
 

 

 
 
 
 
 

Mitä on teosofia? 
 

VASTAUKSIA ETSIMÄSSÄ 
 

Jopa ”onnellisina” aikoina nykyinen elämäntapamme usein 

epäonnistuu tyydyttämään meitä tai tuomaan meille rauhan. 

 Joskus tunnemme olomme tyhjäksi ja niinpä etsimme tyy-

dytystä itsemme ulkopuolelta. 

Aina on niitä, jotka johonkin hintaan ovat valmiita 

tarjoamaan meille nopean keinon poistaa tätä sisäisen tyhjyy-

den tunnetta. 

Ihmiskunta on niin keskittynyt ”haluamiseen ja saami-

seen”, että näytämme kadottaneen näkyvistämme sen –  

 

Keitä olemme 
ja 

miksi olemme täällä! 
 

Seuraavilla sivuilla sinua pyydetään tarkastelemaan 

joitakin tärkeitä kysymyksiä ja selityksiä ajattomista käsitteis-

tä. Nämä ajatukset voidaan soveltaa jokapäiväiseen elämään 

ja ne voivat antaa sinulle uuden tavan ajatella ihmisen ase-

maan ja tarkoitukseen liittyviä asioita. 

Totuuden etsiminen on henkilökohtainen matka, mutta et 

etsi yksin… 

 

KYSYMYS: Onko tämän päivän maailmassa mahdollista elää 

tyydyttävää elämää? 

Meidän täytyy joka päivä elää, osallistua ja olla yhteydessä 

toisten kanssa tässä maailmassa. Sisäinen osa meistä jää kui-

tenkin hyvin usein ravitsematta. On helppoa verrata itseämme 

muihin ja mitata menestystämme rahassa. Vaikka saattaisim-

mekin tulla rikkaammiksi ja saada enemmän aineellista omai-

suutta ja valtaa, on aikoja, jolloin havaitsemme tietynlaisen 

tyhjyyden sisällämme. 

On olemassa elämäntapa, joka tähtää enemmän kohti 

sisäistä tyydytystä kuin ulkoista hyötyä. Aina on ollut olemas-

sa opetuksia, jotka rohkaisevat itsetutkimukseen ja itsetietoi-

suuteen. Mietiskelyn avulla voimme rauhoittaa ajatuksemme 

ja tunteemme, jotka uhkaavat musertaa meidät. Näin voimme 

alkaa aistia syvemmän tietoisuuden ytimen, joka on todellinen 

sisin olemuksemme. 

Meidän on mahdollista herättää korkeammat intuition, 

syvän ymmärtämyksen, rakkauden, myötätunnon ja luovuu-

den voimamme ja alkaa ymmärtää mahdollisuutemme sekä 

tietää, mitä tarkoittaa olla täydellinen ihminen. 

Tämä elämäntapa ei auta meitä toimimaan ainoastaan 

siltä pohjalta, että ymmärrämme ykseytemme kaikkien mui-

den kanssa, vaan myös sen tiedon pohjalta, että ajatuksillam-

me, puheellamme ja teoillamme on ehdottomat seuraukset. 

Voimme nähdä tämän periaatteen erittäin selvästi tänä päivä-

nä ihmiskunnan tekemien planeettamme ekologiaa koskevien 

päätösten seurauksista. 

 

KYSYMYS: Miten ajatukseni ja puheeni vaikuttavat 

elämääni? 

Yleisesti hyväksytään, että ihmisellä on valinnan vapaus. 

Me valitsemme mitä jatkuvasti ajattelemme ja kun tulemme 



tietoisiksi siitä, mitä ajattelemme, voimme nähdä ajatusten 

vaikutuksen terveyteemme ja elämässämme esiintyviin toistu-

viin tapahtumiin. 

Ajatus on ketjun ensimmäinen voimakas rengas. Kun opis-

kelemme äänen voimaa hienoilla tasoilla, voimme ymmärtää, 

että luomme ajatusmuodon. Toinen rengas on ajatuksen lausu-

minen eli puhe. Ilmaisemalla ajatuksen sanoin, annamme sille 

suuren voiman ja muutamme sen joksikin kosketeltavaksi, 

josta olemme henkilökohtaisesti vastuullisia. Kaksi ensim-

mäistä liittyvät läheisesti kaikkeen niitä seuraavaan toimin-

taan. On sanottu, että omalla puheäänellämme kirjoitamme 

”melodian”, jonka kanssa elämämme värähtelee. 

Ajatus on värähtelyä, ja itsetietoisina ihmisyksilöinä meil-

lä on valta luoda. Ajatustemme, puheemme ja toimintamme 

kautta soitamme oman perussävelemme, joka saa aikaan tiet-

tyjä rytmejä. Nämä värähtelyt vetävät puoleensa ja synnyttä-

vät väittämän ”kaltainen vetää puoleensa kaltaistaan”. 

Meillä on mahdollisuus valita, käytämmekö tätä mahtavaa 

voimaa positiivisesti, hyödyttämään kaikkea elämää, vai itsek-

käästi. Mikäli valitsemme jälkimmäisen vaihtoehdon, se ei vai-

kuta ainoastaan oman elämämme laatuun vaan myös niiden, 

joiden kanssa joudumme tekemisiin. 

Kun tulemme tietoisiksi siitä, tuottavatko asenteemme ja 

puheemme harmonista energiaa vai päinvastoin, alamme 

ohjata päivittäistä elämäämme. 

 

KYSYMYS: Miksi olen vastuussa tämänhetkisistä 

olosuhteistani? 

Sinun harkittavaksesi esitetään, että olemme nyt sitä, mil-

laisiksi olemme tehneet itsemme menneiden ajatustemme, pu-

heemme ja tekojemme kautta. Hyväksymällä vastuun olosuh-

teistamme, voimme alkaa elää harmonisempaa elämää ja ym-

märtää, miten voimme vetää tiettyjä olosuhteita elämäämme. 

Mitä tulee päivittäisen elämämme laatuun ja siten myös tule-

vien elämiemme laatuun, valinta on meidän. 

On olemassa universaali tasapainon laki, joka tunnetaan 

”karmana”. Aiheutamme syitä ja seuraukset seuraavat välttä-

mättä. Nämä kaksi ovat erottamattomia. Enimmäkseen näh-

dään ainoastaan tulos ilman edeltävää syytä ja siksi se näyt-

tää täysin selittämättömältä On meille tavallista tuntea, että 

kärsimyksemme on tulosta syistä, jotka joku muu on laittanut 

liikkeelle.  

Maailmankuvastamme tulee kuitenkin hyvin erilainen, jos 

tarkastelemme tapahtumia laajemmasta näkökulmasta. Pohdi 

hetken aikaa mahdollisuutta, että osa meistä on ikuinen ja 

elää lukemattomien elämien ajan, joka elämässä uudella per-

soonallisuudella (ruumiilla, tunteilla ja mielen ominaisuuksil-

la) varustettuna. Pohdi myös, että matkan päämäärä on löytää 

ja täydellistää ainutlaatuisuutemme universaalissa elämässä. 

Karma ei tarkoita ennaltamääräämistä eikä kohtaloa. Se 

on universaali tasapainon laki, joka korjaa epätasapainoa ja 

selittää elämän näennäiset eriarvoisuudet. Tämän luonnonlain 

soveltaminen poistaa kaikki onnen, joko hyvän tai huonon, 

mahdollisuudet. Ajatustemme, sanojemme ja tekojemme kaut-

ta synnytämme energiaa, josta olemme vastuussa. 

 

KYSYMYS: Auttaako karma selittämään sekä onnelliset että 

vaikeat olosuhteet elämässäni? 

Kyllä. Elämä ei luonnollisesti ole pelkkää ruusuilla tanssi-

mista. On jaksoja, jolloin kaikki näyttää sujuvan hyvin ja 

koemme suurta iloa. Toisinaan taas koemme ongelmia ja kär-

simystä. Jos alamme käsittää, miten syyn ja seurauksen laki 

toimii, ymmärrämme myös, että jokainen tilanne, jonka eteen 

joudumme elämässä, on mahdollisuus tasapainottaa aikaisem-

paa epätasapainoa. Asenteestamme olosuhteitamme kohtaan 

tulee tärkeämpi kuin itse olosuhteet. Meillä on mahdollisuus 



valita, reagoimmeko positiivisesti vai negatiivisesti, ja valin-

tamme sanelee elämämme laadun. Onnelliset kokemuksemme 

johtuvat siten aikaisemmista hyvistä teoista samoin kuin elä-

mänasenteestamme, ja sama pätee päinvastaisessa tilantees-

sa. 

 

KYSYMYS: Miksi jotkut ihmiset näyttävät kärsivän enemmän 

kuin toiset? 

Kun näemme tai kuulemme onnettomista olosuhteista, joi-

ta jotkut ihmiset kokevat, ihmettelemme: ”Miksi se tapahtuu 

heille eikä minulle?” Selitys voi olla näiden ihmisten henkilö-

kohtainen karma ja ryhmäkarma. Jos hyväksymme sen, että  

olemme vastuussa valinnoistamme, joista tulee henkilökohtai-

nen karma, ota huomioon myös, että ihmiskunnalla on kansal-

lista ja maailman karmaa. Tämä näyttäisi viittaavan siihen, 

että sielut jälleensyntyvät samaan aikaan ja samaan paikkaan 

selvittääkseen aiempaa karmaa. 

Laajimmalla tasolla ihmiskunta kokonaisuudessaan on 

vastuussa syistä, jotka pannaan liikkeelle persoonallisten ja 

kollektiivisten tekojen kautta hyvin pitkän ajanjakson kulues-

sa. Nämä syyt panevat liikkeelle tiettyjä seurauksia, jotka voi-

vat aiheuttaa kärsimystä, joskus hyvinkin nopeasti. Meillä 

jokaisella on vastuu, aina kun se on mahdollista, auttaa apua 

tarvitsevia. Tämä on ainoastaan luonnollinen ja myötätuntoi-

nen reaktio, kun käsitämme kaiken elämän ykseyden ja ym-

märrämme antamisen suuren ilon. 

Karma ei ole kohtalo. Se on väistämätön ja oikeutettu seu-

raus edeltävistä syistä. Maailmaamme tulee rauha, kun riittä-

vän monet ihmiset elävät rauhallista elämää. 

 

KYSYMYS: Voitteko selittää lisää jälleensyntymästä? 

Yhdessä syyn ja seurauksen lain, karman, kanssa jälleen-

syntymä antaa mahdollisuuksia valintaan ja oikeuden ja tasa-

painon palauttamiseen elämissämme. Jälleensyntyminen fyy-

siseen maailmaan on keino, jonka avulla älyllinen ja henkinen 

kehitys tapahtuu. Yksilön sielu oppii ja ponnistelee jatkuvasti 

monissa inkarnaatioissaan käyttövälineidensä kautta, joita me 

kutsumme persoonallisuudeksi, lopulta yhtyen jälleen kaiken 

henkiseen lähteeseen. Tyhjyys, jota joskus tunnemme, ilmenee 

kaipauksena tuota ”jotakin” kohtaan, joka on jotain syvempää 

kuin mitä aineellinen maailma voi tarjota. 

Sanotaan, että jokaisessa elämässä sielu herättää eloon 

uuden persoonallisuuden, uusilla aivoilla ja tietyillä edellisissä 

elämissä kehitetyillä ominaisuuksilla varustettuna. Päättäes-

sään vuoden tilit ja avatessaan uudet, kirjanpitäjä ei siirrä uu-

teen vuoteen kaikkia vanhoja tapahtumia, vaan ainoastaan 

vuoden taseen. Samalla tavalla sielu antaa uusille aivoille ne 

ominaisuudet, taipumukset ja kyvyt, jotka ovat tulosta edellis-

ten elämien kokemuksista. Sielu on se, joka voi todella muis-

taa. 

Mennyt selittää nykyisen ja nykyinen vaikuttaa tulevaan. 

Kun henkinen kasvu ymmärretään paremmin, alamme nähdä, 

miten rakennamme omaa tulevaisuuttamme. Elämästämme 

tulee kasvavassa määrin täydellisempää, kun edistymme kohti 

inhimillisen täydellisyyden päämäärää. Matkan varrella, 

tullessamme viisaammiksi ja myötätuntoisemmiksi, voimme 

tehokkaammin auttaa, ei ainoastaan ihmiskuntaa vaan kaik-

kea elämää planeetalla.  

 

KYSYMYS: Jos olen elänyt aiemmin, miksi en muista sitä? 

Tämä kysymys esitetään usein silloin, kun jälleensyntymi-

nen mainitaan. Olemme varmasti samaa mieltä siitä, että 

unohdamme nykyisestä elämästämme enemmän kuin muis-

tamme. Muistatko, kun opit lukemaan? Se tosiasia, että osaat 

lukea, todistaa että opit. Muistatko jokaisen tämän elämän 

päivittäisen tapahtuman? Sitä paitsi koska nykyisillä aivoil-



lamme ja fyysisellä ruumiillamme ei ollut osaa edellisissä elä-

missämme, miten voisimme muistaa noita tapahtumia? Vain 

sielu voi todella muistaa. Joskus kuitenkin voimme intuitiivi-

sesti muistaa jonkin menneen kokemuksen. 

 

KYSYMYS: Mikä on elämän, syntymän ja kuoleman välinen 

suhde? 

Jos hyväksymme, että kuolematon, henkinen osa meistä 

jää jäljelle fyysisessä kuolemassa, alamme ymmärtää, että 

elämä on jatkumo. Meillä on taipumus käyttää kahta sanaa, 

elämä ja kuolema, samassa lauseessa, aivan kuin ne olisivat 

vastakohtia. Kuoleman vastakohta ei ole elämä, se on synty-

mä. Ajaton viisaus opettaa, että elämä ei jatku ainoastaan syn-

tymän ja kuoleman välillä, vaan myös kuoleman ja jälleensyn-

tymän välisenä aikana. 

Kuolema taas nähdään lukemattomissa elämissä toistuva-

na tapahtumana, joka antaa meille mahdollisuuden saada tie-

toa siitä, keitä todella olemme. Se on keino, jolla juuri päätetty 

elämä arvioidaan ja sulautetaan. Kuolemassa sielu ei enää tar-

vitse fyysistä ruumista, tunneruumista ja mentaaliruumista 

käyttövälineiksi aineellisen maailman kokemuksia varten. 

Tunnemme sisimmässämme, että olemme enemmän kuin 

lihaa ja verta. Monet opetukset ovat aina vahvistaneet, että on 

sisäinen Henki, joka oli olemassa ennen syntymää ja jatkaa 

olemassaoloaan kuoleman jälkeen. 

 

KYSYMYS: Mitä tapahtuu, kun kuolemme? 

Kuolema ei paljon eroa unesta. Kun menemme nukku-

maan, tietoisuus vetäytyy tilapäisesti pois kehosta, mutta me 

jatkamme tunteellisia ja mentaalisia seikkailuja, jotka usein 

muistetaan herätessä. Unitilassamme voimme saavuttaa kor-

keuksia, jotka viittaavat tietoisuuden alueisiin niiden alueiden 

tuolla puolen, jotka koemme ollessamme hereillä. 

Pohdi ajatusta, että fyysisessä kuolemassa tietoisuutemme 

alkaa matkan valtakuntiin, jotka ovat korkeampia kuin ne, joi-

hin menemme nukkuessamme. Unitilassa olemme yhä tietoi-

suudessamme yhteydessä fyysisen ruumiimme kanssa ja voim-

me palata siihen. Kuolemassa tämä yhteys kuitenkin rikkou-

tuu. Sanotaan, että kuolemassa menemme valon maailmaan ja 

koemme kasvavaa vapautta, kun tietoisuus asteittain vapau-

tuu fyysisen aineen raskaammista värähtelyistä. Sen jälkeen 

tapahtuu puhdistumisprosessi ennen kuin sielu voi mennä an-

saitsemaansa syvään ja autuaaseen levon tilaan. 

Viime aikoina on dokumentoitu monia henkilökohtaisia 

kuoleman lähikokemuksia. Ihmiset, joilla on ollut tuollainen 

kokemus, kertovat rauhan tunteesta, tuntemuksesta, että 

matkaavat hyvin nopeasti pimeän tunnelin läpi, juuri eletyn 

elämän kertauksesta ja liikkeestä kohti tai astumisesta kaik-

kialle ulottuvaan Valoon. Tämä havainto valosta on yhtenevä 

kaikkien uskontojen sisäisten opetusten kanssa. 

Jos hyväksymme, että olemme kaikki lähdössä henkiselle 

matkalle ja että jokainen meistä on yksilöllinen aspekti yhdes-

tä henkisestä lähteestä, johon olemme vähitellen palaamassa, 

eikö tästä loogisesti seuraa, että paluuta omaan lähteeseemme 

ei voida saavuttaa ainoastaan yhden elämän aikana – että 

olemme eläneet useita elämiä ja kuolleet monia kuolemia? 

Jokainen elämä on kuten kasvin kausiluonteinen elämä, jokai-

sen kukinnan antaessa uudistettua toivoa lopullisesta täydel-

listymisestä. 

Fyysinen matka monien elämien läpi antaa mahdollisuuk-

sia erilaisiin kokemuksiin, jotka sielu sulauttaa kehitystään 

varten. Tämä näyttäisi viittaavan siihen, että ”taivaamme” 

jokaisen elämän jälkeen on meidän itsemme tekemä. Jokainen 

elämä tuo meidät lähemmäs matkan päätä. Siihen mennessä 

yksilöllinen sielu on vapauttanut itsensä syntymien ja kuole-



mien kierroksesta ja tullut viimein yhdeksi Jumalallisen läh-

teensä kanssa. 

 

KYSYMYS: Mikä määrää jälleensyntymän olosuhteet? 

Pitkää ajanjaksoa elämien välillä voitaisiin verrata aterioi-

den väliseen aikaan; ruoan sulatuksen ja sulauttamisen jakso 

on yhtä välttämätön kuin itse ateria. 

Syntymä pitää sisällään kaksinkertaisen mysteerin: ensim-

mäiseksi fyysisen sikiön kasvamisen mysteerin ja toiseksi sen 

yhdistymisen sielun kanssa. Opetukset puhuvat henkisten äly-

olentojen olemassaolosta, jotka jollain tavalla ohjaavat uuden 

kehon kehitystä ja edellisten elämien positiivisen ja negatiivi-

sen karman järjestämistä. Uusi inkarnaatio näkee lapsen syn-

tyvän olosuhteisiin, joissa se voi selvittää ja kokea menneiden 

tekojen seuraukset. Tämä on sielun kasvua. Monet vanhemmat 

ovat syvästi tietoisia vastuustaan, jonka he ovat ottaneet aut-

taessaan sielua ruumiillistumaan uudelleen. Rakastava ja rau-

hallinen ilmapiiri auttaa lapsen fyysistä ja mentaalista kehi-

tystä ja siten sielun kasvamista edelleen. 

Selvitettäessä karman lain toimintaa sanotaan edelleen, 

että synnymme usein ryhmään sieluja, joista monet tunsimme 

menneissä elämissämme ja että voimme jälleensyntyä niiden 

kanssa, joita olemme aikaisemmin rakastaneet. Samoin on 

tapauksia, joissa suhteemme menneisyydessä eivät ole olleet 

onnellisia, ja näille siteille annetaan mahdollisuus muuttua 

rakkauden ja ymmärryksen siteiksi. 

Jälleensyntymisprosessin kautta koemme elämän monissa 

eri roduissa ja ympäristöissä ja vähitellen saatamme toimin-

taan kaikki jumalalliset kehitysmahdollisuutemme. 

 

KYSYMYS: Onko maailmankaikkeudessa 

tarkoituksenmukaisuutta? 

Ajattomat opetukset ovat esittäneet maailmankaikkeuden 

järjestyksestä näkemyksen, joka tyydyttää kaipuumme tarkoi-

tuksenmukaisuuteen.  

 

 Elämä nähdään kaikkeen liittyvänä ja tarkoituksenmukai-

sena ennemmin kuin sattumanvaraisena ja hajanaisena. 

 Kaikki elämä kehittyy, ja ihmisinä paljastamme asteittain 

piileviä ominaisuuksiamme. 

 Nämä opetukset antavat loogisen selityksen maailman-

kaikkeudesta ja sen laeista, ihmiskunnan alkuperästä, ke-

hityksestä ja kohtalosta. 

 Henkinen tie tavoittaa ulottuvuuksia, jotka ovat tavallisen 

ymmärryksen tuolla puolen ja osoittaa keinon elää nyky-

hetkessä ja kasvaa ilman rajoja. 

 

KYSYMYS: Tulenko henkisemmäksi, jos kehitän psyykkisiä 

voimia? 

Psyykkisyyden ja henkisyyden välillä on suuria eroja. 

Sisimmältä olemukseltamme olemme henkisiä olentoja. Kehi-

tämme monia voimia kehityksemme kuluessa. Näihin kuulu-

vat psyykkiset voimat, jotka paljastuvat luonnollisesti, kun 

edistymme. Niitä ei pitäisi koskaan pakottaa. 

Jos kiinnitämme liikaa huomiota psyykkiseen kehitykseen, 

voimme menettää näkyvistämme ihmisen matkan päämäärän, 

mikä tarkoittaa henkisten mahdollisuuksiemme ymmärtämis-

tä täysin kaikilla alueilla. Kun henkinen kehitys menee eteen-

päin, ilmenee vähemmän taipumusta syventyä omiin kykyi-

himme ja ongelmiimme ja kasvavaa tahtoa käyttää monia omi-

naisuuksiamme koko elämän hyväksi. 

 



KYSYMYS: Miksi ihmiset mietiskelevät? 

Elämme nopeasti liikkuvassa maailmassa. Nykyään meitä 

pommitetaan tiedolla, ja nykyaikaisen elämisen paineessa on 

vaikea löytää hiljaista hetkeä. Ihmisten täytyy pystyä turvau-

tumaan siihen rauhan keskukseen, joka meillä jokaisella on 

sisällämme. Syvälle sisäämme meneminen on mietiskelyä. 

 

KYSYMYS: Voitteko selittää lisää mietiskelyn eduista? 

Mietiskely on ollut maailman henkisten traditioiden kes-

keinen huomionkohde. Se auttaa meitä kehittämään rauhalli-

sempaa elämää, suurempaa mielenselkeyttä, vapauttamaan 

voimaa ja viisautta elämässämme ja ennen kaikkea suoraan 

oivaltamaan voiman ja rauhan lähteen, joka on jo sisällämme. 

Mietiskelyn hiljaisuudessa opimme rauhoittamaan ruumiin, 

mielen ja puheen. Ainoastaan sisäisessä hiljaisuudessa, kun 

mieli ja tunteet ovat hiljaa, voimme löytää todellisen rauhan ja 

täyttymyksen. Tämä on henkilökohtainen matka. 

 

KYSYMYS: Mitä on teosofia? 

Sana tarkoittaa ”jumalallista viisautta” ja viittaa suuriin 

totuuksiin, jotka viisaat ovat aikojen kuluessa ymmärtäneet. 

Tässä esitteessä on tarkasteltu joitakin teosofisia käsityksiä. 

Teosofia esittää maailmankatsomuksen, joka korostaa kaiken 

elämän yhteyttä ja toisistaan riippuvaisuutta ja kaikkien 

maan päällä olevien ihmisten ja lajien perusykseyttä. Se on 

filosofia, joka pitää ymmärtää, ei hyväksyä sokeasti. Se ei ole 

uskonto, vaan yhdessä merkityksessä sitä voitaisiin pitää ydin-

olemuksena, joka on kaikissa uskonnoissa. 

 

Teosofia on elämäntapa, joka rohkaisee syvien totuuksien 

tutkimiseen itsetutkimuksen ja henkilökohtaisen vastuun 

kautta. 

 

Se valaisee kaikkien uskontojen kirjoituksia ja opetuksia 

paljastamalla niiden kätketyt merkitykset ja on jatkuvaa, koko 

ajan muuttuvaa totuuden etsintää. 

 

KYSYMYS: Mikä on Teosofinen Seura? 

Se on kansainvälinen järjestö, joka on perustettu yli sata 

vuotta sitten vuonna 1875. Nykyään haaraosastoja on noin 60 

maassa. Suomen päämaja on Helsingissä ja jäsenet kokoontu-

vat looseissa ja keskusteluryhmissä ympäri maata. 

Jäsenet etsivät omaa totuuttaan, samalla tunnustaen yh-

den ihmiskunnan muodostaman perheen, huolimatta 

sukupuolen, rodun tai uskonnon eroista. Jokaista uskontoa 

voidaan pitää ikuisen totuuden ilmauksena ja Teosofinen 

Seura rohkaisee uskontojen, filosofioiden ja tieteiden 

opiskeluun. Myös selvittämättömiä luonnon lakeja ja 

ihmisessä piileviä voimia tutkitaan. 

Jäseniä yhdistää yllä mainittujen ohjelmakohtien hyväk-

syntä ja päättäväisyys edistää ykseyttä kaikkien ihmisten kes-

ken. He ovat sitä mieltä, että yksilön pitäisi etsiä totuutta, ja 

että auktoriteetin ei pidä tyrkyttää sitä dogmina. Sanotaan, 

että usko voi nojautua ainoastaan tietoon ja kokemukseen. 

 

KYSYMYS: Vaaditaanko Teosofisen Seuran jäseniä 

omaamaan tiettyjä uskomuksia? 

Ei. Teosofinen Seura ei tyrkytä dogmeja vaan tähtää kohti 

kaikkien eroavaisuuksien takana olevaa ykseyden lähdettä. 

”Yhdessä erilaisina” voisi kuvata jäsenten asennetta. 

Kaikki ihmiset, riippumatta rodustaan, uskonnostaan tai 

uskomuksistaan ovat tervetulleita osallistumaan tasapuolises-

ti Seuran elämään ja toimintaan. Jäsenet pyrkivät kohti omis-

tautumista totuuteen ja rakkauteen kaikkia eläviä olentoja 

kohtaan sekä sitoutumista myötätunnon ja palvelun elämään. 



Virallisena ohjelmalausuntona Teosofinen Seura takaa 

yksilöllisen ajatuksenvapauden jokaiselle jäsenelle. Ketään ei 

vaadita luopumaan omista uskomuksistaan hänen liittyessään 

Seuraan, ja mitkään opetukset eivät ole millään tavalla sito-

via. Jäseniä rohkaistaan harjoittamaan ajattelun ja ilmaisun 

vapautta kohteliaisuuden ja toisten huomioonottamisen rajois-

sa. 

 

KYSYMYS: Onko teosofisten opetusten taustalla mitään 

perusperiaatteita? 

Ajaton viisausperinne perustuu tiettyihin perusväittämiin: 

 

 Että maailmankaikkeus ja kaikki, mitä siinä on, on yhtä 

keskinäisessä suhteessa olevaa, toisistaan riippuvaa 

kokonaisuutta. 

 Kaikki atomista galakseihin perustuu samaan univer-

saaliin elämää luovaan Todellisuuteen. Tämä Todelli-

suus paljastaa itsensä tarkoituksenmukaisissa, jaksolli-

sissa ja järjestetyissä luonnon toiminnoissa. 

 Me jokainen kuljemme omaa ainutlaatuista polkuamme 

jatkuvasti laajenevan tietoisuuden matkalla, päättääk-

semme paluumatkan olemuksemme lähteeseen. 

 

KYSYMYS: Voitteko yhteenvetona sanoa, miten teosofia voisi 

edistää minun elämääni? 

Teosofian periaatteiden ymmärtäminen voi auttaa meitä 

olemaan: 

 Vähemmän kiintyneitä moniin aineellisen maailman 

halun kohteisiin (eli rahaan, omaisuuteen, valtaan, 

asemaan) samalla kun ymmärrämme, että tietyt 

aineelliset tarpeet täytyy tyydyttää. 

 Vastuullisempia ajatuksistamme, sanoistamme ja 

teoistamme. 

 Suvaitsevaisempia suhteessa toisiin, kun ymmär-

rämme miten tasapainon laki toimii omassa elämäs-

sämme.  

 Tyytyväisempiä syvemmällä tasolla sen sijaan, että 

kokisimme lyhytaikaista onnellisuutta silloin, kun 

erilaisia halujamme tyydytetään. 

 Hiljaisempia ja harkitsevampia. 

 Kykeneviä tarkkailemaan elämää uudella tavalla 

laajemmasta näkökulmasta, tutkiessamme elämää 

ajattoman viisauden opetusten valossa ja alkaes-

samme ymmärtää oman Totuutemme. 

 

Teosofisen Seuran motto on: 

”Totuus on uskontoja korkeampi.” 
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