aikakausien luonteesta ja muutosprosessista Seppo Ilkka kertoo enemmän viereisellä sivulla.
Jaya Govinda Dasa (Johannes Kurki) on pitkään Intiassa asuessaan perehtynyt syvästi Veda-tietouteen. Hän kertoo värikkäin vertauksin s. 16 nykyisen Kalin aikakauden kompastuskivistä ja keinoista Kultaisen aikakauden
saavuttamiseksi.
Minna Keitu on monilla Väli-Amerikan matkoillaan tutustunut Mayakulttuuriin. Maya-kalenterissa vuotta 2032 pidetään varsinaisena siirtymisenä uuteen kultaiseen aikaan. Tämä ensimmäinen kirkkauden kausi auttaa
maapalloa muuntamaan kaiken negatiivisen, mitä meillä on jäljellä edellisistä
synkistä kausista. Toisaalta se voi tuntua hyvinkin hankalalta, mutta kaiken,
mikä on piilossa, on tultava esiin, jotta se voidaan muuttaa, hän sanoo. Vuoden 2022 symbolinumero on 10, joka symboloi mayoilla tasapainoa ja itsensä
löytämistä. Se on myös vahvuuden, yhteistyön ja yhteisön symboli.
Yhteisöllisyyden ja yhteistyön symboli tälle vuodelle on hyvin kohdalle
osunut merkki. Kun seuraamme maailman tapahtumia – politiikkaa tai kaoottista epidemiatilannetta – ei voi kuin todeta, että ainoa keino kaikkien ongelmien ratkaisemiseksi on yhteistyö. Tällä hetkellä monien valtioiden väliset
jännitteet ovat sitä luokkaa, että meidän kaikkien on hyvä suunnata ajatusenergiamme tukemaan kansakuntien keskinäistä yhteisymmärrystä. Luonnonkatastrofit ja epidemiat ovat heikentäneet monien ihmisten elämisen
mahdollisuuksia. Ainoa keino nujerrettujen pelastamiseksi on yhteistyö.
Irmeli Aijaskave kysyy ”Kuka on lähimmäinen” artikkelissaan ”Pohdintoja ihmissuhteista ja henkisyydestä” s. 11. Hän vastaa, että kaikki olennot
ovat lähimmäisiämme, koska kaikilla olennoilla on yhteinen alkuperä, mutta
kanssakäyminen kaikkien kanssa ei ole yhtä helppoa. Kun suhde lähimmäiseemme on hankala, se saattaa kuitenkin olla paras koulutuksemme, jossa
opimme tuntemaan itseämme ja rajojamme.
Pirja Räsänen avaa myös ihmisten välisiä suhteita sielunperheen, biologisen perheen ja karmasuhteiden näkökulmasta artikkelissaan s. 4-5. Hän kertoo, että on yllättävän yleistä, että entiset viholliset tai muutoin kaunaa toisilleen kantavat yksilöt joutuvat syntymään keskenään samaan biologiseen
perheeseen. Tällainen järjestely ikään kuin ”pakottaa” heidät kohtaamaan toisensa rakkaudesta käsin vihan tai kyräilyn sijaan ja se teettää töitä.
Monet tämän lehden kirjoittajista tuntuvat olevan sitä mieltä, että matka
Kultaiseen aikaan on meneillään, mutta se on kivikkoinen ja taistojen taival
– paljon itsensä voittamista. Mikä antaisi matkalla voimaa ja loisi kestävyyttä
niin, että jaksaisimme oman osuutemme loppuun asti?
Sirpa Kupulisoja nostaa esille kauneuden voiman s. 12. Kauneuden oivaltaminen on mieltä kohottava, aktiivisen läsnäolon tila. Siten se voi kokemuksena olla myös voimaannuttava.
Lille Lindmäe kertoo työstään ley-linjojen eli maapallon energialinjojen, korjaajana s. 13-14. Ihmiset ottavat tietämättään vastaan maasta kohoavaa energiaa. Erittäin korkeavärähteisen, kosmisen valon vaikutuksesta alkaa
monien ihmisten tietoisuudessa vähitellen tapahtua muutos ymmärtämisen
suuntaan. Universumista annetaan ihmiskunnalle paljon valoenergiaa, mutta pelossa ihminen ei pysty sitä vastaanottamaan. Pelko on kuin sairaus, joka
leviää ihmiskunnassa. Tärkeää on muutosprosessin aikana pelon ja epätietoisuuden energian poistaminen, johon Lille nyt keskittyy auttamistyössään.
Kaunista ja rohkeaa matkaa meille kaikille
t. Ulla
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almistaudumme
uuteen
maai lman kauteen, jota on
sanottu
Vesimiehen ajaksi.
Olemme odottaneet sen vievän meidät ennen kokemattomaan vapauteen.
Henkisessä perinteessä puhutaan maailmankausista, jotka jakavat historian lähes
2200 vuoden mittaisiin jaksoihin. Tämän
käsityksen mukaan olemme nyt siirtymävaiheessa niin sanotusta Kalojen ajasta Vesimiehen aikaan. Muistamme, että uuden
ajan odotettiin alkavan talvipäivän seisauksena 21.12.2012. Jotkut henkisistä asioista puhuvat selittivät uuden Valon ajan
alkavan jokseenkin tuota pikaa. Nyt näemme, että sodat, köyhyys, sairaudet ja luonnon hätätila rasittavat edelleen maallista
olemistamme. Emmekö olekaan siirtyneet
uuteen ja parempaan aikaan?
Ensiksi on todettava, että maailmankausista ei siirrytä seuraavaan yhdessä yössä, vaan kyseessä on prosessi, joka voi kestää jopa satoja vuosia. Tuona aikana on
aktiivisina sekä poistuvan että uuden aikakauden piirteitä. Astrologisten maailmankausien rajakohdat periytyvät siitä, milloin
niin sanottu kaldealainen kulttuuri käsitti
Kalojen aikaa edeltäneen Oinaan ajan alkaneen. Emme tiedä tarkasti, milloin tuo hetki on ollut. Laskelmat aikakausien vaihtumishetkistä ovat siten epävarmoja.
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Tästä riippumatta voi nähdä, että nykyajassa esiintyy sekä Kalojen ajalle tyypillisiä
piirteitä, että asioita, joita odotamme kohtaavamme Vesimiehen aikana. Ilmeisesti
siis tosiaan elämme siirtymäkautta Kaloista Vesimieheen. Tämä lisää vastuutamme,
sillä tekemämme valinnat heijastuvat tulevaan aikakauteen.
Kalojen aika on paljolti ollut tunnevoimaisen uskonnollisuuden, mystiikan ja korkeiksi koettujen olentojen ja ihanteiden palvonnan aikaa. Toisaalta olemme etsineet
rikkauksia ja uusia valloituksia väkivaltaakaan kaihtamatta. Olemme rangaisseet armotta rikollisia ja kostaneet julmasti vihollisillemme. Olemme vieneet palvontamme
fanaattiseen oikeaoppisuuteen asti. Mystisyys, astraalitasolle ja tunnemaailmaan suuntautuminen on sopusoinnussa sen kanssa,
että klassisen vesielementin sanotaan sävyttävän Kalojen aikaa. Sama pätee siihen, että
omistautumisen energiasäteen sanotaan olleen Kalojen ajan johtava luova energia.
Vesimiehen ajan taas odotetaan olevan
ilmaelementin sävyttämä ja muuntamisen
energiasäteen valikoituvan sen johtavaksi
energiaksi. Ainakin aluksi tämän rinnalla
tulisi olemaan loogisen tiedon energia. Aikamme tieteen edistys ja keskeinen asema
ajattelussamme tukeekin käsitystä jälkimmäisen energian vahvasta vaikutuksesta.
Muuntamisen energiaa kutsuttiin
1900-luvun alussa rituaalisen magian energiaksi. Tämä oli Kalojen aikakauden mystiseen ajatteluun vetoava käsitys asiasta. On
odotettavissa, että Vesimiehen aikana tulemme kokemaan asioiden suoraa muuntumista. Tämä ei välttämättä tarkoita, että
tulisimme niin sanotuiksi ihmeiden tekijöiksi, vaan että tilanteet ja olosuhteet vain
näyttävät vaihtuvan kuin ihmeenä, milloin
mihinkin suuntaan.
Siirtyminen vesielementistä ilmaelementtiin merkitsee muun muassa, että luo-

vien alkemististen prosessien voi odottaa
toimivan jatkossa parhaiten ääneen lausuttujen käskyjen avulla. Aiemmin on tehty
salaisia rituaaleja ja luettu loitsuja. Sellaiset aktivoivat ensi sijassa astraalisia voimia.
Avoin käskyjen lausuminen voi parhaassa
tapauksessa yltää korkeammalle. Saatamme joutua havaitsemaan, että sanoillamme on luovaa voimaa, vaikka emme edes
pyrkisi siihen. Olemme vastuussa sanoistamme. Entistäkin tärkeämpää on, että
alistamme luovan sanamme Korkeimman
tahdolle. Emme välttämättä tiedä, mikä on
kokonaisuuden tai edes itsemme kannalta
parasta. Emme enää voi paeta ja lykätä astraalitasolle epäonnistuneita luomistöitämme, vaan saamme kokea ne konkreettisesti.
Voimme odottaa, että tulemme kokemaan ilmaelementin vaikutuksen vapauttajana monista menneisyyden painolasteista, kuten henkisestä tai yhteiskunnallisesta
oikeaoppisuudesta ja vallanhimosta. Toisaalta on odotettavissa, että vanhat rakenteet pyrkivät säilyttämään asemaansa. Siirtymäaikana, jota nyt elämme, tämä voi
johtaa ankariinkin vastakkain asetteluihin.
Yleisen järjestyksen säilyttäminen vaatii kuitenkin ilmeisesti, että joidenkin henkilöiden on otettava vastuuta yhteisten
asioiden hoidosta. Tämä ei edellytä diktaattorin valtuuksia, mutta joillakin keinoin
heidän on voitava toteuttaa tarpeelliset asiat. Vesimiehen ajan haasteisiin sisältyy oikean tasapainon löytäminen yhteiskunnan
vapauden ja yhteisvastuun välille. Siksi on
odotettavissa, että esimerkiksi yksinvaltaan
pyrkijät ja erilaiset populistit tulevat testaamaan, olemmeko valmiita tähän. Vapauden ilmapiirissä näiden testaajien on helppo päästä esittämään houkutuslaulunsa.
Vesimiehen aikana tulee todennäköisesti nousemaan esiin mitä erilaisimpia
aatteita ja ajatustapoja. Osalla niistä on
juuret nykyisissä ideologioissa. Osaa emme

ole vielä edes huomanneet ottaa tarkasteltaviksi. Voi arvata, että keskustelu tulee
olemaan vilkasta ja varmaan värikästäkin.
Vapauden maailma antaa meille mahdollisuuden valita lähtökohdat Vesimiehen aikaa seuraavalle Kauriin ajalle, jolloin maaelementin vallitessa tulee ilmeisesti taas
tapahtumaan aatteiden kiteytymistä. Sopii
toivoa, että valitsemme viisaasti.
Emme vielä voi ennakoida kaikkia haasteita, joita kohtaamme Vesimiehen ajalla.
Joitakin niistä on kuitenkin nähtävissä jo
nyt. Tekniikka auttaa meitä hyvin monissa asioissa. Miten pidämme sen apunamme emmekä hallitsijanamme? Entä miten
selviydymme kunniallisesti maailman ylikansoituksesta sortumatta sortovaltaan tai
tuhoisiin sotiin? Tällaiset kysymykset asettavat koetukselle sen, tuleeko Vesimiehen
ajasta ollenkaan vapauden aika. On meidän
vastuullamme tehdä siitä sellainen.
Kun odotimme vuonna 2012 Vesimiehen aikaa alkavaksi, emme ehkä tulleet ajatelleiksi, että astrologiset maailmankaudet
kuvaavat ihmiskunnan henkistä koulutusta.
Siten Vesimiehen aikaan siirtyminen ei tarkoita yksioikoisesti vain sitä, että nousemme
uudelle Valon ajalle. Siinä on kyllä mukana ja
tavoitteena Valon voimistuminen käytöksessämme. Emme ehkä muistaneet kymmenen
vuotta sitten, että tie Valoon kulkee haasteiden ja oppiläksyjen kautta. Nousemme Valoa
kohti, jos selviämme uusistakin haasteistamme. Vapauden aika antaa meille mahdollisuuden kasvaa kohti henkistä aikuisuutta. Tämä vaatii meiltä Rakkautta, Viisautta,
erottelukykyä ja vastuun ottamista ajatuksistamme, sanoistamme ja teoistamme.
Luento Turun henkisen keskuksen
torstai-illassa 12.5.: ”Henkinen
opastus meidän aikanamme”, Seppo
Ilkka ja Seija Aalto. Katso s. 15.
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