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Koska Teosofinen Seura on laajennut ympäri
maailman ja kun kaikkien uskontojen jäseniä
on tullut Seuran jäseniksi luopumatta oman
uskontonsa erityisistä opinkappaleista, ope-
tuksista ja uskomuksista, on pidetty toivotta-
vana korostaa sitä tosiasiaa, että ei ole ole-
massa mitään dogmia, ei mitään mielipidettä,
kenen tahansa opettamaa tai omaamaa, joka
millään tavalla sitoisi ketään Seuran jäsentä,
ei yhtäkään, jota kuka tahansa jäsen ei olisi
vapaa hyväksymään tai hylkäämään. Jäsenyy-
den ainoa ehto on Seuran kolmen ohjelma-
kohdan hyväksyminen. Yhdelläkään opettajal-
la tai kirjoittajalla, H.P. Blavatskysta alkaen,
ei ole mitään auktoriteettia pakottaa opetuk-
siaan tai mielipiteitään jäsenille. Jokaisella jä-
senellä on yhtäläinen oikeus seurata mitä ta-

hansa ajatussuuntaa, mutta hänellä ei ole oi-
keutta pakottaa jotakuta toista valitsemaan sa-
maa. Ei myöskään ketään johonkin virkaan va-
littavana olevaa kandidaattia eikä ketään ää-
nestäjää voida julistaa pätemättömäksi valin-
taan tai äänestykseen jonkin hänen mielipi-
teensä vuoksi tai jonkin ajatussuunnan jäse-
nyyden vuoksi. Mielipiteet tai usko eivät suo
etuoikeuksia eivätkä myöskään aiheuta ran-
gaistuksia. Yleisen Neuvoston jäsenet kehot-
tavat vakavasti Teosofisen Seuran jokaista jä-
sentä pitämään yllä, puolustamaan ja toimi-
maan näiden Seuran perusperiaatteiden mu-
kaisesti sekä pelottomasti harjoittamaan oi-
keutta ajatuksen vapauteen ja sen ilmaisemi-
seen kohteliaisuuden ja muiden ihmisten huo-
mioon ottamisen rajoissa.

Kansainvälisen Teosofisen Seuran Yleisen Neuvoston antama päätöslauselma
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Paino Oriveden Kirjapaino

Teosofialla on luja perusta
Teosofisen Seuran jatkuvuus on kiinni meistä kai-
kista, siis etsijöistä ja löytäjistä, sinusta, joka luet
tätä. Vai voiko olla niin, että sitä ylläpitää myös
jokin suurempi tarkoitusperä, koska Seura on ol-
lut olemassa jo pitkälti yli 100 vuotta? Teosofiset
aatteet ovat levinneet jo arkikieleen ilman että ih-
miset nimittävät sitä teosofiaksi. Karma ja jälleen-
syntyminen eivät ole vieraita asioita. Kuolema kä-
sitetään jo melko yleisesti tietoisuuden tilojen
siirtymäksi, johon teosofia antaa tarkempaakin tie-
toa. Näistä asioista ollaan avoimesti kiinnostunei-
ta ja niitä ymmärretään yhä syvemmin ja ennakko-
luulottomammin. Kysymys siitä, mikä on teosofian
seuraava aalto ja mitä asioita sen on tarkoitus sy-
ventää ihmiskunnan tietoisuudessa, onkin uusi
haaste. Teosofisella tiedolla ja ihmisen kyvyssä
tajuta jotain kaiken taustalla olevasta ykseydestä
ja korkeammista laeista on vielä niin paljon ammen-
nettavaa, että Seuran työhön ei näy loppua. Tar-
vitsemme kuitenkin jäseniä, jotka antavat tälle
suunnattomalle merkityksien luomiselle oman pa-
noksensa, jotta ihmisille voidaan tarjota tämän kal-
taista henkireikää.

Painotuksia työstämässä
Huhtikuussa on Seuran vuosikokous Kajaanissa
ollaksemme vuorovuosin lähempänä eri puolilla
Suomea olevia jäseniä. Johtokunnan harras toive
oli, että pohjoisen sektori saisi tämän jäsenten ko-
koontumisen myötä elävää kontaktia muun Suo-
men jäsenten kanssa. Etäisyydet Suomessa ovat
kuitenkin jonkinlainen haaste, se on ymmärrettä-
vää. Ne, jotka kokouksessa ovat, ovat siten tule-
van vuoden kannalta paljon vartijoita.
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Kuluneen vuoden aikana johtokunta on
virittänyt toiminnan suunnittelua ja keskit-
tynyt miettimään Seuran tulevaisuuden
kannalta tärkeitä asioita. Kesällä C.V.K.
Maithreya Adyarista veti johtokunnan jä-
senille työpajan, jossa teosofisen työ-
kentän piirteitä käsiteltiin ja syksyllä teh-
tiin nettikysely ja keskustelua on jatkettu.

Esille tulleista asioista nousi esille kol-
me: 1. yhteistyön tiivistäminen, 2. teosofi-
sen opiskelun tukeminen ja 3. läsnäolo.

Yhteistyön tiivistäminen kohdistuu
loosien väliseen yhteistyöhön. Luennoit-
sijan voi sopia kiertämään viikonlopun
aikana useammalla paikkakunnalla. Poh-
joinen on tämän eteen jo aloittanut yhteis-
työn. Luennoitsijapankkia voi hyödyntää.
Myös alueellinen seminaari tai paneeli yh-
teisvoimin järjestettynä voi saada laajem-
man yleisökannan. Huomiota voi kiinnit-
tää myös Seuran järjestämiin vuosittaisiin
päätapahtumiin osallistumiseen, kuten
vuosikokouspäivä ja kesäkurssi. Kesä-
kursseille on jo 100 vuotta järjestetty huo-
lella laadukasta ohjelmaa, ja kesäkurssi on
osa vahvaa vuorovaikutteisuutta jäsenten
kesken.

Teosofinen opiskelu on syvällinen ja
laaja alue, sillä teosofisesti ajatellen elä-
minen itsessään on opiskelua, itsekasva-
tus on opiskelua, yhteistyö on opiskelua,
mietiskely on opiskelua, kirjallisuuden
avulla pohtiminen on opiskelua. Kysymys
on siitä, miten saada ihmisiä innostumaan
kuulemaan ja vuorovaikutukseen teosofi-
asta. Tänä päivänä käytettävissä on usei-
ta kanavia ja mahdollisuuksia. Hyödyn-
netään niitä! Opintojen tukena voi käyt-
tää kirjojen lisäksi videoita, äänitteitä sekä
keskustelua verkostossa. Näitä kehitetään.

Läsnäolo tilaisuuksissa, loosissa tai
verkossa tukee teosofista toimintaa suun-
nattomasti ja näkymättömästi. Tunnem-
mehan ajatuksen vapauden rinnalla tär-
keäksi myös ajatuksen voiman. Tietoisuus
on jaettua tajuisuutta. Verkkoläsnäolo on
uutta ilmiötä. Parhaimmillaan se antaa kei-
non koota omia ajatuksiaan, jakaa niitä
toisille ja oivaltaa toisten käsityksiä sekä
saada vuorovaikutusta ajatusten ja mieli-
piteiden tasolla aika välittömästi ja huo-
mattavan laajasti. Videoiden avulla kuval-
linen liike ja puhe auttavat hahmottamaan
abstrakteja asioita. Uudet kanavat asetta-
vat myös haasteen ihmismielelle tarkkail-
la missä kiinnittymisen kohdat ovat. Tar-
koitan erottamiskyvyn käyttöä siinä millä
ruokkii mieltänsä. Oikein jaoteltu päivän
rytmi takaa mielenrauhan ja terveen elä-
män.

Teosofinen Seura voisi yhä enemmän
olla näkyvillä, koska kanavia siihen on
olemassa. Seuralla on arvokas perusta
vahvassa henkisessä perinteessä ja arvot
ovat kohdillaan. Niitä on itse asiassa mon-
ta. Kunnioitamme kaikkia ihmisiä ja olen-
toja, koska ihmiskunnan ykseys on kan-
tava periaate. Annamme arvon eri lähesty-
mistavoille, jotka palvelevat ihmiskunnan
hyvää. Käytämme valpasta älyä tutkimuk-
sissamme. Kun kaikkeen näihin liitämme
lujan eettisen pyrkimyksen, ei tulevaisuu-
den osalta ole huolta. Rehellisyys, oikeu-
denmukaisuus ja ahneettomuus kun oh-
jaavat toimintaamme, rakennamme sitä
ihmisyyttä jota tunnustamme ihailevamme.

Marja Artamaa, ylisihteeri
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Eija Sukanen

Yhteisriippuvuus
Olin taannoin kuuntelemassa Dalai La-
maa, ja hän mainitsi puheessaan käsitteen
yhteisriippuvuus. Sana herätti mielenkiin-
toisen näkökulman asioiden yhteydestä
kuten ulkoisen ja sisäisen, maallisen ja
henkisen tai näkyvän ja näkymättömän,
tajunnan ykseyden ja erillisyyden tai Ju-
malan ja luotujen välillä. Itse asiassa se
herätti näkemyksen koko kaksinaisuuden
kentän, kaiken kokonaisuuden ja erillis-
ten osasten yhteen kytkeytymisestä. Ke-
hityksen ja tajunnan tietoisuuden laajen-
tamisen kannalta nämä tekijät ovat toisis-
taan riippuvia, sisältyen toisiinsa. Joten
niiden arvo, hyvyys tai pahuus ovat epä-
relevantteja ytimeltään muodostaen para-
doksisen kokonaisuuden.

Väittäisin, että ulkoista maailmaa ei ole
olemassa ilman tajuntaa. Ainakaan kukaan
tai mikään ei havaitsisi sitä. Päinvastaisesta
väitteestä en ole varma eli siitä, että tajun-
taa ei olisi ilman ainetta, mutta koska anti-
aine on olemassa kvanttifysiikan todis-
tamana, myös ”aineen” olemus todennä-
köisesti jatkuu aistiemme ulottumattomiin
ja näyttäisi olevan tajuntaenergian vasta-
pari. Nykytieteen mukaan 70 % ns.
”tunnetusta” on pimeää energiaa, 25 %
pimeää ainetta, ja vain 5 % on meille aistein
havaittavaa ainesta tai ilmiötä, eli meidän
tietomme ja tietoisuutemme on vielä
marginaalista. Tajunnantekijän, jota nimit-
täisin energiaksi, ensisijaisuus on kuiten-
kin merkille pantavaa. Sitä näyttäisi ole-
van eniten, ja se tuntuu muokkaavan muu-
tosta ilmenneessä. Tämä on kova väite,

josta on kuitenkin jonkin verran empiiristä
näyttöä. Esim. laboratoriokokeissa testaa-
jan keskittynyt tajuntaenergia muuntaa tu-
losta odotettuun suuntaan, ja myös pla-
sebolla on yllättävä vaikutus. Myös mo-
net parapsykologiset ilmiöt selittyvät näin.
Tajunnan ilmentäminen riippuu fyysisen
aineen, aivojen kyvystä resonoida, vasta-
ta signaaliin ja neuronien sähköisestä yh-
teistyökyvystä. Kaiken kaikkiaan tajunta
on energiaa, voimaa, jota esiintyy eri
tajunnantasoilla ilmenneessä.

Kohtalaisen helposti voimme oivaltaa
erilliseksi mieltämämme tajuntamielen
värittävän ja heijastuvan näkemyksiimme
todellisuudesta, oikeasta ja totuudesta.
Muistamme alemman mielen kuuluvan
erillisen minän, egon toimintaan, jossa tie-
toisuus on rajallisuutensa vuoksi alttiina
erehdykselle, niin pienessä kuin suures-
sa. Näin syntyy yhteisriippuvuuden tajun-
nan pienempi piiri, minäisyyden toiminta-
kenttä eli pinnallinen tietoisuudentaso ja
todellisuus, jossa ulkoinen tuntuu toimi-
van kaiken arvottamisen mittatikkuna.

Siinä vaikuttavat yhteisölliset, kulttuu-
riset tottumukset, tavat ja uskomukset,
pelot ja halut sekä kaikenlaiset manipu-
laatiot. Pienen piirin vaikutuksessa tajun-
ta laajentaa tietoisuutta aineessa, joka
käytännössä tapahtuu polariteetin ,
vastakkaisuuksien paineen avulla. Tämän
piirin läpi on mahdollista päästä, mutta ei
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ilman sitkeää tajunnallista ponnistusta ja
asioiden kyseenalaistamista sekä niiden
perusteellista kiihkotonta ja erillisyydestä
käsin samaistumatonta tarkastelua.
Totuudenvastaiset mielikuvat voivat hal-
lita ihmisten mieliä, kun tosiasioihin ei viit-
sitä tai jakseta paneutua avoimin mielin.

Mutta jos tajunta on perimmiltään yhtä
energiakenttää, niin mistä johtuvat yksi-
lölliset erot? Yksilön paremmuudesta,
käyttövälineen kehkeytymisestä tai koko-
naisuuden toimivuuden tarkoitusperistä.
Ensimmäinen ja ehkä toinenkin vaihtoeh-
to antaa vaikutelman, joka hivelee egoa;
viimeinen selittää käytännöllistä koko-
naiskehitystä. Kyseisessä vaihtoehdossa
erillinen minä ei voi hallita tapahtumien
kulkua. ”Rooliosia” tarvitaan kitkan, haas-
teiden ja virikkeiden muodossa tietoisuu-
den herättämiseksi eri tajunnantasoilla, ja
ne vaikuttavat vuorovaikutuksessa kaik-
kien olentojen ja eliöiden kesken. Toisaalta
me olemme tajuntatasojemme armoilla, ja
onko edes suotavaa ihmisen yrittää halli-
ta elämää, joka on tiukasti lainalaista ja
tarkoituksenmukaista? Kuvittelemme meil-
lä olevan valinnanvaraa, joka johtuu
kapeasta todellisuuden hahmottamisesta.
Yleisesti ottaen olemme niin muutos-
yritystemme lumoissa, ettei mieleemme
pälkähdäkään muita vaihtoehtoja kuten
energian suuntaaminen tiedostamiseen eli
ensisijaisesti sisäiseen aktiiviteettiin ulkoi-
sen aktiivisuuden sijasta.

Loogisesti väite on mielekäs, mutta
vaikea muuntaa toimivaksi ymmärrykseksi
yksilötasolla, koska olemme jumittuneet
erillisyyden ja ilmenneen maailmankuvaan
tietoisuuden kustannuksella. Meidän on
löydettävä todellinen sisäinen subjekti
koko laajuudessaan, ettemme sotkeudu,

sokeudu objektien, ilmenneen olemassa-
olon labyrinttiin, eli nähdäksemme met-
sän puilta.

”Tunne itsesi” on kattavampi kokonai-
suus kuin äkkipäätään ymmärrämme. Se
pitää sisällään sekä ykseyden että erilli-
syyden, subjektin ja objektin eli sisäisen
ja ulkoisen samanaikaisesti. Koko kuvan
näkeminen on edellytyksenä oikealle
perspektiiville, merkityksille, muutoksel-
le olemisessa ja toiminnassa ilman risti-
riitaa. Siitä käsin yksityiskohdat asettu-
vat oikeille paikoilleen, eikä erillinen minä
harhauta meitä omasta tärkeydestään yli
muiden omavaraisena saarekkeenaan.

Tällöin itsekkyys, ahneus ja pelko
oivalletaan naurettaviksi. Me kaikki
muodostamme toisistamme riippuvan
verkoston kehityksen näytelmässä; jokai-
sen osaa tarvitaan kokonaisuuden toimin-
taan aivan kuten kehon eri osia tarvitaan
elämän ja terveyden ylläpitämiseksi. Niin
kuin yhteiskunnassa me arvostamme tois-
ten osuutta enemmän kuin toisten, ja se
aiheuttaa ristiriitoja, joissa painimme pa-
rastaikaa.

Me kiistelemme uskonnoista, filosofi-
oista, tieteistä ja politiikasta, ylipäänsä
paremmuuksista, vaikka emme ymmärrä
kokonaisuutta, emme osien oikeutusta tai
tarkoituksenmukaisuutta. Tuomitsemme ja
taistelemme toisiamme vastaan sen sijaan
että syventyisimme ilmiöiden ja tapahtu-
mien ytimeen. Kiista ”minän ja sinän”,
”meidän ja heidän” välillä jatkuu. Tuhlaam-
me energiamme, sekä henkisen että fyy-
sisen, osittumaan, emme kohdista voi-
maamme tiedostavan tajunnan ytimeen,
emme näe todellisuutta tiedostaen.

”Kaikki vaikuttaa kaikkeen” on tunnet-
tu hokema, mutta jää ”hauki on kala” -
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hokeman tasolle.
Valaistumisestakin on tehty järjestelmä,

keinokokoelma sen saavuttamiseksi, vaik-
ka niin ei päästä kuin korkeintaan puoleen-
väliin prosessia. Voimme esim. yrittää teh-
dä kehostamme herkän ruokavaliolla pa-
nostamalla tutkimuksiin ruoka-aineiden
vaikutuksista alan kirjallisuudesta, tietä-
mättä edes väitteiden todenperäisyydes-
tä tai oikeasta tulkinnasta, sopivuudesta
juuri meille. Voimme harjoittaa ruumis-
tamme mitä eriskummallisimmilla liike-
sarjoilla tai istumalla mietiskellen tuntitol-
kulla lähes tyhjän takia, ellei siihen liity
voimakasta tietoisuuden panosta, joka
antaa tekemiselle todellisen merkityksen.

Sitä paitsi ego sieppaa helposti parem-
muuden illuusion tai yrittää kehittää
tekniikoista ja tiedoista itselleen esim. ta-
paa ansaita. Kaikella edellä mainitulla on
kuitenkin merkitystä, mikään ei ole tur-
haa, ja voimme ymmärtää jotain oikeasti,
sillä erehdyksistä me ennen pitkää opim-
me tehokkaimmin.

Oleellista on tajunnan pitkän matkan
maraton hetkestä hetkeen ja elämästä toi-
seen, enkä tarkoita välttämättä yksilö-
tasoa, vaikka yksilöiden kautta tietoisuus
lisääntyykin. Matka koostuu elämän tar-
joamista nykyhetken mahdollisuuksista
päästä suoraan tajunnan ytimeen olemal-
la auki ja tarkkaavainen, kantamatta mu-
kanaan ”oikean ja hyvän” kaavoja. Silloin
se, mikä näyttää pahalta tai turhalta,
sukeutuu lopulta onnistumiseksi.

Mahdollisuus kattaa kaikki edellä mai-
nitsemani esimerkkialueet, kaiken arkisis-
ta askareista aina vuorovaikutukseen ja
tutkimiseen, koko olemassaolon kentän.
Mutta pelkkä mekaaninen suorittaminen
ei sinällään riitä, sillä mikään ei muu-

tu, ellei tiedostava tajuntamme muunnu.
Se on muutoksen kulmakivi, koska
tajuntatasomme luo oman todellisuuten-
sa. Tähänkin sisältyy paradoksi: jos ta-
junnassa on jo kaikki, niin mikä muuttuu
ja laajenee? Ilmentäjän tietoisuus koko-
naistajuntaan nähden, tiedostajan tajunnan
polttopiste tai subjektin tietoisuus objektin
luonteesta. Asian voi ilmaista monin ta-
voin ja aina yhtä sekavasti ilman tiedos-
tavuuden apua.

Aine tuntuu olevan valinkauhassa
tiedostamisherkkyytensä kanssa tosiasi-
oihin perustuen.

Voiko olemisen tiedostamisesta tehdä
järjestelmää? Enpä usko. Turhan karsi-
misesta voi tehdä järjestelmän, jopa bis-
neksen, ja on tehtykin, samoin kuin tur-
han ylläpidosta, joka vasta suurta bisnes-
tä onkin, ihmisen pitämiseksi ohjailtavana,
hyödynnettävänä ja tiedostamattomana.
Leipä ja sirkushuvit on vanha keksintö.
Uhriutumista voidaan välttää heräämällä
pinnallisen elämän turruttavasta unesta
kokonaistodellisuuteen karsimalla epätosi
todesta erottamiskyvyn avulla.

Aikakokemuksemme on riippuvainen
tajunnan intensiivisyyden tilasta ja olosuh-
teista kuten ajankulumisen nopeudesta ja
hitaudesta sekä menneisyyden, nykyisyy-
den ja tulevaisuuden kokemuksesta
jatkumona, vaikka ne ovat kaikki nyt, yhtä
aikaa tajunnassa, sillä mikään ei ole sen
ulkopuolella. Kaikki on tässä kirjaimelli-
sesti, mutta usein tiedostamattomana. Ih-
misen johtopäätökset voivat harhautua eri
suuntiin. Yleistäen voi sanoa itämailla
esiintyvän ideapohjaista fatalismia ja län-
simailla lähes pakonomaista tarvetta
manipuloida sitä mikä on. Siis mennei-
syys ohjaa toista ja tulevaisuuden odo-



9
Teosofi 2/12

tukset toista, eli tajuntaenergiaa ei käy-
tetä tarkoituksenmukaisesti. Entä nykyi-
syys? Siinä voisi olla vapauden ovi, jolla
on vain kokonaistajunnan mahdollisuuden
raamit!

Aika ja ikuisuus yhdessä, riippumatta
siitä mitä tapahtuu, on komentokeskuksen
uudelleen asemointia. Kaikessa tapahtu-
misessa ja toiminnassa on syytä muistaa
sisäinen dimensio. Läsnäolo, läsnäolon
taito on minän hiljaisuutta, kuuntelemista
ja näkemistä keskittyneesti, olemista avoin
jokaisessa hetkessä, tasapainossa olemi-
sen ja tekemisen välissä.

Hitler on kuulemma sanonut aikoinaan
ihmisiä olevan neljänlaisia; passiivisia ja
aktiivisia viisaita sekä passiivisia ja aktii-
visia tyhmiä, joista viimemainitut ovat
tuhoisimpia. Kuuluikohan hän itse samaan
ryhmään? No, arvio on perimmiltään ul-
kokohtainen, vaikka kuvaava. Hänelläkin
oli rooli esitettävänään, tiesi hän sitä tai
ei. Persoonaan on turha kiinnittää niin
paljon painoarvoa, persoonat ovat väli-
neitä tapahtumisessa ja vain siinä mieles-
sä tärkeitä. Korjaamme tekemisiemme
hedelmiä ja opettelemme läksyjämme vuo-
rovaikutuksessa, kunnes oivallamme tar-
kan huomiokyvyn ja myötätunnon
pehmeyden olevan tehokkaat ja vahvat
tavat maailman muuttamisessa paremmak-
si paikaksi meille kaikille.

Tästä esimerkkejä mikrotasolta. Kävin
katselemassa purjeveneitä kesän tapahtu-
massa ja vaihdoin Aurajoen puolta
”förillä”, sillä seurauksella, että jouduin
jonottamaan lautalle hyvän tovin. Jonos-
sa tapahtui seuraavaa: eräs vanhempi nai-
nen kiivastui toiselle naiselle ja tämän po-
jalle etuilusta. Siitä sukeutui ikävää sanan-
vaihtoa riitaisin äänenpainoin, jotka levi-

sivät muihinkin ihmisiin. Yritin sovitella
sanomalla, ettei asiasta kannata riidellä,
koska mahdumme kaikki seuraavalle
förimatkalle. Mutta vanhempi nainen ei
antanut periksi: ”Kysymys on periaattees-
ta, ja minkälaista oppia annat lapselle-
sikin?”. Hän oli tietysti oikeassa, mutta
tapa, jolla hän toi asiansa esille, oli mie-
lestäni haitallinen. Siihen ei kiinnitetä mie-
lestäni tarpeeksi huomiota, kun koemme
olevamme oikeassa. Kyse ei ole siitä, kuka
on eniten oikeassa, vaan miten tilanne
korjaantuu. Pahennanko konfliktia vai
rauhoitanko sitä, lisääntyykö ymmärrys,
vai samaistanko itseni tilanteeseen, jolloin
siitä tulee taistelu ”minun, meidän” ja ”si-
nun, heidän” välillä?

Kuuntelin Markku Heikkisen radio-
ohjelmaa nykynuorten öykkäröinnistä,
kuten hän asian ilmaisi. Ohjelmassa eräs
isä kertoi kokemuksestaan lapsensa kans-
sa. Hänen 5–6-vuotias tyttärensä joutui
vaikeuksiin päivähoidossa sopeutumat-
tomuudestaan yhteisiin toimiin. Hän ha-
lusi noudattaa omia aikataulujaan, siis pik-
ku individualisti. Kotona oli ongelmia
ruokailussa. Isä tunsi itsensä voimatto-
maksi ja avuttomaksi tyttärensä kanssa.
Mikä neuvoksi? Tällaisen neuvon hän sai:
ei pidä kiinnittää liikaa huomiota virhei-
siin, vaan lapsessa esiintyviin hyviin ja
rakentaviin ilmauksiin. Tulee antaa kiitos-
ta hyvästä käytöksestä, muiden huomi-
oon ottamisesta ja asioiden sujumisesta.
Isä kertoi 2–3 päivän aikana tapahtuneesta
muutoksesta. ”Isä, huomaatko, että söin
ruokani suu kiinni ja tyhjäksi ennen kuin
otin uutta, söin lautaseni tyhjäksi” jne.

Mihin muutos perustui? Kaikki halua-
vat tulla huomioiduiksi, hyväksytyiksi ja
rakastetuiksi. Jos hyväksymistä ja rakkaut-
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ta ei kyetä saamaan, huomiota ainakin saa,
jos pistää ranttaliksi. Siitä voi tulla tapa,
keino kostaa tai purkaa pahaa mieltä, ja
se voi tapahtua täysin sitä itse tiedosta-
matta. Näin voidaan saada lopulta koko
yhteiskunnan asiat sekaisin, ja vuorovai-
kutuksesta on tullut tuhoisaa. Eräässä
koulutuksessani tuli esille seuraava
mietelmä: ”Ihminen haluaa olla rakastet-
tu. Ellei hän voi olla rakastettu, hän halu-
aa olla ihailtu. Ellei hän voi olla ihailtu,
hän haluaa olla pelätty. Ellei hän voi olla
pelätty, hän haluaa olla inhottu. Ellei hän
voi olla inhottu, hän haluaa olla kontak-
tissa mihin hintaan tahansa.”

Mitä tulee itsekasvatukseen virheiden
poistamiseksi, erottamis- ja huomioimis-
kyky avaa tien, josta itsensä rakastava
ymmärtäminen voi jatkaa. Ymmärtäminen
purkaa lopulta sidoksen haitallisiin
taipumuksiin.

Aistittava todellisuus on aina tulkintaa,
jonka teemme tajunnantasomme, koke-
muksiemme ja aistiemme herkkyyden
pohjalta, ja siihen vaikuttavat menneisyy-
temme, asenteemme ja kykymme tiedos-

taa. Vuorovaikutuksessa saamme palau-
tetta lähettämistämme impulsseista,
tiedostetuista tai tiedostamattomista. Syy
ja vaikutus, ns. karman laki, palaute, toi-
mii lahjomattomasti, pyrkien ohjaamaan
meitä oikeaan suuntaan. Lähipalautteen
huomioiminen ja tutkiminen on läsnä- ja
hereilläoloa.

Huomion keskittäminen on tajunta-
energian suuntaamista ja toimii edellytyk-
senä muutokselle. Fyysinen, tunne- ja
mentaalinen alue ovat tiedostamisen koh-
teita, ja muutokset ilmenevät vastaavilla
alueilla, nostaen alitajuntaa tietoisuuden
piiriin kasvattaen itsetuntemusta, sekä
isolla että pienellä i:llä.

Elämässämme ilmenevät ongelmat ker-
tovat työstettävistä tarpeista. Elämä tuo
ne itsestään esille ja voimme kiinnittää nii-
hin erityistä huomiota, hahmottaa koko-
naisuutta ja voimistaa tällä tavoin niiden
tiedostamisen vaikutusta. Aktiivisuus tie-
dostavassa tajuisuudessa auttaa
omaamme ja maailman tilaa ehdotto-
masti eniten pitkällä aikavälillä.

Energiakeskittymät, ideat ja inspiraatiot
värähtelevät yksilö- ja kollektiivitasolla
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muokaten tajunnan huomion kohdennus-
ta. On siis tärkeää tiedostaa, mihin suun-
taamme mielenkiintomme ja energiamme,
myös kollektiivisen vaikutuksen takia. En
pidä oikeana sen kaltaista ”positiivisuutta”,
jossa epäkohtia ei oteta esille, vaan ne
lakaistaan tietoisuuden maton alle, olipa
kysymys yhteiskunnallisista asioista tai
itsetuntemuksesta, kunhan pitää varansa
lankeamasta vihastumiseen tai masentu-
miseen. Kun liikutaan egon tontilla, ovat
tunteet aina mukana tavalla tai toisella.
Vaaran tiedostaminen hillitsee väkivallan
tai samaistumisen mahdollisuutta. Mar-
tin Luther King ja Gandhi ovat todista-
neet vaihtoehdon olemassaolon, muutok-
sen tekemisen ilman väkivaltaa. Olemme
vastuussa toisillemme eli Itsellemme. Jos
pakotamme henkistä tai fyysistä väkival-
taa käyttämällä itsemme tai muut ”ruo-
tuun” vastoin omaa olemusta ja ilman asi-
an todellista ymmärtämistä, se on ensin-
näkin valheellista ja toiseksi vahingoksi,
yritystä mitätöidä se mikä ON. Tätä on
vaikea hyväksyä, mutta pakottaminen ei
lisää rakkautta eikä ymmärrystä, joka on
käyttövoimana muutokselle.

Meillä voi olla ”hyvä” motiivi, mutta
jos se on osittunut eli minästä lähtöisin,
se voi rikkoa lainalaisuutta, ja saamme vain
enemmän sekasortoa ja ristiriitaa aikaisek-
si. Minästä käsin tätä ei voi ymmärtää,
koska maallinen äly ei tunnu siihen riittä-
vän, ollen vailla kokonaisnäkemystä. An-
taa elämän hoitaa tapahtumat ja ajankoh-
ta meidän keskittyessämme tiedosta-
maan, minkä voimasta toiminta nousee
spontaanisti.

Kaksinaisuuden näkeminen kokonai-
suuden, kehityskaaren osana, jossa
vastakkaisuudet tukevat tiedostamis-

prosessia ja ovat siis yhtä oleellisen tär-
keitä tiedostamisen kannalta, auttaa meitä
päästämään irti minämme parantelusta
ja keskittymään tajuntaenergian ratkaisu-
voimaan, antautumaan lainalaisuudelle ja
tarkoituksenmukaisuudelle elämässä ja
sisäiselle hiljaisuudelle, joka on minäisyy-
den puuttumista. Elämän virta on koko-
naistajunnan hallinnassa eikä erehdy.

Mutta meidän on vaikea hyväksyä ole-
massa olevaa epätäydelliseltä näyttävää
tilaa, ja olemme tietävinämme paremmin
ja muuttaisimme sen mielemme mukai-
seksi, mutta toiminnan tulee olla
tiedostavaa, ettemme ole kuin apinoita,
jotka nostavat kalan vedestä estääkseen
sitä hukkumasta.

Kaikilla ulkoisilla tapahtumilla ja koke-
muksilla on tajunnasta lähtöisin olevat
syyt. Millään ilmiöllä ei ole riippumatonta
olemassaoloa, vaan ne ovat suhteessa
muihin tapahtumiin. Emme käy sotaa toi-
siamme vastaan, vaan omaa ymmärtä-
mättömyyttämme ja kielteisyyttämme vas-
taan. Kärsimys syntyy sisäisten syiden
vuoksi, ja samaa kautta ne myös poistu-
vat. Ei pidä karttaa elämän ilmiöitä, päin-
vastoin, vaan käydä niitä läpi syvästi
tiedostaen, ei ”joko – tahi”, vaan ”sekä –
että”, pureutua ydinasiaan niiden kans-
sa. Siinä ilmenee yhteisriippuvuus ulkoi-
sen ja sisäisen, tajunnan erillisyyden ja
ykseyden välillä. Mitä nopeammin
oivallamme tämän, sitä vähäisemmin vau-
rioin selviämme, mutta se edellyttää ny-
kyhetken tilanteen näkemistä, hyväksymis-
tä ja tiedostamista.

Asian ymmärtämisestä on kauaskan-
toiset seuraukset kuten: kukaan ei ole tois-
taan ”parempi”, edes varsinaisesti tois-
taan heikompi, on vain erilaiset osat
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kokonaisnäytelmässä. Osat sopivat toi-
siinsa tarkoituksenmukaisen vaikutuksen
aikaansaamiseksi. Erilliselle egolle ei jää
tilaa ylvästelyyn, mutta ei toisaalta
syyllisyydellekään, ja ehkä sen tähden
koemmekin tässä vaiheessa erillisyyttä,
jotta näytelmä vaikuttaisi meistä ”todelta”.
Vasta erillisyyden vedenjakajan toisella
puolella pääsemme kokonaan vapaiksi ja
olemme suoraan tekemisissä tajunta-
energian kanssa. Emme tarvitse enää
kuvastinta, peiliä ymmärtääksemme,
huomataksemme asioiden tilan.

Henkisyydellä on siis oltava käytän-
nöllinen aspekti, koska toista ei voi olla
ilman toista. Teosofilla tai uskovalla voi
olla korkeita ihanteita, poliitikolla hyviä
tavoitteita, mutta jos elämme omaa

arkeamme niitä noudattamatta, on se meil-
le varma merkki tiedostamattomuudesta,
pään tiedosta ilman ”sydäntä” eli vailla
tiedostavaa ykseystajuntaa, ja hedelmis-
tään puu tunnetaan!

Meillä on mahdollisuus huomioida ja
välittää lähimmäisistämme ja kääntää
selkämme persoonalliselle oikeassa ja
hyvänä olemiselle, omalle erilliselle minäl-
lemme ja vain avautua rennosti tiedosta-
maan ja rakastamaan, suuntaamaan
tajuntaenergiamme hyödyllisesti. Eihän
se ole paljon vaadittu, sillä egon toimin-
nan jäädessä pois energiaa vapautuu run-
saasti tietoisuuden käyttöön. Tämä tapah-
tuu, kun on sen aika, ja antaudumme sille
ymmärtäen. Elämän suurin salaisuus on
sen yksinkertaisuus.

Se mitä on takanamme ja mitä on edessämme
on pientä verrattuna siihen mitä on sisällämme.
                                                                            Oliver Wendell Holmes

                Kirkkaana mutta salattuna asuu Itse sydämessä.
                 Kaikki mikä liikkuu, hengittää, avautuu ja sulkeutuu, elää Itsessä.
                 Hän on rakkauden lähde – ja tunnetaan rakkauden eikä ajatuksen kautta.
                Hän on elämän määrä. Saavuttakaa tämä päämäärä!
                                                                                        Mundaka-upanishad II 2:1



13
Teosofi 2/12

Oppiminen opettaa meille tyyneyttä eli
olemaan olematta liian iloisia tai liian su-
rullisia. Teosofisen Seuran periaatteet kos-
kevat yleistä veljeyttä, jota on helpompi
puhua kuin toteuttaa. Yleinen veljeys tar-
koittaa sitä, että aina kun olemme tekemi-
sissä ihmisten kanssa, meidän täytyy pi-
tää mielessä, että toinen henkilö on myös
osa meitä. Olemme oppineet, että Sielu
on yksi yksikkö. Monet sielut luodaan
yhdestä sielusta, ja sitten siitä tulee jäl-
leen yksi. Jos kaikki meistä olemme yhtä,
miksi taistelen jonkun kanssa? Me myös
tiedämme, että kun kuolemme, emme vie
mukanamme mitään. Siitä huolimatta ai-
neellisessa maailmassa ihmiset jatkavat
vaurauden keräämistä ja käyttävät energi-
aansa tähän ja jäävät jännitteeseen eivätkä
nauti siitä mitä heillä on. Pitäisi omistau-
tua ja pyrkiä arjessa harjoittamaan
teosofista opetusta. Se auttaa yksilöä it-
seään enemmän kuin ketään muuta.

Hallitse vihaa ja auta toisia
Kerron joitakin käytännöllisiä esimerkke-
jä, joita toiset jäsenemme ovat käyneet läpi
ja sitä mitä he tekivät. Eräällä loosimme
edesmenneellä jäsenellä oli tapana kertoa
meille, että meidän pitäisi hallita itseäm-
me ylipäätään ja erityisesti kiukkuamme.
Kenenkään ei pitäisi ottaa tätä hallintaa
pois meiltä. Se tarkoittaa sitä, että minun
ei pitäisi vihastua ja menettää malttiani tois-
ten tekojen takia. Se vahingoittaa enem-
män minua kuin muita ihmisiä. Vihan hal-
linta auttaa pitämään verenpaineemme ja

sydämen tilan normaaleina.
Meiltä odotetaan, että pysymme rau-

hallisina ja teemme sen mikä meiltä edel-
lytetään TS:n jäseninä. Odotetaan, että
autamme toisia. Palvelun pitäisi olla jo-
kaisen henkilön mottona. Se minkä minä
ymmärrän, auttaa toista ymmärtämään, ja
tätä on palvelu. Kuten J. Krishnamurti
sanoi: te olette maailma, ja maailma on te.
Ymmärrän tällä virkkeellä sitä, että riip-
pumatta siitä mitä toiset tekevät minulle,
minä teen mitä minun odotetaan tekevän
enkä kuten toiset tekevät minulle tai ke-
nelle muulle tahansa. Joku on saattanut
käyttäytyä minua kohtaan väärin, mutta
jos hän on hädässä, minun täytyy auttaa
häntä ja unohtaa kaikki hänen väärin-
tekemisensä minua kohtaan. Minun pitäi-
si tehdä se mikä minulta edellytetään. Jos
käyttäydyn väärin samalla tavalla, hänen
ja minun välillä ei ole eroa.

Arvosta hyviä asioita
Meidän täytyy oppia arvostamaan hyviä
asioita ja hyviä ominaisuuksia toisissa.
Meidän pitäisi olla välittämättä heidän huo-
noista ominaisuuksistaan. Meidän ei pi-
täisi juoruta jonkun huonoista ominaisuuk-
sista toisten kanssa; mieluummin meidän
pitää puhua niistä kohteliaasti vain kysei-
sen henkilön kanssa. Meidän ei pidä mil-
loinkaan ylistää itseämme. Sen sijaan mei-
dän pitäisi antaa muiden ylistää meitä.
Meidän pitäisi välttää ottamasta kunniaa
itsellemme. Mitä olemme tehneet, on se
mitä meidän on odotettu tekevän. Karman

Vinayak Pandya

Teosofin elämänpolku
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2 Pūja on keskeinen rukousseremonia hindulaisuudessa. Bhārata Samāj -pūja on vedojen
säkeiden kooste, jonka keskellä on tunnettu Gāyatri-mantra. Teosofit loivat rukouksen
esitettäväksi hindupyhäkössä Adyarissa kansainvälisen vuosikonventin aamuiksi. Sen
ensimmäistä julkista esitystä vuonna 1925 oli lausumassa J. Krishnamurti. Aikoinaan oli
radikaalia, että maallikot, mukaan lukien naiset, lausuivat näitä säkeitä ryhmänä. – Suom.

laki opettaa meille tämän. Se mitä olen,
on osa karmaani. On sanomattakin sel-
vää, että karma ei säästä ketään. Karmassa
ei ole mitään nettosumman kaltaista, eli
jos hyvät karmani ovat lukumäärältään
sata ja huonot karmani kuusikymmentä,
silloin minun täytyy läpikäydä sata hyvää
karmaa ja kuusikymmentä huonoa karmaa.
Ei tule olemaan neljäkymmentä hyvää
karmaa.

Teosofisen Seuran opetukset auttavat
meitä ymmärtämään ihmisrodun evo-

luution. Ne opettavat meille, että yksilö
aloittaa etenemisen mineraalivaiheesta
eläinvaiheeseen, ihmisvaiheeseen ja siitä
mahatmaksi. Jokainen haluaa olla hyvä.
Jopa terroristi tai murhaaja katuu jonakin
aikana sitä että on tehnyt jotakin väärin.
Meille on kerrottu, että ihmiskunnan evo-
luutiossa ei ole olemassa taantumista. Se
on pelkästään joko ylöspäin etenemistä
taikka jäämistä samaan paikkaan.

Luonnon kirjoittamattomat lait
TS kertoo meille luonnon kirjoittamatto-
mien lakien ymmärtämisestä. Ihmette-
lemme usein, kuinka jokin on tapahtunut.
Kun olin TS:n vuosikonventissa muuta-
mia vuosia sitten, tsunami iski Intian ete-
läosiin ja Chennain moniin osiin. Kaikki
Adyariin tulleet yllättyivät siitä että
kampuksellemme ei käynyt mitään.1 On
tunnettu tosiasia, että kampuksemme on
mestarien valittu paikka. Kun vierailee
Adyarissa, huomaa äärimmäisen rauhan.
Edes koirat Adyarissa eivät hauku niin
kuin koirat haukkuvat normaalisti ulko-
puolella. Adyar lähettää hyvän tahdon
viestin kaikille luoduille maailmassa.

TS:n jäsenien vastuu
TS:n jäseninä velvollisuutemme on käyt-
täytyä sopivasti. Se on kerrassaan lisätty
vastuu Seuran jäsenille. Tiedämme mitä
pitää tehdä. Tästä huolimatta jos emme

Tästä alkaa elämänpolku.
Piirros: Maia Raitanen

1 Tsunamihan iski tapaninpäivänä 2004. Lue asiasta Adyariin liittyen Teosofista 1/2005. –
Suom.
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palvele lähimmäisiämme, rikkeemme on
vakavampi kuin niiden, jotka eivät tunne
teosofista opetusta.

Toisten ymmärtäminen eli
asettautuminen toisten
saappaisiin
Yksilön pitää asettaa itsensä toisen ase-
maan ennen hänen arvostelemistaan. Usein
ei ajatella toisen tekemää ahkeraa työtä,
vaikka se ei antaisi kaivattua tulosta.
Törmään täällä moniin eri maiden edus-
tajiin, jotka sanovat, että sitä tai tätä olisi
pitänyt tehdä; en ole törmännyt yhteen-
kään henkilöön, joka sanoo, että hän tu-
lee tänne ja auttaa kehittämään asioita täällä
Adyarissa joko konventin aikana tai muu-
toin.

Mielikuva TS:sta
Ihmiset tietävät TS:n sen jäsenien kautta.
Minulle teosofi on se, joka harjoittaa sen
periaatteita. Hänen ei tarvitse olla TS:n
jäsen. Tärkeämpää elämässä on se miten
ihminen käyttäytyy.

Ajatukset
Mikäli ajattelemme hyviä ajatuksia, ne lä-
hettävät myönteisiä värähtelyitä. Yksi aja-
tus voi tehdä ihmeitä. Se voi matkustaa
maileja ilman mitään kulkuvälinettä. Olen
oppinut, että muutos on ainoa pysyvä asia
elämässä. Joka ainoa piirre, mihin tör-
määmme elämässä, tulee muuttumaan.

Useimmat suhteet elämässä ovat itsek-
käitä. Jos voimme välttää itsekkäitä mo-
tiiveja, tulemme onnellisiksi. Havainnollis-
tan tätä: kun on olemassa kilpailu ja lap-
seni on osallistumassa siihen, tuntisin
luonnollisesti, että lapseni pitäisi voittaa.
Jos minulla on se ajatus ja lapseni ei voi-

ta, tulen olemaan pettynyt ja surullinen ja
löydän tekosyitä ja sanon, että lapseni ei
ole täyttänyt odotuksiani. Kuitenkin jos
minusta tuntuu, että voiton parhaiten an-
saitsevan tulisi voittaa, silloin olen onnel-
linen riippumatta siitä kuka kilpailun voit-
taa. Kertoisin myös lapselleni, että ansait-
seva henkilö voitti kilpailun, ja sen pitäisi
auttaa häntä kehittämään persoonallisuut-
taan eikä olemaan onneton.

”Minä”
Pystymmekö pitämään ”minän” poissa
toiminnastamme ja käyttäytymisestämme?
Meidän pitää tietoisesti yrittää välttää
”minää”. Se on hyvin vaarallinen ja näyt-
telee suurta roolia kenen tahansa henki-
lön rappeutumisessa. Se vahingoittaa
matkaa kohti mahatmaksi tulemista. Mei-
dän täytyy oppia, kuinka voimme auttaa
toisia. Rukoilemme Bhārata Samāj -
pūjassa 2: sarve vai sukhina santu sarve
bhadrāni paśyantu, mikä tarkoittaa: ”Ol-
koon pūjan kaikki voima kaikille maail-
mankaikkeudessa”. Kun jokaisen hyvin-
voinnista huolehditaan, myös minä olen
yksi huolehdituista. Tämänkaltaiset ope-
tukset ja filosofia harjoitettuina auttavat
yksilöä kulkemaan polulla kohti
mahatmaksi tulemista.

Synnintunnustus
Yksi hyvä ominaisuus on omien
virheidemme myöntäminen. Kristinus-
kossa tätä kutsutaan synnintunnustuk-
seksi. Tunnustus voi olla itselle tai toisil-
le. Kun tunnustamme, se huojentaa taak-
kaa mielessämme ja syyllisyyden ajatus-
ta, joka syntyy väärin tekemisestä.
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Kuinka edetä
Monesti minusta tuntuu, että ihmisten on
helpompi sanoa tai kirjoittaa jotakin kuin
tehdä se. Miten aloitan? TS kertoo mi-
nulle, että ei ole yhtäkään gurua, joka voi
tehdä toisesta mahatman. Kuinka sitten
etenen? On tärkeätä olla hyvä kuuntelija,
ymmärtää mitä toiset kertovat meille ja
ymmärtää mitä meidän pitäisi hyväksyä
siitä. Tätä nimitetään erottamiskyvyksi.
Voidaan ottaa onkeensa toisilta. Jopa lapsi
voi opettaa meille jotakin uutta. Pitää olla
avoin mieli hyväksymään uusia asioita elä-
mässä.

Satsang on kokemusten jakamista nii-
den kesken, jotka harjoittavat hyväksi hen-
kilöksi tulemista. En sano, että meidän
pitää seurata jotakuta sokeasti, mutta sen
ymmärtäminen, mitä toiset ovat tehneet
ja kuinka, voi auttaa meitä saavuttamaan
päämäärämme. Jos analysoidaan omaa
toimintaa ja pystytään käsittämään vää-
ryys jonka on tehnyt, se auttaa välttämään
samaa virhettä. Mietiskelyä, musiikkia ja
mitä tahansa, mikä kehittää keskittymis-
tä, pitäisi harjoittaa. Ilman ajatuksia oleva
mieli ei voi tulla yhdessä yössä. Aluksi
pitää mieluummin harjoitella ottamalla
apua joltakulta toiselta kuin että tekisi har-
joituksia omillaan. Lukeminen ja analy-
sointi, ymmärtäminen ja suhteuttaminen
omaan tilanteeseemme myös auttavat ke-
hittämään matkaamme tullaksemme hy-
väksi ihmiseksi. Lisäksi voimme saada
vinkkejä sellaisilta, jotka eivät ole TS:n
jäseniä ja TS:n ulkopuolisesta kirjallisuu-
desta.

Kymmenen kohtaa
onnellisempaan ja iloisempaan
elämään

1. Pudota ”minän” mahtava ego
”Minä” on vaarallisin ego kaikista egoista.
”Minä” liittyy aina väärään ylpeyteen ja
on pääsyy yksilön rappioon elämässä.
”Minä” erottaa hänet hurskaista ihmisistä
ja vetää puoleensa muiden kielteisiä
värähtelyitä. Se myös sitoo meidät uuteen
karmaan (tekoihin) siten sitoen meidät elä-
män, kuoleman ja jälleensyntymisen
pyörään.

2. Vältä ”silmää silmästä”
Anna rakkautta rakkautta vastaan, apua
apua vastaan, mutta älä milloinkaan anna
inhoa inhoa vastaan ja väkivaltaa väkival-
lasta (edes silloinkaan, vaikka olisit jou-
tunut epäoikeutettuun hankaluuteen). Jo-
kainen, joka on epäoikeudenmukainen si-
nua kohtaan, on epäoikeudenmukainen
sinun menneen karmasi vuoksi; siksi
reagoiminen samalla tavalla sitoo sinut yhä
uudelleen samaan paheelliseen pyörään.

3. Vähennä odotuksia
Odotus on pääsyy vihaamme, pettymyk-
seemme, ärtymykseemme, turhautumi-
seemme, stressiimme ja muihin kielteisiin
tunteisiimme. Onnellisuutesi kasvaa suo-
rassa suhteessa odotuksiesi vähenemi-
seen.

4. Lisää hyväksyntää
Elämä on täynnä ylä- ja alamäkiä, tuskan
ja nautinnon ja miellyttävän ja epämiel-
lyttävän huippuja. Nämä vaihtelut ovat
tulosta menneestä karmastamme; siksi
hyväksykäämme jokainen elämäntilanne
sellaisenaan ilman vastustusta. Vastustus,
oli tapaus mikä tahansa, ei tule muutta-
maan elämän kulkua. Ainakin hyväksymi-
nen tulee antamaan ihmiselle riittävästi
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voimaa kohtaamaan tilanteen ja vetämään
puoleensa elämän hyviä asioita.

5. Anna anteeksi ja pyydä
anteeksi
Kaikella mitä muistelemme vahvoin tun-
tein on voima toistaa itsensä, ja koska me
tavallisesti muistelemme epämiellyttäviä
tapahtumia enemmän kuin miellyttäviä,
etenkin niitä jotka liittyvät vihaan ja
vihanpitoon, nämä vaikutelmat luovat uu-
delleen yhä lisää epämiellyttäviä tapah-
tumia. On suositeltavaa kantaa mieluum-
min hyviä muistoja kuin huonoja. Anna
anteeksi kaikille niille, jotka mielestäsi ovat
olleet epäoikeudenmukaisia sinua kohtaan
ja pyydä anteeksi kaikilta niiltä, joille mie-
lestäsi olit epäoikeudenmukainen. Tarkoi-
tus ei ole kantaa mielessä eteenpäin mi-
tään epämiellyttäviä vaikutelmia, ja mis-
sään tapauksessa ei kauempaa kuin vuo-
rokauden.

6. Sano myönteisiä
vahvistuslauseita
Joka aamu, iltapäivä ja ilta sano itsellesi
vahvoin tuntein näitä myönteisiä vahvis-
tuslauseita, koska niillä on voima muut-
taa mielentilasi, asenteesi ja persoonal-
lisuutesi: ”Olen onnellinen, olen terve, olen
rauhallinen, olen jumalallinen, olen purna
ānanda (kokonainen autuus)”.

7. Anna ja levitä onnellisuutta
Aina kun annat jotakin itsettömästi jolle-
kulle, kosmos antaa sinulle saman takai-
sin tuhatkertaisesti. Yritä siksi aina löytää
tilaisuus antaa onnellisuutta toisille ja ole
siunattu runsaalla onnellisuudella.

8. Tarjoa kiitollisuutta
On monia ihmisiä, jotka ovat vaikuttaneet
hyvinvointiimme tässä elämässä, alkaen
vanhemmistamme sukulaisiin, ystäviin,
henkiseen opettajaan ja Jumalaan. Saat-
taa olla useampia ihmisiä, joilla on tai joil-
la on ollut suora tai epäsuora vaikutus täs-
sä syntymässä tai aiemmissa syntymissä.
Kiitollisuuden tarjoaminen heille liittää
meidät yhteyteen ”onnellisuuden antavaan
kosmiseen energiaan” siten vetäen puo-
leensa onnellisuutta sekä nykyhetkessä
että tulevaisuudessa.

9. Mietiskele säännöllisesti
Säännöllisen mietiskelyn avulla voimme
murtaa ne ajatusten kahleet, jotka synty-
vät mielestä ja kokea rakkautta, hiljaisuutta
ja sisäistä autuutta. Tämä on tila, joka aut-
taa meitä ylittämään elämän vaikeudet il-
man ponnistelua, lisäämään tehokkuut-
tamme, kehittämään päätöksentekoamme,
välttämään hämmennystä ja tuomaan yli-
päätään myönteisiä muutoksia persoo-
nallisuuteemme.

10. Oivalla jumalallinen Itsesi
Tämän ihmiselämän perimmäinen tarkoi-
tus on oivaltaa oma Itsemme ja vakiin-
nuttaa itsemme ikuisesti autuaaseen tilaan.
Olemme entiteetti (olio), joka on fyysi-
sen kehon, mielen ja aistien rajoitusten
tuolla puolen; entiteetti, joka on ikuinen,
kaikkivoipa ja autuas. Tietämättömyy-
dessämme me pidämme itseämme fyysi-
senä kehona ja tulemme sen karman
sitomiksi kokien täten tuskan ja nautin-
non huippuja. Ylittämällä näiden koke-
musten rajoitukset voimme oivaltaa oikean
Itsemme. Kun aito Itse oivalletaan, mi-
kään tässä maailmankaikkeudessa ei voi

jatkuu>
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Kristinuskon synnyn jälkeen on ihminen
muodostanut uskonnon, Raamatun Uu-
den testamentin ja kirkon. Uskontoja syn-
tyy ja kuolee jatkuvasti. Kristinuskon on
sallittu pysyä mukana noin 2000 vuotta.
Kirkko ehkä romahtaa omaan mädännäi-
syyteensä. Suola on käynyt mauttomaksi.

Jeesus oli saanut elämää suuremman
tehtävän: tuoda maailmaan rakkauden sa-
nomaa lakiuskonnon ympäristöön. Ei sil-
mää silmästä jne., vaan rakkauden
kaksoiskäskyn. Sen toinen osa kuuluu:
”rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”.
Kuka osaa olla ensin armollinen itselleen?

Jeesuksen sanomassa on karman si-
sältö. ”Millä mitalla te mittaatte, sillä teille
mitataan.” ”Älkää tuomitko, ettei teitä tuo-
mittaisi.” ”Mitä te tahdotte ihmisten teille
tekevän, tehkää myös te samoin heille.”
Hän totesi useaan kertaan, että niin kuin
te muita kohtelette, niin teitä tullaan koh-
telemaan, aivan varmasti, ennemmin tai
myöhemmin. ”Mitä ihminen kylvää, sitä
hän niittää.”

Jeesus taisi syntyä halveksittuna
temppelineitsyen ja ylipapin pojaksi. Isä
oli Daavidin sukua niin kuin isäpuolikin.
Jeesus oleili lapsuudessaan isänsä lähel-
lä. Isä oli kuollut jo ennen Jeesuksen
niskuroinnista saamaa tuomiota. Keisaria
vastaan ei saanut opettaa. Jeesus toteutti
tehtäväänsä henkensä kaupalla. Levittipä
rakkauden sanomaa tervehdyttyään vielä
lopuksi idän suunnalla.

Mitä jos Jeesus on saanut uskonnollis-
eettisiä tehtäviä syntymällä Gautama
Buddhaksi 500 eaa. ja Muhammediksi
k. 632 jaa.?

Onko se todiste ihmiskunnan kehityk-
sestä, että telepaattinen kommunikointi on
tosi yleistä?

Kirjoitus on syntynyt kommenttina
viime Teosofissa olleeseen Harry
Hildénin artikkeliin ”Kehittyykö
ihmiskunta”?

Liisa Mäki
Ihmiskunta kehittyy hitaasti

tuoda tuskaa, murhetta tai turhautumista.
Jokainen hetki olisi autuas ja ihminen voi-
si kokea vapautuneen sielun elämää.

Vinayak Pandya: ”The Life-Path of a
Theosophist”. The Theosophist, marraskuu

2011. Puhe TS:n Intian osaston konventissa
Adyarissa joulukuussa 2010. Suom.
Sampsa Kuukasjärvi.
Kirjoittaja on Teosofisen Seuran Vasanta-
loosin jäsen Mumbaissa Intiassa.

jatkoa
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Iltaluento Kreivilässä Teosofisen
Seuran kesäkurssilla 25.6.2011.

Veljet ja sisaret, tämä aihe Helena
Petrovna Blavatskysta on lähellä sydän-
täni, koska hän on inspiroinut minua ja
on osa sukuni historiaa. Kolme esi-isääni
tunsi hänet hyvin: isoisoisäni, hänen vel-
jensä ja heidän isänsä.

HPB pani alulle teosofisen liikkeen.
Sana teosofia ei ollut uusi, mutta hän teki
sen tunnetuksi nykyaikana. Hän oli ehkä
ensimmäinen, joka toi länsimaihin ajatuk-
set karmasta, jälleensyntymästä, itämaisis-
ta uskonnoista ja tietoisuuden seitsemäs-
tä verhosta. Hän myös toi esiin sen, että
kaikki suuret uskonnot saavat alkunsa al-
kuperäisestä filosofiasta, sanskritiksi il-
maistuna gupta-vidyāsta. Eri tavoin hän
esitti, että muinainen viisaus tunnettiin yhä.

HPB sai aikaan monia psyykkisiä il-
miöitä, joita tunnettu tiede ei pystynyt se-
littämään. Hänelle oli yksinkertaista
materialisoida esim. kuppi, mutta tuon
tässä esille asioita, jotka olivat hänen elä-
mässään paljon tärkeämpiä ja kauas-
kantoisempia. Ensinnäkin, sanotaan, että
kun hän kirjoitti teoksensa Salaisen opin,
hänen kirjahyllyssään oli ainoastaan noin
30 kirjaa. Tuossa kirjassa hän kuitenkin
referoi satoja kirjoja, joiden oikeanlaisuus
on vasta myöhemmin pystytty tarkista-
maan. Emme voi sanoa, että hän käytti
Googlea, pyysi fakseja kirjastoista tai että
joku saneli kirjan puhelimella, koska mi-

tään näistä ei ollut tuohon aikaan olemas-
sa! Onkin arvoitus, miten hän pystyi an-
tamaan lainauksia kirjoista, joita oli kau-
kaisissa kirjastoissa eri puolilla maailmaa.

Toinen hyvin tärkeä asia on, että
Blavatsky ja hänen elämän mittainen työ-
toverinsa Henry Steel Olcott 1 antoivat
loogisen perustan moraalille ja yleiselle
veljeydelle. Mestarien kirjeissä (1923)
sanotaan, että universaali moraali on uni-
versaalin veljeyden ainoa turvallinen pe-
rusta. Tämä olikin HPB:n ja myös Teosofi-
sen Seuran ensimmäinen ohjelmakohta:
ihmisten universaali veljeys huolimatta
rodusta, väristä, uskonnosta, sukupuoles-
ta tai yhteiskuntaluokasta.

Elämänsä aikana HPB kirjoitti paljon.
Hänen ensimmäinen julkaistu kirjansa
Hunnuton Isis (1877) oli loppuunmyyty
välittömästi julkaisun jälkeen. Hän perus-
ti kaksi lehteä: The Theosophistin (1879)
ja Luciferin (1887). Ensin mainittua jul-
kaistaan edelleen. Sitten hän lopulta kir-
joitti varsinaisen magnum opuksensa eli
mestariteoksensa Salaisen opin (1888).
Mikäli todella pystytte lukemaan sekä
ymmärtämään kirjasta yhden sivun päi-
vässä, se on hyvä saavutus. Vuonna 1889
Blavatskyn keskustelut lontoolaisessa
loosissa nuorten älyllisten opiskelijoiden
kanssa tallennettiin pikakirjoituksella, ja ne
julkaistiin myöhemmin kootussa julkaisus-
sa, jonka nimi oli Transactions of the
Blavatsky Lodge. 2

Hiljaisuuden äänen (1889) HPB kir-

C.V.K. Maithreya

Helena Petrovna Blavatskya muistaen
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joitti Salaisen opin jälkeen. Se pitää sisäl-
lään otteita Āryāsangan koulun opeista
ollen käännös Kultaisten ohjeiden kirjas-
ta. Kirjaa on hyvä pitää oheislukemisena
Salaisen opin kanssa. Sitten hän kirjoitti
käytännönläheisen Teosofian avaimen
(1889), jota voidaan pitää jonkinlaisena
teosofisena ”katekismuksena”. Jokaisen
vakavan teosofian opiskelijan tulee opis-
kella sitä.

Vasta Blavatskyn kuoleman jälkeen tuli
julkaistavaksi Teosofinen sanakirja
(1892). Tämän jälkeen on julkaistu paljon
myös Blavatskyn artikkeleita, henkilökoh-
taisia kirjeitä ja muistiinpanoja. Olemme
kiitollisuudenvelassa hänen isoisänsä
veljenpojalle Boris Zirkoffille, joka teki
valtavan työn kootessaan Blavatskyn eri-
näiset kirjoitukset yhteen. Hän oli viimei-
nen tunnettu Blavatskyn sukulainen, joka
oli varsinaisesti yhteydessä teosofiseen
liikkeeseen.

HPB:stä suosittelen luettavaksi kolmea
elämäkertaa. Ensiksi on Howard Murp-
hetin kirja Kun päivä koittaa. Murphetia
pidettiin eräänä aikansa parhaimpana
elämäkertojen kirjoittajana, ja yhdessä
vaimonsa Iriksen kanssa he olivat erin-
omaisia tutkijoita. Hän kirjoitti elämäker-
ran myös Henry Steel Olcottista; se jul-
kaistiin ensin nimellä Hammer on the
Mountain, mutta sen nimi on nykyään
Yankee Beacon of Buddhist Light .
Murphet on erityisen tunnettu Sai Baban
elämäkerrasta Man of Miracles. Kaksi
muuta merkittävää elämäkertakirjoittajaa
HPB:stä ovat Sylvia Cranston sekä Wal-
ter A. Carrithers.

Yksi tärkeä aihepiiri on myös HPB:n
toiminta tulkuna, jota tiibetiksi sanotaan
myös sprulkuksi ja sanskritiksi aveshaksi.

Tästä aiheesta on Geoffrey Barborkalta
mielenkiintoinen kirja H.P. Blavatsky,
Tibet and Tulku. HPB toimi julkisen
uransa aikana väliaikaisena tulkuna yhdelle
tai monelle korkealle vihitylle. Tulkulla tar-
koitetaan tietoisuuden tai ajatuksen siir-
toa yhdeltä okkultistilta toisen okkultistin
rakenteeseen, ja Tiibetin esoteriassa tätä
kutsutaan myös nimellä khorva. Tulku-
oppiin liittyy läheisesti oppi avataroista
eli jumalallisista inkarnaatioista. Opin mu-
kaan on olemassa puolinaisia avataroja ja
kokonaisia avataroja. Hyvin korkean vihi-
tyn ei tarvitse käydä läpi normaalia jälleen-
syntymisen prosessia, vaan hän voi käyt-
tää avuksi oppilaidensa kehoa. Itämaisessa
perinteessä valaistunut mieli jättää kehon
eikä palaa enää jälleensyntymisen ketjui-
hin. Tulpa on avataran vapaaehtoinen
maaginen inkarnaatio elävään kehoon, lap-
si tai aikuinen, ja tulku on vuorostaan seu-
raus tästä prosessista. Monesti nämä kak-
si kuitenkin sekoitetaan toisiinsa.

Esitän muutamia otteita isoisoisäni
muistiinpanoista, joita hän kirjoitti HPB:tä
koskien. Nämä otteet antavat kuvan siitä,
minkälainen elävä esimerkki meille HPB
oli oppilaan elämästä. Ensinnäkin HPB:n
elämä oli hyvin myötätuntoinen ja nöyrä.
Esi-isäni totesi, että Madamen elämässä
ja luonteessa oli kaksi tärkeää tekijää, joi-
ta hän halusi korostaa. Hänen monista hy-
veistä tärkeimpiä oli hänen omistautumi-
sensa mestareille ja hänen jatkuvasti läs-
nä oleva uskonsa mestarin pyyntöjen to-
teuttamiseen ja opastukseen. Hän ei kos-
kaan ottanut ansiota teoista itselleen, vaan
aina ajatteli, että mestari teki työn hänen
sanoissaan ja teoissaan. Toinen hyvin tär-
keä tekijä oli hänen universaalin veljeyden
tuntonsa. Sen harjoittamisen johdosta hän
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antoi anteeksi häntä loukanneiden ihmis-
ten teot, joita oli hänen elinaikanaan hy-
vin monia.

Eräs hyvä esimerkki HPB:n erikoisuu-
desta on tarina, jossa Helena halusi tie-
tää, mikä päivä on, ja isoisoisäni sanoi,
että kalenteri olisi mitä hyödyllisin väline
sen selvittämiseen. Helena katsoi pitkään
häntä, ja sitten kuului katolta kopinaa,
minkä jälkeen läheiselle pöydälle oli tipah-
tanut vuoden 1882 kalenteri.

Tärkeä asia muistettavana on, että
HPB:n ympärillä oli aina nuoria ihmisiä
auttamassa Seuran työtä. Siellä olivat
muun muassa Subba Row, Damodar ja
Soobiah, joka oli isoisoisäni. Soobiah
kertoo, että hän oli toimiston nuorin vel-
jensä ohella, ja siksi muut apulaiset pani-
vat hänet esittämään erään kysymyksen
HPB:lle. Hän päätti kysyä sen eräänä päi-
vänä kun Blavatsky vaikutti olevan
leppoisalla tuulella. Hän kysyi: ”Madame,
miksi te saarnaatte mielen hallintaa, mutta
te itse hermostutte yhtenään eri asioista?”
Tähän HPB vastasi: ”Soobiah, tämä piir-
re on sinun etusi ja minun menetykseni,
sillä mikäli minulla ei olisi tämänlaista
temperamenttia, olisin jo adepti.”

Joka päivä TS:n päämajassa ihmisiä
kokoontui HPB:n ympärille. Erään ker-
ran kun Soobiah meni päämajaan, HPB
sanoi hänelle, että isäsi etsii sinua ja sinun
on parasta rientää kotiin. Tuona päivänä
Soobiahin isän äiti oli kuollut. Myöhem-
min HPB kysyi isoisoisältäni mikä oli
kuolinsyy ja näki sen olevan pahaentei-
sen tapahtuman. Hän kehotti perhettä
muuttamaan talosta ainakin seitsemäksi
viikoksi tai seitsemäksi kuukaudeksi. HPB
sanoi, että talo sopisi enemmän roomalais-
katoliseksi kirkoksi kuin asuintaloksi.

Soobiahin isä, tuomari, oli kuitenkin itse-
päinen mies eikä suostunut muuttamaan
talosta. Sitten seuraavan kahdeksan kuu-
kauden aikana talossa kuoli neljä ihmistä.
Tämän jälkeen isä suostui muuttamaan
talosta pois. Talo oli vuosia tyhjillään ja
se myytiin lopulta 10 000 rupialla, mikä
oli valtava summa tuolloin, roomalaiska-
toliselle nunnaluostarille. Soobiahin vie-
raillessa talossa myöhemmin, halliin, mis-
sä Blavatsky oli puhunut talon paha-
enteisyydestä, oli rakennettu kappeli.
Blavatsky oli tosin jo kuollut vuotta ai-
kaisemmin, ja täten hän ei ehtinyt kuulla,
että hänen ennustuksensa oli toteutunut.

Hermann Schmiechen teki Seuran al-
kuaikoina vuonna 1884 kuuluisat muoto-
kuvat mestareista ja maalasi ne kun HPB
piti käsiään hänen päänsä päällä. Nykyi-
sin nämä molemmat kuvat ovat Adyarin
pyhäkössä, ja niitä vastapäätä on Schmi-
echenin maalaus Blavatskystä vuodelta
1885 3. Silloin kun Adyarissa avattiin tämä
pyhäkkö kuvineen, isoisoisäni ja hänen
vanhempi veljensä muistivat, että he oli-
vat tavanneet toisessa kuvassa olevan
turbaanipäisen, teräväkatseisen henkilön.
Helena ei ollut aluksi uskoa tätä eikä ollut
mielissään väitteestä. Myöhemmin mes-
tari kuitenkin varmisti tämän tapaamisen
Etelä-Intiassa vuonna 1874. Veljekset
muistelevat, että he tapasivat tämän
ylhäisen oloisen pitkän henkilön eräässä
olohuoneessa, ja hän oli sanonut heille,
että antakaa minulle yksi paisa (intialai-
nen sentti). Pojat olivat menneet kolikko-
astialle, jossa oli vain yksi paisa ja kun he
kääntyivät antaakseen rahan hänelle, mies
oli kadonnut. He juoksivat kadulle etsi-
mään häntä, mutta hän oli kadonnut ko-
konaan. Tämä henkilö oli heidän mieles-
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tään sama henkilö, joka oli Schmi-echenin
maalaamissa pyhäkön kuvissa.

Ennen kuolemaansa HPB asui mones-
sa paikassa Lontoossa. Tässä kuvassa
(ks. oheinen valokuva) Lontoossa 1888
HPB on sisarentyttärensä Vera Vladi-
mirovna Želihovskajan kanssa. Kuvan
mies on Charles Johnston, joka oli hy-
vin tunnettu kirjailija ja naimisissa Veran
kanssa. Hän on itse asiassa kääntänyt
Viveka-cūdāmanin eli Viisauden loista-
van jalokiven englanniksi 4. Kerran HPB
kysyi Veralta, joka oli tiedenainen, mitä
pii (π, 3,141) tarkoittaa. Silloin Vera vas-
tasi, että se on jotakin syötävää, koska
hän ymmärsi kysymyksen tarkoittavan
piirasta (engl. ”pie”; lausutaan samalla ta-
valla kuin pii eli ”pi” – Suom. huom.).
HPB sanoi hermostuneesti, että Veran pi-
täisi hävetä tiedenaisena antaessaan tuol-
laisen vastauksen. Silloin Vera ymmärsi,
että HPB tarkoitti matematiikan piitä eikä
piirasta. Hän kertoi tädilleen HPB:lle mitä
pii tarkoittaa kaavana. Sitten hän sattui nä-
kemään, että HPB oli kirjoittanut paljon
muistiinpanoja piin merkityksestä. Hän
ihmetteli, että miksi HPB kysyi häneltä

näitä asioita, jos hän pystyi kirjoittamaan
niistä. HPB oli tehnyt näitä muistiinpanoja
tulkutietoisuudessa.

On olemassa myös muita kertomuk-
sia HPB:stä, jolloin ihmiset eivät ymmärtä-
neet, että hän oli tulkutietoisuudessa. Täl-
löin hänellä oli hyvin erilainen ja voima-
kas katse, joka ei ollut normaalia ja siten
myös monesta hyvin pelottavaa. Kerran
Olcott kutsui häntä lempinimellä ”vanha
hevonen”, ja kun HPB kääntyi katsomaan
häntä tulkutietoisuudessa, Olcott säikähti
pahemman kerran. Joskus HPB pyöritte-
li viiksiään, joita hänellä ei tietenkään ol-
lut, vaan vihityllä. Hunnuttomaan Isikseen
liittyy tarina, että HPB lainasi monesti
Olcottin kyniä, mutta unohti aina palaut-
taa ne. Kerran HPB pyysi taas lainata
Olcottin kallista kynää. Tämä epäröi lai-
nata kynää, ja samalla kun hän sai pää-
hänsä tämän ajatuksen, niin välittömästi
Blavatskyn kehossa oleva adepti materia-
lisoi kuusi samanlaista kynää ja heitti ne
hänen pöydälleen. Tällöin Olcott häpeis-
sään ymmärsi oman ajatuksensa pikku-
maisuuden.

Blavatsky poltti tupakkaa, mikä tosin

Lontoossa lokakuussa 1888.
Takana Vera Vladimirovna
Žhelihovskaja (HPB:n
sisarentytär), Charles Johnston
ja Henry Steel Olcott.
Edessä Helena Petrovna
Blavatsky (vas.) ja hänen
sisarensa Vera Petrovna
Žhelihovskaja.
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on editoitu pois uusista kuvista. Nuorem-
pana kaikki kaverini polttivat, mutta minä
en. Kun liityin TS:n Esoteeriseen kou-
luun, en saanut polttaa. Kerran kysyn
isältäni, mitä vikaa tupakanpoltossa on,
kun Blavatsky myös poltti? Silloin isäni
vastasi, että polttamisessa ei ole mitään
vikaa, mutta mikäli poltat tupakkaa siksi
koska HPB tupakoi, niin voitko sinä myös
kirjoittaa Salaisen opin?

Annie Besant 5 muistelee omaelämä-
kerrassaan ensimmäistä reaktiotaan luki-
essaan Salaista oppia ja kohtaamistaan
HPB:n kanssa. Tuohon aikaan oli monia
ihmisiä, jotka olivat kateellisia Seuran vai-
kutuksesta, ja siten oli myös eri ryhmiä ja
lähetyssaarnaajia, jotka tekivät haitallista
työtä Seuraa vastaan. Vuonna 1885 lon-
toolainen Psyykkisen tutkimuksen seura
(Society for Psychical Research) teki ra-
portin HPB-ilmiöstä. Richard Hodgson
-niminen mies kirjoitti tuon raportin, joka
oli virheellinen, epätieteellinen sekä kirjoi-
tettu väärillä motiiveilla, mutta silti se on-
nistui pilaamaan hyvin paljon Blavatskyn
maineesta. Myöhemmin Adlai E. Water-
man kirjoitti raportin muistokirjoituksen
(Obituary: The ”Hodgson Report” on
Madame Blavatsky, 1963).

Annie Besantin tultua kiinnostuneeksi
Teosofisesta Seurasta HPB antoi ensim-
mäisenä hänen käsiinsä vahingoittavan
raportin itsestä ja sanoi, että mikäli hän
on raportin lukemisen jälkeen yhä kiinnos-
tunut Seurasta, niin hän on tervetullut.
Tämä oli Blavatskyn elämässä todellista
rehellisyyttä. Besant kirjoittaa, että kun hän
oli lukenut Salaisen opin ja Psyykkisen
tutkimuksen seuran raportin, hän näki,
kuinka tyhmä tuo raportti oli. Besant ta-
pasi kreivitär Wachtmeisterin ja allekir-

joitti hakemuksen Teosofisen Seuran jä-
seneksi. Besant muistelee myös, että
HPB:llä oli tapana harjoittaa hyväntekeväi-
syyttä ja anteliaisuutta. Hän ei ollut kiin-
nostunut itsestä, vaan oli aina halukas an-
tamaan omista ja auttamaan muita.

Besant kertoo, että HPB oli elämänryt-
meissään hyvin kurinalainen. Talon sään-
nöt Lontoossa olivat hyvin yksinkertai-
set ja säännölliset. Aamiainen oli kello 8,
ja sitten työskenneltiin aamupäivänä aina
klo 13:n lounaaseen ja sen jälkeen päiväl-
liseen klo 19:ään saakka, minkä jälkeen
Seuran ulkoinen työ laitettiin syrjään ja
kokoonnuttiin Blavatskyn huoneeseen.
Siellä keskusteltiin erilaisista asioista, HPB
antoi selityksiä ja ohjeita, ja ongelmallisia
asioita mietittiin aina puoleenyöhön saak-
ka, jolloin valot sammutettiin ja mentiin
nukkumaan.

Helenan elämä päättyi toukokuun
kahdeksantena päivänä vuonna 1891, jol-
loin hänen ympärillään oli monia hänelle
tärkeitä ihmisiä: G.R.S. Mead, Besant,
Walter Old eli numerologi Sepharial,
Constance Wachtmeister ym. Hän jätti
fyysisen ruumiinsa ja sai myös valmiiksi
tehtävänsä, joka oli uskottu hänen
tehtäväkseen. Minulla on ollut tänään suuri
etuoikeus puhua HPB:stä, tuosta suures-
ta ihmisestä, josta on tullut melkein insti-
tuutio ja joka on ollut äiti kaikelle, mikä
on seurannut hänen jälkeensä. Hän onkin
ollut todella suuri inspiraation lähde jo-
kaiselle rehelliselle etsijälle.

C.V.K. Maithreya: “Remembering H. P. B”.
Suom. äänitiedostolta Tapio Koskenmäki.
Luennon äänitys Janne Lemettinen.
Tulkkina luennolla Mirva Jaatinen.

Viitteet >
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1 Yhdysvaltalainen H.S. Olcott oli
Teosofisen Seuran ensimmäinen kansainvä-
linen presidentti.Vietämme parhaillaan
hänen syntymänsä 180-vuotisvuotta.
– Toim.
2 Vuonna 2010 ilmestyi I.S.I.S.
Foundationin julkaisemana näiden
Lontoon Blavatsky-loosin muistiinpanojen
täydellisempi laitos nimellä
The Secret Doctrine Commentaries.
– Toim.

3 Kyseinen HPB:n muotokuva oli hiljattain
Teosofin numero 4/2011 kantena. – Toim.
4 Johnston oli runoilija W.B. Yeatsin ystävä
 ja oli perustamassa TS:n Irlannin osastoa.
5 Englantilainen Besant oli Teosofisen
Seuran tunnettu työntekijä jo HPB:n eläessä
 ja sittemmin Seuran toinen kansainvälinen
presidentti H.S. Olcottin jälkeen. – Toim.

C.V.K. Maithreyan aiemmat Teosofissa julkaistut luennot:
Perimmäinen tässä ja nyt Teosofi 6/2011
Karma, nirvana ja valppaus Teosofi 1/2012

HPB:tä (1831–1891) muistetaan teosofisessa maailmassa niin sanottuna
Valkoisen lootuksen päivänä 8. toukokuuta.

Deepak Chopra: Kuvittele
Kuvittele läsnäolosi perustavan rauhallisuuden voittaneen kaiken vihamielisyyden.

Kuvittele päässeesi irti päämäärästä.

Kuvittele syvälle pohjaavan rauhan olevan sinussa – johon eivät hämmentävät pyörteet
(turbulenssit) vaikuta.

Kuvittele rakkauden säteilevän sinusta kuin nuotiotulen valo.

Kuvittele rakastavasi kaikkea sekä kaikkia. Kuvittele olevasi humaltunut rakkaudesta.

Kuvittele oikean vastauksen tulevan itsellesi aivan vapaasti missä tahansa sinä kohtaatkin
kysymyksen.

Kuvittele titetäväsi täsmälleen mitä missäkin tilanteessa tulee tehdä.

Harjoitus teoksesta Synchrodestiny – synkroninen kohtalo
(Rider, Lontoo 2003, s. 206)
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Kirjaesittely: Enkelien viestit
Irene Johanson: Mitä enkelit tahtovat kertoa meille tänä päivänä. Heidän viestiensä
havaitseminen, työstäminen ja sisäistäminen (Was Engel uns heute mitteilen wollen.
Ihre Botschaften wahrnehmen – bewegen – verarbeiten, 3. Aufl. 2002). Suom. Anja
Eklund-Schöpper ja Annikki Kiefer. Suomen antroposofinen liitto, 2. p. 2011. Nid., 124
s, 19,50 €.

Irene Johanson: Enkelien ajatuksia ihmiskunnan nykyongelmiin. Heidän viestiensä
arvioimisen kyvyn kehittäminen (Engelgedanken zu heutigen Menschheitsfragen.
Voraussetzung – Prüfung – Bewahrheitung, 2. Aufl. 2003). Suom. Annikki Kiefer ja Anja
Eklund-Schöpper. Suomen antroposofinen liitto, 2011. Nid., 104 s, 19,50 €.

Suomen antroposofinen liitto julkaisi viime vuoden lopussa Irene Johansonin kirjan Enke-
lien ajatuksia ihmiskunnan nykyongelmiin. Se on jatko Johansonin aiempaan kirjaan Mitä
enkelit tahtovat kertoa meille tänä päivänä, josta julkaistiin samaan aikaan suomeksi toi-
nen painos. Teosten tarkoitus on vahvistaa ihmisten ja enkelien välistä yhteistyötä.

Enkelien viestien välittäjänä on Agnes-niminen perheenäiti, joka ei halua tulla julkisuu-
teen ja joka ei hanki ansioita välityskyvyillään. Hän ei ole sitoutunut mihinkään henkiseen
ryhmään ja suuntaukseen. Kirjoittaja Johanson on kokenut ja itsekriittinen steinerkoulun opet-
taja ja Kristiyhteisön pappi.

Ensimmäisen kirjan alussa kerrotaan, kuinka ihminen saa yhteyden enkeleihin. Siinä on
paljon Johansonin omia kokemuksia kouluelämästä. Hänellä, toisin kuin Agneksella, yhteys
ei ole läheskään aina olentojen näkemistä tai kuulemista, vaan usein muita merkkejä, outoja
”sattumia”. Jossain toisessa yhteydessä merkit voisi ehkä laittaa korkeamman Itsen nimiin.

Toisen kirjan alku opettaa edellytyksiä, joiden täyttyessä enkeliviestejä voidaan pitää aitoina.
Merkittävää on, että ihminen virittäytyy korkeammille impulsseille kun hän tuntee ja hyväk-
syy itsensä. Johanson korostaa, että hyvät enkelit eivät koskaan pakota ihmistä. Enkelien vies-
tien välitys kuulemma eroaa mediumismista ja kanavoinnista siinä että se tapahtuu
valvetietoisuudessa. Itse tosin olen ymmärtänyt, että mainitut ilmiöt – jolleivat ole alitajunnan
ääntä – tapahtuvat nykyisin enimmäkseen valvetilassa.

Kummankin kirjan loppuosassa esitetään enkelien vastauksia kysymyksiin. Käsitellään mm.
niin erilaisia aiheita kuin geenimanipulaatio, ydinvoima, Saksan kansanhenki ja Neitsyt Ma-
ria. Kiinnostavaa on mm. huomio, että karma tuo ihmisille nykyään enemmän rakkaussuhteita
kuin ennen. Luonnonkatastrofit ja psyykensairaudet ovat lisääntyneet ihmisten materialismin
ja ahneuden takia. Muutamista kohdista huomaa, että kysymyksiä on tehty 1990-luvun lopus-
sa 2000-luvun odotuksessa.

Mielestäni on uskottavaa, että henkiset olennot vaikuttavat meihin. Nämä kirjat eroavat
lukuisista muista enkelikirjoista edukseen ei-haaveellisuudellaan: sillä että ne kannustavat
pohtimaan omaa itseä ja miettimään kenen kanssa mahdollisesti kommunikoidaan. Kirjojen
ote on vakuuttava, viisas ja miellyttävä, koska se ei anna yksiselitteisiä jyrkkiä vastauksia eikä
pyri sensaatioihin. Teokset kuuluvat Antroposofisen liiton kiinnostavaan ja suositeltavaan  Elää
ajassa -sarjaan. Ulkoasu on siisti ja yhtenäinen.

Sampsa Kuukasjärvi
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Osa 2/2

V Ohjelma
Sadan vuoden varrella ovat työmuodot ja
opintosisällöt vaihdelleet, mutta ylevä nimi
teosofia, jumalviisaus, sisältää alkuaan tu-
hansia vuosia kattavan perinteen elämän- ja
uskontofilosofiaa ja niiden tutkimusta. Yli
sata vuotta sitten teosofian tavoite (rodusta,
yhteiskuntaluokasta, uskosta ja sukupuolesta
riippumaton) yleinen veljeys oli kumouk-
sellinen. Maailmanjärjestöt: ensin Kansain-
liitto, sitten YK, toivat sosiaalisesti näitä
yleviä aatteita lähemmäs aikamme ihmisiä.
Uskonnollinen fundamentalismi ja suurvalto-
jen kansalliskiihko, itsekkäät taloudelliset
edut, ilmenevät vielä viidakon lakeina. Kui-
tenkin jotain valoa näkyy tunnelin päästä...
    Loosi-illoissa on luettu alustuksia tai
vähitellen kokonaisia kirjoja; unohtamatta
henkilökohtaisia keskusteluita. Yhdessä on
osallistuttu valtakunnallisiin tapahtumiin,
messuihin, järjestetty paikallisia näyttelyitä
maakuntakirjastossa ja paljon muuta.

VI Jäsenmäärä
Vuoden 1911 jälkeen jäsenmäärä oli kym-
menkunta. Seuraavana vuonna 1925 ”toisen
syntymän” jälkeen oli 18 jäsentä, josta
poimintoina laadittu tilasto etenee:

1925 18 jäsentä        1926 18 jäsentä
1927   8     ” 1928   6     ”
1930   6    ” 1931  12    ”
1932   9    ” 1933    8    ”

1934  10   ” 1935  13    ”
1936  14    ” 1937  17    ”
1938  17    ” 1939  17    ”
1940  17    ” 1941  18    ”
1942  27    ” 1954  39    ”
1961  20    ” 1962  21    ”
1965  20    ” 1969  18    ”
1970  19    ” 1971  18    ”
1972  24    ” 1973  26    ”
1975  23    ” 1980  20    ”
1985  23    ” 1989  20    ”
2000  12    ” 2011  10    ”

Tilasto ei kata läheskään joka vuotta, mutta
huomioimme, etteivät edes 1920-luvun alussa
Steinerin ja Ervastin erot TS:sta 1912/1920
pitkään haitanneet jäsenistöä. Joskus
Kreivilässä kysyttiin TS:n presidentti John
Coatsilta teosofisen liikkeen hajaantumisesta
useisiin järjestöihin. Hänen vastauksensa oli
yllättävä: – Teosofiaan liittyvää työtä on niin
paljon, ettei sitä tekemään riitä edes sata
teosofista seuraa! Mitä Coats tarkoitti? Ennen
muuta yhteistyön olevan tärkeämpää kuin
ylemmyysasenne, fanaattisuus, oikeaoppisuus
tai epäveljellinen kilpailu. Yhteisöjen ei pidä
hakea tarkoitustaan niin.
    Pitkällä linjalla havaitsee noin 15 vuoden
syklin tai aaltoliikkeen. 1911:n jälkeen
jäsenluvun noustua toiselle kymmenelle
taantui toiminta kansalaissodan melskeissä;
kohosi uuteen huippuun vuonna 1925, väheni
jälleen lama-aikana 1930-luvulla, mutta

Jaakko Kari-Koskinen

Teosofisen Seuran Kaukomieli-loosi
100 vuotta

Täydennetty satavuotisjuhlan la 17.9.2011 historiikki Porista.
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saavutti uuden huipun (27) sotavuonna 1942.
Ehkei se ollut sikäli ihme, että sota
vakavoittaa ihmiset pohtimaan syvällisesti
elämän ja kuoleman kysymyksiä, mihin loosi
tarjosi aineksia. 1954 loosin jäsenmäärä
kohosi ennätykselliseen 39 jäseneen!
    Suomen Teosofinen Seura oli rakentanut
pulakauden vaikeissa taloudellisissa
suhdanteissa Helsinkiin Kansakoulukatu 8:aan
viisikerroksisen kivitalon (joka sitten1984
purettiin isomman rakennuksen tieltä).
Peruskiveä muurannut presidentti Annie
Besant sanoi, ettei rakennus jää TS:n haltuun.
Niin kävi! Velkoihin 30-luvun lamassa ei saatu
uutta lainaa.  Seurasi vararikko; entisen työtä
jatkamaan perustettiin uusi Teosofinen Seura.
Liekö siis Kaukomielelle 3. kerta toden
sanonut? Siis ensimmäisten joukossa
maassamme saivat seitsemän kaukomielistä
11.11.1933  uuden, järjestyksessä jo
kolmannen loosikirjan . Tärkeän työn
jatkuvuuden takasivat Margit ja Harald
Olander, Ida Wideman, Emma Pohjola, Aune
Alho sekä hiljattain mukaan tulleet Kaarle ja
Ida Henriksson. Kiireellä haettuun perus-
kirjaan eivät ilmeisesti ehtineet edes kaikki

porilaiset TS:n jäsenet, mutta paljon tuli uusia,
edellä mainitsemattomia teosofian harrastajia,
osa jo 1930-luvun puolelta: Nikolai Aho, J.O.
Aromaa, Mandi ja Matilda Enne, Laina Latva,
Eine Lavikko, (kuukkarin kauppiaat) Arvo ja
Hilma Manninen, Salme Mantere, Alma ja
Frans Ojala, (Ida Henrikssonin tytär) Sylvi
Rantanen, Orvokki Savo, Hilda Selin,
(isosetäni vaimo, ruokaloiden ja leipomon
emäntä) Martta Sisävuori, Martta Stenholm,
Miina Stenroos, Saima Sundberg, Anton
Tuominen, Kaarina Lehtonen ja Helmi Lehto.
   Turusta muuttivat pitkään loosin eri
luottamustehtävissä toimineet Korhoset:
Elsa, Martti, tytär Anna-Maija. Mukaan tulivat
myös Hilja ja Heikki Salokangas: edellinen
toimi pitkään rahastonhoitajana, jälkimmäinen
oli puheenjohtajanakin. Samoin 40-luvulla
liittyi loosiin Kokemäeltä Väinö Koivisto,
joka joskus piristi kokouksia lausunnan
säestämillä alustuksillaan. Usein juhlissamme
Alli Nurmi soitti, Annikki Lindberg esitti
upeasti lausuntaa Kalevalasta tai melodraa-
mana Kailaan saturunoa Narayanan uni.
Sota-aikana pidettiin joskus loosikokouksia,
mutta yleisöesitelmät ja muu julkinen
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toiminta oli keskeytyksissä. Tästä huolimatta
sotavuonna 1942 jäsenistö kohosi 27:ään.
Toiminnassa olivat myös Salokankaat. Heikin
osuuteen (aktiivisena kuorolaisena) liittyi aina
laulu, erityisen kaunis oli kokousten
päätöksenä Tähtilaulu: – Tähtöset loistaa,
tietämme valaisevat, tähtöset toista eloa
ilmaisevat...
   Kun Vuorijärven koululla vietettiin 1980-
luvulla Heikin 90-vuotisia, hän heitti hyvänä
vitsinä: – Tervetuloa taas 10 vuoden kuluttua,
jos te olette kunnossa! Niin, Heikki saavutti
kunnioitettavat 99,5 vuotta. Vain puoli vuotta
uupui siitä tasan sadan tavoitteesta, tulee
varmaan ensi kerralla täyteen! Firapelina eli
lisätyönä hän teki Suomi-yhtiön henkiva-
kuutuksia, mutta näin huonoa esikuvaa
asiakkaille ikinestori itse näytti!

VII Sodanjälkeisen toiminnan
yleisiä suuntia
Sodan kovat ajat lisäsivät tarvetta löytää
syvällisiä tosi vastauksia elämän ja kuoleman
kysymyksiin. Vailla yleisöluentojakin
toiminta oli vireää. Sodan jälkeen Viipurista
muutti Poriin tarmokas ja monipuolinen
teosofi Alli Nurmi ollen useana vuonna loosin
pj. Alli oli teosofian erinomainen esimerkki
tiedon tuojana. Vielä yli 70-vuotiaana hän
kiersi pitkillä matkoilla maassamme viisaita,
selkeitä ja sydämellisiä luentoja pitäen.
   Loosin toimintaan osallistui Elsa Korhonen
pitkälti yli 80-vuotiaaksi. Hänestä jäi valoisa
vaikutelma sydämen viisaudesta. Marttia taas
kiinnosti syvyyspsykologia ja C.G. Jung, jonka
elämäkertaa Erinnerungen, Träume und
Gedanken hän itse suomensi. Alexandra
David-Neelin matkakirja Tiibetistä eli Viiden
viisauden laama (tutkielma Yongden
laamasta) oli toinen Martin esiintuoma
tutkimusaihe. Niitähän paljon riitti.
    Eelis Tapio puolestaan alusti Alexis
Carrelin Humanitas-sarjan Elämän ikuiset
lait -kirjasta. Keskustelu oli sekä syvällistä,

henkevää että vilkasta. Tutkimusalue oli niin
avara, vailla oikeaoppisuutta. Eelis järjesti
sodan jälkeen jopa Satalinnan sairaalaan, jossa
oli hoidossa, yleisöesitelmän teosofiasta!
Hänellä olivat kauppa-asiat ja henkiset
harrasteet sulassa sovussa keskenään
käydessään Yrjönkadun Konerassa (nykyisen
Ison Karhun paikalla) kodinkonekauppaa. Toki
asiakas sai kun saikin edullisesti hyvän
pölynimurin, silti saattoi kotona ihmetellä
toiseen kainaloon Koneran takahuoneen
kirjastosta Eeliksen tarjoamia Annie Besantin
Aikain viisautta tai Krishnamurtin Onnen
valtakuntaa. Eeliksen työ ja julistus olivat
yhtä inspiroituja, kumpaakin hän myi – yhtä
sujuvalla supliikilla.
   Toiminnan kohokohtina 1960- ja 1970-
luvuilta esitelmöi Ruotsin ylisihteeri Curt
Berg kaksi kertaa. 60-luvun alussa vieraili
Porissa rakastettu skotti John Coats (ensin
TS:n Euroopan liiton puheenjohtaja, sitten
TS:n presidentti) tulkkinaan Eino Vuorinen
Helsingistä. Tilaisuutta selostettiin paikallis-
lehti Satakunnan Kansassa.
   1970-luvulla vieraili Porissa myös Ingrid
Nyborg-Fjellander, joka aloitti syvällisen
puheensa terävästi: ”Perustaviin ihmisoikeuk-
siimme pitäisi kuulua oikeus hiljaisuuteen.”
1980-luvun ”tähtenä” luennoi myös
ruotsalainen Barbro Melander. Kaikkiaan
luennot ovat 100 vuotta olleet tärkeä
työmuoto, vain sota-aikana oli 6 vuoden
keskeytys. Toinen tärkeä palvelumuoto
yleisölle on lainakirjasto, johon on saatu
runsaasti lahjoituksia. Sen vaiheista vielä
myöhemmin.

VIII Loosityö sotien jälkeen
Työskentely loosissa oli jähmeämpää kuin
nykyään. Materiaalina olivat aforismit,
keskustelunalustukset, jokin ajankohtainen
artikkeli, tutkimuskirja, joita lie 100 vuoden
varrella ollut yli sata. Virallisemman loosityön
oheen virisi jälleen 60-luvulla idea perustaa
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vapaa keskustelupiiri,
jonka Anna-Maija
Korhonen käynnisti
1968. Osallistujien
määrä vaihteli, samoin
aiheet ”maan ja taivaan
välillä” toisena syvällis-
ten näkemysten foorumina. Keskustelupiiri
toimi loosin rinnalla monta vuotta. Pj Martti
Korhonen poistui keskuudestamme 1968,
mukaan loosiin tulivat Hellin Lehtonen, hänen
tyttärensä pianisti Ilse Penttilä, Ruth Ojonen,
Margit Laakso, Göran ja Marjatta Bärlund,
Aino Takala jne.
   Alueellista vuorovaikutusta tuli muutoista
työn tai opiskelun perässä. Turussa, jossa
vanha Aura-loosi oli hiipunut 50-luvulla,
uuden suomenkielisen loosin käynnisti (Tor
Bärlundin aloitteesta) syksyllä 1968 Jaakko.
Raili Kekkinen ehdotti nimeksi Ykseys, se
kääntyi kuitenkin latinaksi: Unitas. Miten
siitä voi olla jo 43 vuotta?
   1970-luvulla loosin jäsenet, erityisesti
”kummitätinä” Alli Nurmi, puuhasivat oman
loosin perustamista Raumalle (toteutuen
1977), jolloin Raumalla asuvat kaukomieliset
liittyivät Prismaan. Toiminta vuosituhannen
vaihteeseen hiljeni, mutta 2000-luvulla ex-
ylisihteeri Yrjö Kumila Turusta herätteli
ahkerasti sen nuutunutta toimintaa uudelleen.
Joskus tarvitaan juuri oikean suuntainen
sysäys – intoa, inspiraatiota ja ahkeraa työtä.
Vailla aktiivisuutta ei hyvin alkanutkaan

toiminta välttämättä itsekseen suju, vaikka toki
yhdistysten toiminnassa väistämättä esiintyy
nousujen ja laskujen syklistä aaltoliikettä –
kuten Porissakin. Unitaksen perustajajäsen
Raili Kekkinen nimitti Turun, Rauman ja
Porin yhteistyötä osuvasti jääkiekkotermein
Länsirannikon ketjuksi. Porissa Ruusu-Ristin
jäsenistä Urho Kauppila, Suoma Taimi,
Markku Mäkelä ja muut osallistuivat
kakkujuhliin. Urho Kauppila oli tosi
tinkimätön totuudenetsijä, tekopyhän
laitosuskon sekä Lutherin kriitikko: –
Olemmeko totuudenetsijöitä vai sen peittäjiä?
Urho joskus veisteli.
   Yhteisiä kokouksia ruusuristiläisten,
kristosofien ja antroposofien kanssa vuosien
varrella pidettiin, mutta yhteistyö Porissa jäi
henkilökohtaisen harrastuksen varaan.
   Kuten mainittiin, jo 1950- ja 1960-luvuilla
vieraili Porissa joskus Kokemäeltä Väinö
Koivisto, kunnes muutti Piikkiöön liittyen
1969 Turun Unitakseen. 1970-luvulla
paluumuuttajana Kokemäelle Väinö ehti vielä
ikämiehenä perustaa Valon tie -loosin, jonka
toiminta sitten hänen voimiensa uupuessa
loppui. Kaikella tosin on aika ja tarkoitus. Niin

Juhlayleisöä
Kaukomielen
satavuotisjuhlassa
Otsolassa.
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Kaukomielen valoa on uskollisesti vaalittu
vuosisata.
    Elävänä esimerkkinä toiminnasta
24.9.1975 oli kokous, loosissa keskusteltiin
syvällisesti Elämän mahdollisuuksista. Elsa
Korhonen esitti ensin ajatuksen ennalta-
määräytymisestä, johon Alli Nurmi totesi: –
On tärkeää ymmärtää, että me voimme itse
valita! Aino Takala kysyi, eikö jo syntymä
määrää, minkälaiseen ympäristöön tulemme,
johon Göran Bärlund lisäsi: ”On totta, että
useimmat ihmiset kuvittelevat näin olevan,
mutta sellaisesta mielikuvasta tulisi pyrkiä
pois, sillä meidän on mahdollista muuttaa
karmaamme.” Karma siis merkitsee elämän
syyvaikutuksia, dharma ympäristösuhteita.
Heikki Salokangas taas kertoi, kuinka omassa
elämässään oli kokenut dharman vaikutuk-
sen: ”Ihminen valmistuu suorittamaan jotakin
elämäntehtävää, pitää sitä ainoana mahdol-
lisuutenaan; mutta eräänä päivänä tapahtuukin
jotain aivan odottamatonta, joka muuttaa
kaiken – ja voi vain todeta, että tämä aikaisempi
työ ei sittenkään tainnut olla oikea kenttäni.
Elämä voi kuljettaa ihmisen aivan muualle
kuin hän on itse kaavaillut.”  Alli Nurmi lisäsi
meidän olevan kaiketi nappuloita, joita
saatetaan (itsemme tietämättä miksi) siirtää
muualle uuteen tehtävään. Monipuolinen Alli

toimi Otsolassa keramiikkakurssin opettajana.
Myös loosissa harrastettiin runsaasti taidetta:
oli posliinimaalausta, öljyvärimaalausta,
yksin- ja kuorolaulua jne. Allin tukena
toiminnassa, erityisesti musiikissa, oli
lahjakas yleismies Simo Suominen.
   1970-luvulla jatkuivat yleisöluennot, joita
pitivät loosin jäsenten ohella mm. Sylvi
Horstio, Gunnar Aspelund, Eino ja Kyllikki
Vuorinen, Kirsti Elo, Sirkka Kivilinna, Armas
D. Siimes, Raili Kekkinen, Ritva Viitala,
Kirsti Lehtinen, Marjatta Viljanen, Jouko
Oksanen, Hannu Vienonen, Yrjö Kumila jne.
1970-kuvulla vieraili Michael Brean
Australiasta, joka tarjosi hienon diaesityksen
eri puolilla maailmaa itse kuvaamistaan
merkittävän venäläisen mystikon Nikolai
Roerichin maalauksista.
     Konerasta teosofinen lainakirjasto siirtyi
Elsa Korhosen kotiin ennen vuotta 1974,
sitten Ratakadulle Arja Tuomikosken ja
myöhemmin Anna-Maija Korhosen kotiin,
Vähälinnankatu 22:een – jossa vuosisadan
alkupuolella Herman Lehti ja Ida Wideman
olivat vierailleet äitini vanhempien kotona.
Otsolassa kirjasto oli 1990–1996, sitten Arja
Tuomikosken hankittua huoneiston Varvinkatu
6:sta siitä tuli viimein kirjaston koti sekä
loosin kokouspaikka.

Ylisihteeri
Marja
Artamaa
(vas.) ja pj
Birgitta
Koski
satavuotis-
juhlassa.
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   Vielä välähdyksenä 80-luvulta kokoonnuttiin
23.3.1983 Airi ja Pentti Mustanojan kotiin
Luvialle, mukana uudet Lea Tuominen ja
Vappu Rantanen. Mikael Albrecht totesi
teosofian antavan suuntaa käytännön elämään:
– Yksilöinä meidän tulee laajentaa
elämänkatsomustamme. Kirjallisuudesta
löytyy tietoja rajattomiin kehitysmahdolli-
suuksiin. Tätä täydensi Göran Bärlund
toteamalla: – Minulle teosofia on itsekasva-
tustiede. Se pystyy muuttamaan ihmisen...
    Nykytieteellisen koulutuksen saanut
ihminen etsii todistettuja tosiasioita – mutta
eksyy detaljien järkeilyssään elämän
ymmärtämisestä etäälle peritotuuksista. Vielä
puuttuu ilmeisesti syvällisyyttä ymmärtääk-
semme, nöyryyttä muuttuaksemme.

IX Aatteellinen muutos
Miten teosofiset aatteet ovat vaikuttaneet
maailman yleiseen ajatteluun? Onko loosi-
työllä ollut muuta vaikutusta kuin vain
mukavien hiljaisten hetkien tarjoaminen
maailman melskeiden keskelle? Miten oikein
on?
  1) Suhtautuminen materialismiin on paljon
muuttunut. Tuore, tämänvuotinen Renée
Schelteman filmi Something unknown eli
Jotain tuntematonta todistaa, miten laajalti
henkiset kyvyt ja luonnonlait ovat etevimpien
tiedeharjoittajien tunnustamia: tekijä
haastattelee transpersoonallisia psykologeja
Charles Tartia, Hal Putthoffia, Dean Radinia,
Deepak Chopraa jne. Pinnalliset selitykset
eivät enää riitä etsiville ihmisille. Tietoa
ilmiöistä on, mutta etsimme elämän taitoa,
sen syvempää tosi merkitystä.
  2) Suhtautuminen uskonnolliseen
dogmatismiin  on samoin muuttunut:
auktoriteettien tekoja ja aatteita – uskontojen
alkuvaiheista – kyseenalaistetaan. Mieleen
tulee hakematta hyvän nuoruudenystäväni, nyt
Åbo Akademin eksegetiikan emeritus-
professori Karl-Gustav Sandelinin, keskuste-

lut nuorena teologian opiskelijana naapurinsa
lääkärin, teosofina myös Kaukomieli-loosin
pj:n, Harald Olanderin kanssa, joka valotti
teosofisia käsityksiä ikuisista elämän ja
kuoleman kysymyksistä. Olanderien poika
Veikko oli Kallen luokkatoveri oppikoulussa.
Ehkä hyvin perustellut teosofiset aatteet jäivät
keskusteluista itämään...
    Kallen teologinen väitöskirja Paavalin
ylösnousemususkosta  iski suoraan
uskontunnustuksen ytimeen. Luterilainen
kuolemanjälkeisen elämän t e o r i a on
unitila, kunnes tuomiopasuunain soidessa
ihmiset jaetaan oikealle ja vasemmalle. Huh
huh sitä huisketta! Kalle Sandelinin teesi oli,
ettei Paavali koskaan väittänyt ruumiin
ylösnousemusta (mikä olisikin kauan sitten
kuolleille tai polttohaudatuille mahdoton
temppu). Paavali tarkoitti henkistä ylösnou-
sua, jotain paljon järkevämpää ja luonnol-
lisempaa! Vankasta perustelusta ja todistelusta
huolimatta väitös ei mennyt vanhoillisten
uskovaisten jakeluun. Huolimatta konservatii-
visten uskovaisten sitkeästä viivytystaistelusta,
teosofia edelleen rohkaisee kriittistä ja
vapaata sekä uskontojen sisäistä että välistä
vertailututkimusta. Uranuurtajia siinä ehtivät
olla alkuaan satakuntalaiset pelottomat tutkijat
Väinö ja Hugo Valvanne.
   3) Kolmantena seikkana TS:n ensimmäinen
(ja ainoa velvoittava) ohjelmakohta on yleisen
veljeyden tunnustaminen. YK:n piiristä on
yleiseen tietoisuuteen tullut Ihmisoikeuksien
universaali julistus – jonka yleiseen
tiedostamiseen ja toteuttamiseen valitetta-
vasti on vielä pitkä matka. Julistusta laatimassa
oli presidentin rva Eleanor Rooseveltin
johtama komitea, jonka sihteerinä oli
ranskalainen ikiradikaali Stéphane Hessel –
ja sen ylevään sisältöön eniten vaikutti Intian
edustajana teosofi Rukmini Devi Arundale. Se
oli väkivaltaisen ihmiskunnan historiassa
veljeyden suursaavutus.
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   4) TS ei tyydy vain pintapuoliseen
tutkimukseen eikä ole älyllinen keskuste-
lukerho; se tähtää ihmisen laadulliseen
muuttumiseen. Siinä uudelleenarvioinnissa
(die Umwertung der aller Werte)
elämänkäsitykset muuttuvat. Laajassa
kansainvälisessä Rooman kongressissa
10.7.2010 TS:n vpj Linda Oliveira päätti
puheensa haastaviin kysymyksiin: ”Olemme-
ko todella muuttuneet jotenkin siitä, kun
liityimme TS:aan?  Olemmeko ehkä hiukan
tietoisempia elämän tarpeista ympäril-
lämme, vähän vähemmän itsekeskeisiä?
Olemmeko antaneet viisausopetusten
koskettaa itseämme syvästi?” Siihen ei todella
koskaan vie pelkkä älyllinen näpertely.
     Palatkaamme vielä alkuun, ajassa 100
vuotta taaksepäin! Vuonna 1911 oli Teosofin
edeltäjässä Tietäjässä tieto juuri Poriin
perustetusta teosofisesta Kaukomieli-
loosista, joka päätyi karuun vanhaan
roomalaiseen kehotukseen: Menestykää.
Aikanaan latinaksi toivotettiin – kuten myös
Shakespeare viimeisessä loistonäytelmässään
Myrsky tiesi: Prospero.  Silti henkistä
menestystä ei arvioida vastakohtansa
aineellisin mitoin! Buddhalaisessa perin-
teessä henkistä kulkua nimitetään keskitieksi
– Middle Path. Kalevala toteaakin: Siitä lieto
Lemminkäinen, Tuo on kaunis Kaukomieli,
Ajavi, karittelevi, Keskimmäistä tietä
myöten, Keskimmäisehen talohon.
(Kalevala, XII runo)
    Kuinka karitteluamme katsotaan vuonna
2111? Sadan vuoden työmme – nuestro
trabajo de cien aňos – on koostunut yksi-
näisenkin puurtamisen – samoin juhlavista
huippukokemuksista: hyvin huikeista tajunnan
avartumisen hetkistä!

    Hiljainen kunnioittava kiitos kaikille
tekijöille, joiden uhrautuva työ (läpi
tyrskytuulien ja seesteisen suvannon) meidät
toi tähän! Tuntuu kuin olisimme tovin
astuneet (1975 New Yorkin satavuotiskong-
ressin teemoin) perustajien jalanjäljissä.

Aatteen ystävät 100 vuoden jälkeen!
Näistä merkeistä on hyvä jatkaa. Kiitos!

Historiikin oheismusiikkina kuultiin
katkelmat:

1) Uuno Klami: Kehtolaulu
Lemminkäiselle – Kalevala-sarjasta
op. 23

2) Jean Sibelius: Lemminkäisen paluu
– Lemminkäinen-sarjasta op. 22

Liitteinä olivat Väinö ja Hugo Valvanteen
kuvat, kirjaluettelot sekä loosin
perustamispäivän horoskooppi 8.5.1911.

Tämän historiikin ensisijaiset kirjalliset
lähteet:

1) Arjava, Hellevi: Merkillinen isoisäni,
Tammi, Helsinki 2010

2) Kaukomieli-loosin pöytä- ja tilikirjat
sekä muu irrallinen aineisto,
aikaisemmat historiikit 1984 ja 1989

3) Kallinen, Yrjö: Hälinää ja
hiljaisuutta, Tammi, Helsinki, 1958

4) Teosofi-lehden vsk 1932, 1949 ja
1950

5) Valvanne, Birgitte: Hymyilevä lehmä,
tarinoita Intiasta, WSOY, Porvoo,
1958

6) Valvanne, Birgitte: Salam Memsahib,
alkuteos Indien var mit hjem,
käännös englanniksi In Love with
India, WSOY, Porvoo, 1957

7) Ultra-lehden vsk. 1990: Artikkeli
Pekka Ervastin englannista
suomentamasta Dhammapadasta,
jossa ei kuitenkaan mainita
Sangharakshitan ja Hugo Valvanteen
käännöksiä.
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T I I M A L A S I

MYSTISEN KOKEMUKSEN
LUONNETTA kuvaa myös William
Jamesin Uskonnolliseen kokemuk-
seen liittyvä satavuotisjulkaisu. Michel
Ferrarin juhlateos on: The Varieties of
Religious Experience: Centenary Essays
(Import Academic, 2002). Pohtiessaan
Jamesin pysyvää arvoa korostaa kirjoittajista
prof. G. William Barnar hänen merkittävää
mystisen kokemuksen kartoitustaan. Onhan
elävä näkymättömän maailman ja nk.
reaalitodellisuuden vuorovaikutus kaikkein
aidointa uskonnollista kokemusta. Koke-
muksiin yhdistetyistä dogmeista juontuivat
opit, joista eri uskontojen teologinen
korttitalo rakennettiin. (MF, 2002, 57) Silti
rakennustelineet muodostuvat usein sisältöä
tärkeämmiksi, ja ulkokohtainen laitos-
uskonto yltää vain viitteellisesti sisäisen
todellisuuden yhteyteen. Niin seremoniat
kuin dogmitkin tulevat helposti kuolleiksi
sisäisen elämän korvikkeiksi, painolastiksi.
     Michel Ferrarin mainitussa kokoelmassa
Eleanor Roschin artikkeli How to catch
James´s Mystic Germ liittää uraauurtavana
1902 julkaistun Jamesin Uskonnollisen
kokemuksen mystisen ytimen yllättäen
buddhalaiseen mietiskelyyn ja psykologiaan.
Prof. E. Rosch toteaakin: – Mikäli James olisi
tuntenut itämaiden perinteitä kristinuskoa
paremmin, tämä itämainen mietiskelyperinne
olisi avartanut sitä kuvaa, joka tieteellä on
muista luonnon tajuntatasoista ja -mahdol-
lisuuksista. E. Rosch jatkaa pohdiskelua
otsikoin: laajentuminen, panoraaminen näky;
syysuhteinen vuorovaikutus ”ylhäältä alas”;
keskittyminen eli vääristymätön omistau-
tuminen sekä motivaatio; suora ja todellinen
tavoitetietoisuus; aika – ajattomuus; perustava
sisäsyntyinen  arvo; spontaani toiminta.

Näiden eri muotojen ja asteiden kautta
kokemukset välittyvät. (MF, 2002, 37–
56)

RAJAKOKEMUSTEN TIETEELLISTÄ
TUTKIMUSTA Useinkin mystisistä
tajuntatiloista puhuttaessa viitataan R.M.
Bucken klassiseen teokseen Cosmic
Consciousness. Sitä monien muiden lailla
William James edellä mainitussa teoksessa
painokkaasti lainaa. Aito mystinen kokemus
muuttaa koko elämän. Teos on enemmänkin
omaelämäkerrallinen kuvaus, ei tieteellinen
analyysi; silti sen vilpitön, haltioitunut
kerronta tempaisee lukijan mukaansa – aivan
toisin kuin hämärät, sensaatiomaiset ja sokeaa
uskoa ruokkivat kanaloinnit.
    Pe 27.1.12 esitettiin iltapäivällä YLE:n
Satakunnan Radiossa aiemmin Tammi-
saaressa, nykyään Nurmijärvellä työskente-
levän lääkäri Matti Kiviluodon haastattelu
vuonna 1999 sydänpysähdykseen liittyvästä
NDE-rajakokemuksesta. Erikoistuneena
anestesialääkärinä hän varmaan kykeni
arvioimaan kokemuksiaan tavallista
tarkemmin: – Ensin katosivat jalat, sitten
kädet, keho ja lopuksi pää. Sitten astuin
tyhjyyteen, jossa oli rauhallinen ja hyvä olo.
Olin oman ruumiini yläpuolella ja näin valoa
putken päässä. Samalla tulivat väri- ja
kuulokokemukset sekä paratiisimaisemat.
Kiviluoto kuvailee näkemiään värejä hyvin
eläviksi ja lämpimiksi: – Keltainen oli
auringon värinen, vihreä kuin metsä
aamuauringon valossa. Äänet olivat valtavan
kaunista musiikkia.
     Englantilainen lääkäri Raymond A. Moody
julkaisi vuonna 1975 kirjan Life after Life,
suomeksi Kokemuksia kuolemasta
(Gummerus, 1978), joka ei ollut niinkään
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tieteellinen tutkimus, vaan kokoelma monien
ihmisten subjektiivisia tosikokemuksia.
Moody kirjasi myös tärkeimmät raja-
kokemusten tunnusmerkit: 1) elämän filmin
pikakatselu sekä arviointi; 2) auttava valo-
olento; 3) valoon johtava tunneli jne. Länsi-
Uusimaa-lehden selostus (15.9.2009) kertoo
Matti Kiviluodon koomasta lisätietoja.
Sydänpysähdys tapahtui 9.12.1999 kestäen
peräti 28 vrk. Niin vuosituhat vaihtui
sateenkaaren tuolla puolen, ja ”uusi elämä”
alkoi vasta tammikuussa 2 000! Vaikka tri
Kiviluoto oli koko ajan ”kliinisesti kuolleena”
hengityskoneessa, hän pystyi kaiken aikaa
tarkkaan aistimaan ympäristöään. Tuttu
ylilääkäri totesi tylysti: – Ei selviä, ei se edes
hengitä! Huumorilla potilas pohti tajuttomana
miten itse anestesialääkärinä oli kohdellut
omia potilaitaan. Toisaalta hän koetti
verrytellä tietoisuuttaan kunnes heräisi
henkiin! Eihän hän kyennyt reagoimaan, mutta
kuuli hyvin poikaansa, joka kävi lukemassa
lehtiä. Vihdoin Meilahdessa hengitysputki
irroitettiin. Hän alkoi yllättäen oitis puhua –
jolloin paikalla olleelle nuorelle nais-
lääkärille tulikin toisaalle kiire! Miten sanaili
Juice Leskinen: – Keskeyttäkää hautajaiset,
vainaja puhuu...
    Lopulta rankat kokemukset jalostivat
suoden Kiviluodolle syvemmän, uuden
näkökulman elämään ja kuolemaan; rohkeutta
jakaa lohtua muidenkin murheisiin ja
vaikeuksiin.
    NDE-kokemuksia on tieteellisesti tutkinut
Susan Blackmore teoksessa: Dying to Live;
Science and the Near-Death Experience
(Grafton, London, 1993). Tutkimusta
rajoittavat silti: 1) objektiivisten havaintojen
vertailun vaikeus ja 2) eri kokemusten
ainutkertaisuus. Kenties niitä toistetaankin
elämästä toiseen. Aina ei tiedosteta miten ja
mitä tutkitaan, jollloin tieteilijät pyrkivät
huomaamatta henkisyyden mittaamiseen
metri- tai litramitalla.

PRESIDENTTI NIINISTÖN PUOLISON,
Jenni Haukion isoisä, raastuvan tuomari Toivo
Haukio (1923–2006) pohti syvällisesti
tieteen ja uskonnon rajoja, elämää ja
kuolemaa. Pj Arja Tuomikoski löysi Toivo
Haukion unohtuneen 80-sivuisen tutkielman:
Näkemyksiä menneisyydestä, nykyisyydestä
ja tulevaisuudesta. Teksti lie ollut hänen 80-
luvulla Otsolan kansalaisopistossa pitämänsä
hienon luennon pohjana. Sen kuulijoista Anni
Ruissalo muisti T. Haukion tekstin ohella
kertoneen sota-aikana rintamalla erään ladon
päädyssä näkemästään enkeli-ilmestyksestä.
Tällaisen itse nähdyn mystisen kokemuksen
kertominen osoittaa sinänsä poikkeavaa
rohkeutta. Se on myös suurempaa henkistä
pääomaa kuin vaikka satojen kirjojen
lukeminen eli kuollut kirjaviisaus. Sillä syvästi
itse koettu voi johtaa kaikkien arvojen
uudelleenarviointiin: Die Umwertung der
aller Werte.
     Enkeleistä eli deevoista lienee edelleen
yksi parhaista tutkimuksista Geoffrey
Hodsonin The Kingdom of Gods, TPH. Usein
eivät horkkaunessa hortoilevat ihmiset eli
Potterin jästit ymmärrä yhtään ”ylhäisiä,
salaisia seikkoja”. Eikä toki tyhmyydestään
sovi muita syyttää.

Unohtuneen, syvällisen tutkielman kopio
toimitettiin alkuperäiseen kotiin, valtakunnan
ykkösleidin suvulle.

TOISENLAISIA TIETEEN RAJOJA kolkuttaa
FT Rupert Sheldrake kyseenalaistamalla
vakiintuneita kaavoja. Hän on puhunut
parapsykologisissa seminaareissa ja TS:n
Adyarissa, samoin hänellä on uraauurtavia
tutkimuksia elämän näkymättömistä
morfogeneettisistä ja vuorovaikutuksen
muoteista. Sheldraken loistavia kotisivuja
netissä kannattaa katsoa. Hän on herättänyt
monia ihmisiä pohtimaan. Otetaan yksi tärkeä
esimerkki: vanhat teosofiset tulkinnat
karmasta nojasivat 1800-luvun Newtonin
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fysiikan syysuhteisuuteen. Vielä puhutaan
väärin syyn ja seurauksen laista, vaikka
käsitepari on nykyään: syy ja vaikutus (cause
and effect, orsak och verkan, Ursache und
Wirkung). Suhteellisuusteoria ja kvantti-
fysiikka ovat kumonneet ikivanhat aatteet.
Kuitenkin kategorisesti todetaan kaiken
vaikuttavan kaikkeen. Sheldraken upouuden
kirjan nimi The Science Delusion muistuttaa
Richard Dawkinsin menestysteoksesta God
Delusion. Joku uskovainen kimpaantui
kirjasta Jumala-harha tempaisten katkeraksi
vastalauseeksi: Dawkins Delusion –
Dawkinsin harha.
     No niin. Uutuusteos The Science
Delusion, Freeing The Spirit of Enquiry
(Hodder & Stoughton, Lontoo, 2012) on siis:
Luonnontieteen harha, hengen vapautta-
minen etsintään. Sehän on tosi tärkeä tavoite!
Tilasin ja sain tänä vuonna julkaistun teoksen
tuoreeltaan ennakkomainoksen houkuttama-
na jo tammikuussa 2 012. Eipä paha!
    Vuonna 2002 Sheldrake kirjoitti
yhteistyönä Terence McKennan ja Ralph
Abrahamin kanssa teoksen Chaos, Creativity
and Cosmic Consciousness.

Teoksen The Science Delusion
sisällysluettelo on vaikuttava, koska se
kyselee nöyrästi: Onko luonto mekaaninen?
Onko aineen ja energian kokonaismäärä aina
sama? Ovatko luonnonlait aina määrättyjä?
Onko aine tiedotonta? Onko luonto
tarkoitukseton? Onko kaikki biologinen
perimä aineellista? Varastoituvatko muistot
aineellisiin jälkiin? Rajoittuuko mieli
aivoihin? Ovatko psyykkiset ilmiöt harhoja?
Toimiiko ainoastaan mekanistinen lääketiede?

Objektiivisuuden harhoja. Tieteen tulevai-
suudesta...

Vaikkei ehkä ole syvällistä esoteriaa,
eläviä ajatusaiheita tästä nykyihminen paljon
saa! Teoksen takakansi lupaa sen avaavan
hämmästyttäviä mahdollisuuksia tieteelliseen
tutkimukseen seuraavasti: Universumi voi
olla elävä. ”Luonnon lait” saattavat olla
muuttuvia eli kehittyviä toimintoja. Mielet
saattavat yltää kauas aivojen rajojen taakse.
Aineen ja energian kokonaisuus saattaa
lisääntyä. Lapset voivat lopulta periä
vanhempienkin hankkimia luonteenpiirteitä.
Muistot eivät ehkä varastoidu vain
muistijälkinä aivoihimme, sillä voimme vain
virittyä menneisyyteen. Kuten energeettinen
syysuhteisuus toimii menneisyydestä
tulevaisuuteen, mentaalinen syysuhteisuus
toimii kenties tulevaisuudesta kohti
menneisyyttä. Uusimman Sheldraken kirjan
The Science Delusion aate on se, että
luonnolla saattaa olla sisäisesti periytyviä,
vieläpä tavoitteellisia tarkoitusperiä!

PAHKASIAN UUSIN KOOSTE ilmestyi
helmikuussa 2012. Edellisen Pahkasian
(2007) kuva-artikkeli antaa aika arveluttavia
neuvoja jäntevän astraaliruumin hankki-
miseksi kesäksi, ja jatkaa: – Itsetuntemuksen
kehittämiseksi ja henkisen tasapainon
löytämiseksi on jokaisen houkuteltava esiin
oma ”astriksensa”. Esitämme seuraavassa
teosofisen kuvasarjan, jonka avulla oma
astraaliruumis löytyy näppärästi. (2007, 174)
Tuhmasta toimeen!

    J K-K
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Suomen TOS sai vuoden 2011 aikana koottua
1500 euroa. Tulot kertyivät seuraavista läh-
teistä: kevään vapputapahtumasta, johon saa-
tiin vieraita myös Ruotsin Teosofisesta Seu-
rasta, joulumyyjäisistä, looseilta sekä
yksittäisiltä lahjoittajilta. Lämpimät kiitok-
set kaikille, jotka ovat olleet mukana tu-
kemassa Suomen TOS:n toimintaa! Pää-
töksen mukaan varat jaettiin kolmeen kohtee-
seen: Adyariin Intiaan Social Welfare
Centrelle ja Olcott Memorial High
Schoolille ja Suomeen Lasten Omalle Po-
lulle. Intiaan rahat toimitettiin lyhentämättö-
minä ylisihteeri Marja Artamaan toimesta,
ja kolmasosa tuloista tilitettiin LOP:n tilille
Suomessa.

Welfare Centren kanssa sovittiin, että hen-
kilökunta hankkii suunnitellut välineet ja ma-
teriaalit kyseisen lahjoitussumman mukaan.
Kun kaikki tarvittavat hankinnat oli tehty, kes-
kus järjesti juhlallisen luovutustilaisuuden,
missä oli ilo olla mukana. Opettajat esitteli-
vät hankinnat sekä kuitit kustannuksista. Lap-
set saivat ikänsä mukaiset lukemisen ja kir-
joittamisen harjoittamisvälineet. Työntekijät
saivat 25 kiloa riisiä, ja opettajat sekä ohjaa-
jat sarikankaat. Lopuksi lapset esittivät ohjel-
maa, ja sitten juotiin yhdessä teetä. Intian ta-
savallan päivänä opettajat olivat pukeutuneet
lahjoitussareihin, ja arvokkaassa juhlassa
liehuivat pienet Intian liput juhlaväen yllä.

Welfare Centressä on nyt 100 lasta hoi-
dossa. He saavat päivittäin aterian ja hoidon,
kun äidit ovat opiskelemassa tai työssä. Osa
äideistä valmistui vuoden 2011 lopussa
Vocational Training Centrestä, joka myös on
Olcott Education Societyn tukemaa toimin-
taa. Valmistumisjuhlan yhteydessä oli äitien
tekemien käsitöiden näyttely. Äidit pystyvät
nyt hakeutumaan ompelijoiksi työmarkkinoil-

la, ja osa heistä kertoi ompelevansa saamien-
sa tilausten mukaan myös kotonaan.

Tiedusteltaessa Centren vastuuhenkilöiltä
heidän suurimpia tarpeitaan nykyisellään, kuu-
limme, että tilanpuute on suurin. Keskus on
kasvanut isoksi yksiköksi. Tiloja käytetään
viikonloppuisinkin, silloin Intian TOS tarjo-
aa siellä lääkäripalveluja. Kaikkein köyhim-
mätkin voivat saada heti apua. Lääkäripalvelut
sekä lääkkeet ovat ilmaiset. Keskuksessa teh-
dään nykyisin myös näöntarkastuksia viikon-
loppuisin. Intiassa on julkinen terveyden-
hoitopalvelu, mutta sinne on pitkät jonot, ja
hoitokustannuksiin ei köyhimmillä ole varaa.
Kaikki apuvälineiden kustannukset ja
proteesit on itse maksettava. Vapaaehtoispal-
veluja tarjoava lääkäri kertoi, ettei esim.
amputoitujen lasten jalkaproteeseihin köyhi-
en lasten vanhemmilla ole varaa. Lasten elä-
mä muuttuisi dramaattisesti paremmaksi, jos
heillä olisi mahdollisuus saada ajoissa kun-
non proteesit ja päästä kävelemään sekä kun-
toutumaan. Kaduilla näkee maassa istuvia ja
erilaisilla laudoilla liikkuvia vammaisia lap-
sia sekä nuoria. Joillakuilla saattoi olla erit-
täin alkeellisia pyörätuoleja, ja jotkut istui-
vat mitä kummallisimmissa kärryissä autet-
tavina.  Muutamalla sadalla eurolla vam-
mainen lapsi voisi saada aivan toisenlai-
sen elämisen mahdollisuuden.

Olcott-koulussa on nykyisellään 500 las-
ta ja 45 opettajaa. Koulu tarjoaa opetuksen,
koulupuvut, opetusvälineet ja ateriat. Koulu
saa julkista tukea, mutta se ei kata kuin osan
kuluista (kirjat ja ruuat). Suomen TOS:n lah-
joitus osoitettiin suoraan koulun käyttö-
kuluihin. Opettajien palkat ovat vaatimatto-
mat, ja vapaaehtoistyö on erittäin merkityk-
sellistä. Moni lapsi tulee hyvin köyhistä per-
heistä, osa lapsista on orpoja. Monen perheet

Teosofisen Palvelujärjestön kuulumisia Suomesta
sekä pohdintoja Intian TOS-kohteiden ääreltä
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eli poikien lastenkotiin
Adyarissa. Suomessa pyri-
tään turvaamaan aineellises-
ti mahdollisimman hyvät
olot huostaanotetuille lap-
sille sijoitusperheissä tai
lastenkodeissa. Toisin on In-
tiassa, monen lapsen koti on
kadulla. Hostelissa 25 lasta
on kahden vapaaehtoisen
työntekijän hoidossa. Hoita-
jilla oli lämmin ja luotta-
muksellinen suhde poikiin.
Käyntimme aikana paikalla
oli 15 poikaa. Talossa ei ol-
lut juurikaan huonekaluja.

Lapset nukkuivat betonilattialla, ja jokaisella
oli vain yksi ohut peitto käytössään. Pojat
olivat laittaneet pumpulia korviin, kun yöllä
lattia tuntui kylmälle! Heillä ei ollut yksityi-
syyttä, kaikki tilat olivat yhteiset. Onneksi
ulkona oli lämmin, ja osa pojista luki läksyjä
ulkosalla. Aineellisista puutteista huolimatta
ilo, onni ja valoisuus loistivat pojista. He

lauloivat pyhiä lauluja meille ja esittivät omia
ohjelmiaan, mm. Michael Jacksonin
moonwalkia. Koskettavaa oli kuulla erään
pojan laulavan silmät suljettuina, ääni tunnet-
ta tulvillaan äidin rakkaudesta.

Australialaisen Lucille Crockerin kanssa
pohdimme Viisauden koulun aikana, että
miten saisimme pojille hiukan lämpöä latti-

menettivät kotinsa tsunamissa. Meri nielaisi
kodit ja perheet joutuivat muuttamaan. Kou-
lu kustantaa nyt näiden kauempaa tulevien las-
ten matkat. Lapsille halutaan turvata samassa
koulussa opiskelun jatkuminen viimeiseen
luokkaan asti. Luokka-asteita on 1–10, ja lap-
set ovat iältään koulussa 5–16-vuotiaita.

Saimme tutustua koulun arkipäivään sekä
juhlaan. Luokissa on keskimäärin 25 oppilas-
ta. Teoria-aineiden lisäksi on taide- ja käden-
taitoaineita; erityisen ilahduttavaa oli perinne-
käsitöiden opetus. Koulu on saanut lahjoi-
tuksena 15 tietokonetta. Luokat osallistuvat
vuorotellen tietokoneavusteiseen opetukseen
ja saavat ohjausta tietotekniikkaan. Perintei-
set laulut ja tanssit ovat opetuksessa mukana.
Lasten tanssiesitykset olivat hämmästyttävän
taitavia sekä kauniita.

Koulussa työskentelee muutama koulun
entinen oppilas opettajana, ja kuraattorikin on
käynyt Olcott-koulun. Lasten ja perheiden
ongelmiin pyritään kuraattorin avulla anta-
maan apua ja tukea. Terveydenhuollosta kou-
lu myös vastaa. Eräs kipeimmistä ongelmista
perheissä on nykyisin alkoholiongelma, ja se
heijastuu myös Olcott-koulun lasten elämään.

Meillä oli mahdollisuus tutustumiskäyn-
tiin Intian TOS:n ylläpitämään Hosteliin

Hostelin iloisia poikia

Lucille Crocker Australiasta
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alle. Lucille toimii Australian TOS-vastaava-
na. Tarmokas Lucille oli apuani, kun koko-
simme hienovaraisesti noin 400 euroa kasaan
Viisauden kouluun osallistujilta (mukaan tuli
englantilaisia, argentiinalaisia, kanadalaisia,
australialaisia ja suomalaisia lahjoittajia).
Tuolla rahalla saimme 25 patjaa, tyynyä ja
peittoa sekä lakanaa hankittua. Hiukan ennen
Suomeen-lähtöä saatiin nähdä poikien
kääriytyvän sinivalkoisiin peitteisiin. Tuntui
kuin pienten veljien kokema lämpö olisi

sulahtanut sieluun. Ei asioita kuitenkaan teh-
dä siksi, että itselle tulee hyvä mieli, vaan ne
tehdään siksi, että ne täytyy tehdä, kun ne
eteen tulevat.

Tämän vuoden TOS-kohteiden osalta pää-
tettiin 11.3.2012 kokouksessa, että TOS:n
avustuskohteet tulevat tänä vuonna ole-
maan kokonaisuudessaan Intiassa
eli: Hostel-poikakoti, Welfare Cent-
re sekä Olcott-koulu. Lasten Omaa
polkua ei nyt enää rahallisesti tueta.
Mutta me kaikki, jotka tahdomme pyr-
kiä olemaan teosofeja, tiedämme, että
jokainen lapsi ja aikuinen on meidän
veljemme riippumatta, missä hän asuu.
Avunmuodot vaihtelevat. Tärkein apu on
se, jolla voi auttaa itseään ja muita vii-
sauteen. Rakkauden virta ei sulje ketään
pois, vaikka rahavirrat niin tekisivätkin.
Kuitenkin kun sydän aukeaa, aukeaa
yleensä lompakkokin.  Lapset

lähellämme kaipaavat aikaa, huomiota ja tur-
vallisia aikuisia. Jossakin kauempana he ehkä
tarvitsevat juuri sitä lämmintä peittoa.

Matka Intiaan voi tarjota näköalan köyhyy-
teen, kurjuuteen, välinpitämättömyyteen ja
suuriin eroihin yhteiskunnassa. Korruptio ja
nepotismi syrjäyttävät jo syntymän perusteel-
la ihmisiä. Jos kuitenkin katsoo syvemmälle,
huomaa, miten siinä maassa on viisautta ja
pyhyyttä kunnioitettu. Pakostakin jää pohti-
maan niitä lukuisia opettajia ja viisaita guruja,
jotka maa on antanut maailmalle, mm. M.
Gandhi, Sri Ramana, Swami Vivekananda,
Sri Ramakrishna, Holy Mother, Krishna-
murti, Sai Baba, Subba Row, Äiti Amma ja
ne suuret idän Mestarit, joiden jalanjälkiä H.P
Blavatsky lähti seuraamaan. Ihmisten
hartaus, nöyryys sekä pyhien asioiden ja
opettajien kunnioitus ovat edelleen läsnä
ihmisten arjessa. Se näkyi jo pienissä lap-
sissa keskittymisenä, rauhoittumisena ja
kuuntelemisen taitona, joka meillä täällä jopa
aikuisilta puutuu. Lännessä olemme luoneet
vaurautta, mutta ehkä hengen kustannuksella.
Onko idässä vuorostaan unohdettu vuosisato-
jen saatossa ihmisen maallisen elämän tar-
peet? Ihmisten ymmärrys karmaan ja jälleen-
syntymiseen on imetty jo äidin maidossa,
mutta tyytymisen osaansa pitäisi sisältää

Pojat uusissa peitteissä

Lasten esitys Welfare Centren pihalla
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myös ponnistelujen hyveen. Voimme oppia
toisiltamme ja antaa toisillemme monella ta-
solla tällä pyörivällä Telluksella.

Kasvatustyössä kaikissa kyseisissä
avustuskohteissa oli läpäisevänä teemana yk-
seys, veljeys ja totuus, kaikki teosofiset pe-
riaatteet.  Kun hostel-nuorelle esitettiin ky-
symys, mitä hän toivoisi, hän vastasi: ykseyt-
tä. Vasta toisen keskustelun yhteydessä tuli
esiin omat vaatimattomat toiveet: jos saisi
kengät! Yhden orvon pojan harras toive oli
päästä lukioon, yliopistoon ja valmistua lää-
käriksi. Hän oli neljävuotiaasta asti ollut
hostelissa ja hoitajien mukaan oli erittäin lah-
jakas. Mutta 16 vuotta täytettyään lastenkoti
ei voi tarjota enää jatkomahdollisuutta. Sii-
hen tarvitaan jo toisia auttajia.

Kiitollisina siitä mitä olemme saaneet
teosofian kautta ja Adyarin Viisauden koulun
sekä lukuisten opettajien ansiosta, ehkä voim-
me edes hiukan osoittaa anteliaisuutta, anta-
malla sitä, mikä itsellemme on mahdollista?
Lännessä olemme saanet vastaanottaa idän

viisautta kautta aikojen. He, jotka ovat kiel-
täytyneet maallisesta hyvästä tietoisesti ja ke-
hittäneet henkisiä ansioita, ovat hyödyttäneet
kanssakulkijoitaan. Me olemme olleet saa-
mapuolella, olisiko aika hiukan antaa takai-
sin? Uhraukset, joita edeltäjät ovat tehneet,
ovat suunnattomia. On meidän vuoromme
panna oma pieni minämme hiukan sivuun ja
yrittää nähdä toisten tarpeet. Veljeyden oppi
on aina ollut sama kaikilla suurilla Mesta-
reilla. Kuten Raamatussa sanotaan: ”Kun mi-
nun oli nälkä, te annoitte minulle syödä; kun
minä olin alaston, te vaatetitte minut.” Veljeys
ei ole vain abstraktio tai näkymätön mahdol-
lisuus. Ihmisinä olemme myös fyysisiä olen-
toja, ja veljeyden tulisi toteutua kaikilla ta-
soilla. Teoillasi osoitat sen, mitä olet ym-
märtänyt veljeydestä. Itsekkyys on juurtu-
nut meihin kaikilla tasoilla ja sen kitkemisen
tulee tapahtua myös kaikilla tasoilla.

Ritva Lappi
             .  .   .
TOS:in tilinumero on FI32 1745 3000 0939
57. Pienikin apu on merkityksellinen.

.

Hostelin poikien kanssa ryhmä-
kuvassa Intian TOSista C.V.K.
Maithreya ja hänen takanaan
hänen vaimonsa Sunita, reunoil-
la hostelin henkilökunnan kaksi
rouvaa, edessä Belgian ylisihteeri
Jan Jelle Keppler ja allekirjoit-
tanut.

Kuvat: Ritva Lappi paitsi Lasten
esitys Lucille Crocker
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Lucille Crocker
Yajña

aamu sarastaa…
maa haukottelee
taivaat värisevät
valtaisa silmä
aukeaa horisontin päälle
ja katsoo alas
rävähtämättömällä
myötätunnolla...

aamu sarastaa…
taivaat haukottelevat
maa värisee
kolme ylhäällä
kolme alhaalla
neljäntenä deevat keskellä
kieppuvat
tulisessa hunajaisessa
horisontissa...

valtava silmä
vartioi
horjumattomalla rakkaudella…

aamu sarastaa...
kolme ylhäällä
kolme alhaalla
deevojen kieppuessa
välissä 180 astetta
taakse ja eteen
ylös ja alas
sisään ja ulos

kosminen hengitys
lanka ei ole katkennut
kolme ylhäällä
kolme alhaalla
horisontti kieppuu
deevojen mukana
elävässä ja tulisessa
hunajaisessa rivissä

aamu sarastaa...
pimeys kiristää hampaitaan
maa hymyilee
taivaat pudottavat
yhden ainokaisen
kyyneleen
siunaten kiitollisuuteni

aamu sarastaa...
pimeys murisee ja väistyy
varjot sulavat

Itä liekehtii
hunajaisessa horisontissa...
avaan silmäni ja kiitän
olen elossa, hereillä
olen täällä
minua rakastetaan
lanka ei ole katkennut
jättimäinen silmä sulkeutuu
niin lempeästi…

aamu sarastaa…
auringon autuas nousu
vielä yhdeksi päiväksi…

Adyarissa 26.1.2012.
Suom. Ritva Lappi ja Eeva Hippula. Yajña
merkitsee mm. palvontaa ja ylistystä.
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Maailman menoa Kotimaan kuulumisia
Teosofisen Seuran vuosikokous pidetään
Kajaanissa Raatihuoneella (Linnankatu
14) la 14.4. alkaen klo 13. Klo 10 alkaa
jäsenten keskustelutilaisuus aiheesta
”Teosofinen yhteistyöja vuorovaikutus”.

Kokouksessa käsitellään tavallisten
hallinnollisten asioiden lisäksi John
Sonckin Koti-säätiön sääntöjen muutta-
mista. Säätiön hallitus esittää, että säätiö
toimisi tulevaisuudessa ”ikääntyvien ih-
misten hyväksi teosofisessa hengessä”
eikä pelkästään TS:n jäsenten hyväksi, että
vanhainkotia ei yritettäisi perustaa ja yllä-
pitää, vaan yhteisöllistä asumista ja että
säätiö tarjoaisi henkisiä virikkeitä ja tukisi
vertailevan uskontotieteen, filosofian ja
luonnontieteiden tutkimista.

Ks. vuosikokouksen ohjelmasta tar-
kemmin Seuran nettisivuilta www.
teosofinenseura.fi.

TS:n kesäkurssi tapahtuu Kreivilässä ju-
hannusaatosta alkaen 22.6.–27.6. Pää-
luennoijana toimii Ingo de Jong Ruotsis-
ta aiheenaan Antropogenesis (Ihmisen
synty). Ohjelma tulee ensi lehteen.

Ihmisyyden tunnustajat on julkaissut
Abbé Rocan ja H.P. Blavatskyn välisen
kirjeenvaihdon (1887–88) nimellä Kristin-
uskon esoterismi.

Antroposofit muistavat Rudolf Steinerin
ensimmäistä Suomen-vierailua 1912 jär-
jestämällä juhlan 14.4. Helsingissä Nor-
mallyceumissa Unioninkatu 2:ssa. Paik-
ka on sama missä Steiner esitelmöi tasan
sata vuotta sitten luonnonhengistä ja tai-
vaankappaleiden henkisistä olennoista.

Kansainvälinen teosofinen liike on seitse-
män vuoden ajan voimistanut keskinäistä
veljeyttään International Theosophy
Conferences, Inc. -järjestössä. Tänä
vuonna 9.–12. elokuuta järjestön konfe-
renssi pidetään Adyarin Teosofisen Seu-
ran Amerikan osaston  päämajassa
Wheatonissa. Viime vuonna Julianissa
Yhdysvalloissa lähinnä ULT-organisaatio
järjesti kokouksen, ja sitä edeltävänä vuon-
na Point Loman Teosofinen Seura
Haagissa Alankomaissa. ITC julkaisee
International Theosophy Magazine -
nettilehteä.

Paljon suurempia yksilöiden välisiä va-
paita ja ilmaisia teosofisia yhteisöjä on
syntynyt internetissä. Niissä painotetaan
henkisyyttä nykyajassa ja arjessa. Ne ovat
vapaita omaisuushuolista, jäykästä hierar-
kiasta ja vanhoista kirjoista.

TS:n Amerikan osaston päämajan tilois-
sa alkoi toimia vaihtoehtokoulu Prairie
School of DuPage tämän vuoden alussa.

Biologi Rupert Sheldraken uudesta kir-
jasta The Science Delusion (Tieteen har-
ha; lue myös tämän lehden Tiimalasi) on
tullut Iso-Britanniassa bestseller. Hän kri-
tisoi siinä materialistista ja dogmaattista
luonnontiedettä. Teos julkaistaan syksyl-
lä Yhdysvalloissa nimellä Science Set Free
(Vapaaksi päästetty tiede).

Sheldrake on myös aloittanut
SheldrakeTV-hankkeen, jossa hän vastaa
videon avulla kysymyksiin. Vastauksia on
laadittu jo 140. Tiedemiehen kotisivut ovat
osoitteessa www.sheldrake.org/.
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Henkisen kasvun päivät ja looshin juhla Oulussa

Oulun looshi järjestää Henkisen Kasvun päivät la 5.5.–su 6.5 klo 10–18 Oulun
Suomalaisen Yhteiskoulun lukiolla Maunonkatu 1:ssä. Päivillä sunnuntaina looshi myös
viettää satavuotisjuhlaansa. Teosofisen Seuran ylisihteeri Marja Artamaa pitää juhla-
puheen ja haastattelee Matti Salmista, jolta ilmestyi viime vuonna kirja Oulun suuresta
teosofista Yrjö Kallisesta. Ks. laaja ja hieno ohjelma nettisivulta www.oulunlooshi.fi.
Oulun looshin uusi sähköpostiosoite on info@oulunlooshi.fi.

Vietä kesää Kreivilässä Matkussa

Ks. Kreivilän kurssiohjelma ja majoitushinnat www.kreivila.com. Kreivilän puhelin-
numero on 050-403 4639. Talkoolaisia tarvitaan kurssikeskukseen koko kesäksi mm.
keittiöön ja siivoukseen, yhteile 050-412 0321 tai juha.poimio@gmail.com.

Tervetuloa Hiljaisuuden Retriittiin Kreivilään
15.–19.8.2012

”Erillisyydestä ykseyteen”
Retriitti alkaa keskiviikkona 15.8.

Saapuminen ja majoittuminen Kreivilään klo 16–18.  Kevyt päivällinen klo
18 ja retriitin avaus klo 19.30. Tarkempi päiväohjelma itse paikalla.

Kreivilä tarjoaa rauhallisen henkisen ilmapiirin ja puhtaan luonnon-
mukaisen maalaisympäristön sekä kasvisruoan ja jokaiselle osallistujalle
mahdollisuuden asua yksin.

Ohjelma koostuu yhteisistä hiljentymis-, mietiskely-,  jooga- ja
rentoutumisharjoituksista, yhteisistä kävelyretkistä, uinnista ja saunomi-
sesta, meditaatiokävelyistä, luonnon läheisyydestä ja ennen kaikkea hiljai-
suuden kokemisesta.

Tarvitset hyvät ulkoilu- ja uimavarusteet sekä lämpimän oloasun har-
joituksia varten. Tärkeintä kuitenkin on avoin ja ennakkoluuloton mielen
asenne. Ota mukaan omat  lakanat, tyynyliina ja pyyheliinat – myös
saunapyyhe.

Retriitin kokonaishinta on 260 euroa. Varmista osallistumisesi
maksamalla 40 euroa viimeistään 15. heinäkuuta Yrjö Kumilan tilille
430922–2128777. Loppusumma 220 euroa maksetaan saavuttaessa
Kreivilään. Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Yrjö Kumila, Varkkavuoren-
katu 32 A 25, 20320 Turku. Puh. 040-5115 702 , sähköposti
yrjo.kumila@pp.nic.fi
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Yleisöesitelmät
HELSINKI
Teosofisen Seuran päämaja, Vironkatu 7
C 2 (Kruunuhaka), su klo 14. Laina-
kirjasto auki su klo 15–16 ja ti klo 17.30–
19.

15.4. Tanja Vienonen: Teosofia elämän-
tapana
22.4. Valentina Liimatainen-Korac: Ihmis-
kunnan kosminen evoluutio Elävän Etii-
kan energeettisen maailmankatsomuksen
valossa. Tulkkina Paula Liimatta
29.4. Ritva Lappi: Veljet, vaeltakaamme
Valossa! John Sonckin ajatuksia ja tekoja
Teosofisessa Seurassa
6.5. Paneeli: Totuus on uskontoja korke-
ampi
13.5. Pertti Loiri: Teosofian syvin olemus

KAJAANI
Pohjolankatu 25, katutaso.
Su 29.4. klo 14 Raili Raunio: Neljä pilaria,
viisi elementtiä akupunktiossa
Su 20.5. klo 9.30–13 Meditaatio-päivä-
kurssi. Vetäjänä Eva Heiman, kysy ohjel-
ma
Su 20.5. klo 14 Reijo Haukia: Näkymä-
tön valokuvassa

LAHTI
Lahden Aikuiskoulutuskeskus, Kirkko-
katu 15 (luokka selviää itse paikalla)
La 12.5. klo 13.30–15.30 Sarvamitra:
Buddhalainen symboliikka

OULU
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio,
2. krs, Maunonkatu 1, su klo 12.

15.4. Tarja Pursi: Sydämellä näkee parem-
min
13.5. Arto Aitta: Henkinen harjoitus arjen
kiireiden keskellä

PORI
Otsola, Juhana Herttuan katu 16, su klo
14.
26.2. Markku Mäkelä: Ajatuksia väkivallat-
tomuudesta
su 18.3. Tarja Pursi: Tie, jota etsin
su 22.4. Erja Lahdenperä: Tulevat elä-
mämme ja omainaisuutemme rakentuvat
tämän päivän valinnoistamme

RAAHE
Brahenkatu 2, la klo 15.
28.4. Tarja Pursi: Sydämellä näkee parem-
min
12.5. Arto Aitta: Henkinen harjoitus arjen
kiireiden keskellä

TAMPERE
Olcott-loosin järjestämänä
Tampereen vanha kirjastotalo, su klo 12.
13.5. Maria Saarikivi: Musiikin syvempi
olemus

VAASA
Vaasan uimahalli, Hietalahdenkatu 8, 2.
krs, kokoushuone.
Su 22.4. klo 14 Merja Nabb-Möttönen:
Aikamme haasteet terveyden ja sairauden
prosessissa

YLIVIESKA
La 28.4. klo 10 Tarja Pursi: Sydämellä
näkee paremmin
La 12.5. klo 10  Arto Aitta: Henkinen har-
joitus arjen kiireiden keskellä
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johdanto ja Dzyanin
kirjan runot 7,50
Blavatsky: Salainen Oppi I
(2 kirjaa) 30,00
Blavatsky: Salainen Oppi II 60,00
Blavatsky: Salainen oppi,
osa III, luvut 1–16 10,00 loppu
luvut 17–27 10,00
luvut 28–38 8,40
luvut 39–51 8,40
Blavatsky: Salainen oppi,
osa III, selityksiä 7,50
Blavatsky: Salaisen Opin
hakemisto (I/II osaan) 16,80
Blavatsky: Teosofian avain 18,50
Blavatsky:Teosofinen sanakirja29,00
Bulwer-Lytton: Zanoni 23,00
Burnier: Ei ole muuta
polkua kuljettavaksi 13,00
Burnier: Elämisen taito 12,00
Burnier: Ihmisen
uudistuminen 7,50
Burnier: Itsentuntemisen tie 1,60
Burnier: Teosofisen Seuran
varsinainen työ 3,00
Busch: 1500 vuotta
elämästäni 7,00
Busch: Suuret ihmeet 16,50
Codd: Elämän ajaton viisaus 13,40
Coll ins: Kultaisten
porttien läpi 12,00
Coll ins: Kun aurinko
kiertää pohjoiseen 4,20
Collins: Valoa tielle 5,00 11,70
Cooper-Oakley: Kreivi
de St Germain 21,50
Dalai-Lama: Mietiskelyn
harjoittaminen 25,00
Dalai-Lama&Fabien Ouaki: Keskusteluja Dalai-
Laman kanssa 25,00
Eteläperä: Matonkutoja 10,00
Garver: Kolmannen
asteen veli 24,00
Griffi ths: Idän ja lännen
henkinen yhteys 11,70
Hanson: Näkökulmia
mietiskelyyn 15,00
Hildén: Elämän olemuksesta 15,90
Hodson: Selvänäkö ja
käärmetuli 1,50
Hodson: Luonnonhenget
työssä ja touhussa 15,90
Hodson: Syntymän ihme 6,70

Teosofisen Seuran kirjamyyntiluettelo, talvi 2011–12
Tilaukset puh. (09) 135 6205, fax (09) 135 7479, e-mail: teosofinen.seura@netti.fi
Tekijä       Kirjan nimi € €

Nid. Sid.
Tekijä       Kirjan nimi € €

Nid. Sid.
Bhagavad Gita 16,50
Damodar, Mestarin oppilas 12,60
Dhammapada 16,00
Hiljaisuuden ääni
(Kust. Pirkko Carpelan) 14,00
Kasvissyönti ja vegaanius
elämäntapana 15,00
Lemuria ja juurirodut 8,00
Mestarien kirjeiden johdanto 5,00
Mestarien kirjeet Sinnettil le 40,30
Rauha 1,00
Teosofia ja muuttuva maailma 5,00
Teosofisen Seuran Suomen
osasto 100 vuotta 29,00
T. Subba Row – teosofi ja
vedantafi losofi 12,00
Valveutumisen ongelma 11,70
Vegetarismi – eettinen
näkökulma 11,00
Wähäsen suom. teosofian varh.
historiaa 8,00

Agarwal: Buddhalaisuus
ja teosofia 15,00
Alcyone: Mestarin
jalkojen juuressa 4,20 5,00
Angervo: Kalevalaisten
esi-isiemme usko 20,00
Atkinson: Jälleensyntymä
ja karman laki 16,50
Besant: Aikain vi isaus 11,70
Besant: Ajatuksen voima 13,00
Besant: Dharma 10,00
Besant: Esipihassa 5,00 6,70
Besant: Ihmisen seitsemän
prinsiippiä 6,70
Besant: Jooga 16,00
Besant: Jälleensyntyminen 13,00
Besant: Karma 13,00
Besant: Korkeahenkisen
elämän lait 10,00
Besant: Kristinuskon
salainen puoli 8,40 18,50
Besant: Oppilaan polku 11,70
Besant: Tajunta 13,40
Besant ja Leadbeater: Ajatusmuodot 13,00
Blavatsky: Esoteerisen
fi losofian perusteet 6,70
Blavatsky: Hiljaisuuden ääni  6,70
Blavatsky: Kirkon ja vapaa-
muurarien rituaalien juuret 7,00
Blavatsky:Käytännön okkultismi10,00
Blavatsky: Salainen Oppi,
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Humu: Muinaissuoma-
laisten uskonto 9,00
Jinarajadasa (toim.): Viisauden
Mestarien kirjeitä II 6,70
Kallinen: Puheenvuoroja 8,40
Kallinen: Zen 10,00
Karagulla: Läpimurto
luovuuteen 18,50
Karagulla/Kunz: Tsakrat
ja ihmisen energiakentät 23,50 30,20
Kari-Koskinen: Teosofia
kristinuskossa 1,60
Ladd: Ayurveda 25,00
Lao-Tse: Tao-Te-King 16,00
Layton: Teosofia
– avain ymmärtämiseen 6,70
Leadbeater: Ajatuksen voima 8,00
Leadbeater: Astraalitaso 14,00
Leadbeater: Ihminen näkyväisenä
ja näkymättömänä 16,80
Leadbeater: Kuoleman toisella
puolella 8,40
Leadbeater: Luonnonhenget 6,00
Leadbeater: Mestarit ja polku 20,10
Leadbeater: Näkymättömiä
auttajia 10,00
Leadbeater: Okkulttinen elämä TULOSSA up.
Leadbeater: Selvänäkö 15,00
Leadbeater: Tsakrat 13,40
Leadbeater: Unet 10,00
Leadbeater: Ääni, väri
ja muoto 5,00
Leo: Astrologiaa
kaiki l le 19,00
Maharshi, Ramana:
Kuka minä olen 1,60
Mehta: Etsi tietä 8,40
Mehta: Luova hiljaisuus 15,00
Mielty: Kaukakummun väki 14,20
Mills: Sisäisestä ulkoiseen
muuntumiseen 10,00
Nicholson: Muinainen viisaus,
moderni tietämys 23,00
Nyborg-Fjellander: Elä mietiskellen

8,00
Olcott: Buddhalaisuuden
kultaiset ohjeet 8,00
Olcott: Vanhoja päiväkirjan lehtiä
osa I luvut 1–10,11–20, 21–29 à15,00
osa II  luvut 1–10,11–21,22–30 à15,00
osa III luvut 1–11,12–20,21–30 à15,00
Purucker: Elämisen taidon
kultaiset ohjeet 5,00

Reigle: Blavatskyn salaiset kirjat 26,00
Ringu Tulku: Elämä
ilman kuolemaa 10,00
Sanat: Krishnamurtin
sisäinen elämä 30,00
Schuré: Jeesus 16,50
Schuré: Krishna 10,00
Schuré: Pythagoras 19,00
Sinnett: Salainen maailma 15,10
Slater: Hatha-joogakurssi 6,70
Slater: Raja-jooga 6,70
Sonck: Katsaus ihmiskunnan
kehityshistoriaan 18,00
Sri Ram: Mietelmiä
kokelail le II 5,00 6,70
Sri Sankaracharya:
Viisauden loistava jalokivi 11,70
Stewart: Bullwer-Lytton
okkultistina 10,00
Subba Row: Bhagavad
Gitan filosofiaa 5,00
Subba Row: Esoteerisia
kirjoituksia 5,00
Subba Row: Sydämen oppi 6,70
Taimni: Itsen löytäminen 11,70
Taimni: Itsen tunteminen
rakkauden avulla 5,00
Taimni: Itsen tuntemisen
salaisuus 8,40
Taimni: Joogan tiede 33,00
Taimnin Joogan tieteen sanasto 10,00
TS:n tutkimuskeskus:
Tutkimus fohatista 5,80
Uranus looshi ry: Viides
evankeliumi 4,00
Varma: Joogaharjoitus –
yama ja niyama 7,50

MUITA TUOTTEITA
Teosofinen Seura ry:
Blavatsky-video 25,20
Blavatsky:
Hunnuton Isis – CD 37,00
Salainen Oppi – CD 30,00
Burnier: Itsen näkemisen
taito – video 20,00
Mielty: Kaukakummun väki
– kasetti 6,70
Teosofian perusteet, kasetti 6,70
Teosofi-lehti,
irtonumero, uusi 6,00
Teosofisen Seuran adressi 5,00
Teosofisen Seuran standaari 16,80

Tekijä       Kirjan nimi € €
Nid. Sid.

Tekijä       Kirjan nimi € €
Nid. Sid.
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Elonpyörän kirjakauppa
Blavatsky-looshi ry:n lainasto

Avoinna to klo 16–18, la 11–14
Vilhovuorenkuja 20 G

Puh. (09) 760 741 (aukioloaikoina)
Laaja valikoima kirjoja buddhalaisuudesta,

henkisestä kasvusta ja teosofiasta.

BIOKUSTANNUKSEN
KIRJAKAUPPA

Abrahaminkatu 11, 00180 Helsinki
Avoinna ma–pe klo 15–17, la 11–14

Puh. (09) 637 248, fax (09) 658 540
www.biokustannus.com

Teosofia, buddhalaisuus, elämisen taito, jooga,
mietiskely ja terveydenhoito. Buddhalaisia esineitä

ja suitsukkeita. Suomenkielinen lehti Bodhi
Melong. Englanninkielisiä kirjoja teosofiasta ja

buddhalaisuudesta.

Teosofisen kirjallisuuden erikoisliike

Aatma
Kirjakauppa & Antikvariaatti

Et. Rautatienkatu 16, 00100 Helsinki
Avoinna: Ma–pe 11–17, la 10–14

Puh. 09 693 3339, fax. 09 694 6324
www.aatma.fi, e-mail:myynti@aatma.fi

Aikakauslehti, joka kertoo inhimillisen tiedon rajoil-
la olevista asioista. Alan monipuolisin ja suurin lehti
Suomessa. Ultrassa on myös teosofiaan liittyviä kirjoi-
tuksia ja uutisia. 12 numeroa vuodessa, ilmestyy kk:n
alussa. Irtonumeroita lehtipisteistä. Kestotilaus 59 €.
ULTRA, Salojärventie 36, 17950 KYLÄMÄ. Puh. 03-

555 8101, tilaukset@ultra-lehti.com
www.ultra-lehti.com

Teosofi-lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa
48-sivuisena. Tilaa kotiisi tai ystävällesi!

John Sonckin Koti-säätiön stipendien haku

John Sonckin Koti-säätiö myöntää stipendejä eläkeläisille
Kreivilän kurssikeskukseen kesän 2012 kursseille. Vapaa-

muotoinen hakemus tulee lähettää säätiön sihteerille:
Ritva Lappi, Vanha Nurmijärventie 19 as 6, 01670 Vantaa.
Hakemusten tulee olla perillä sihteerillä viimeistään 15.
päivänä toukokuuta 2012. Mainitkaa hakemuksessanne

toivomienne vuorokausien määrä. Hakemukset käsitellään
26.5.2012, jonka jälkeen tuloksesta ilmoitetaan hakijoille.

Säätiön hallitus

Lisätietoja Teosofisen Seuran tapahtumista TS:n kotisivulla:
www.teosofinenseura.fi

Kysy lisää sähköpostitse: teosofinen.seura@netti.fi
Voit ilmoittautua sähköpostitiedotuslistalle

Keskustele ja jaa kuvia ja videoita netissä Teosofien verkostossa:
http://teosofit.ning.com. Jo yli 250 jäsentä!
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H.P. Blavatskyn elämäntyö
Intuitio ihmiskunnan ohjaajana
Homeopatian maailmankuva
Teosofisen elämän periaatteet

Teosofinen Seura ry
Kansainvälinen Teosofinen Seura perustettiin 17.11.1875
New Yorkissa, Yhdysvalloissa ja rekisteröitiin 3.4.1905
Madrasissa (nykyinen Chennai) Intiassa.

 Teosofinen Seura toimii tänä päivänä yli 60 maassa.
 Suomen osasto perustettiin 17.11.1907.
 Teosofinen Seura on totuudenetsijäin vapaa yhtymä
    joka edistää veljeyttä ja pyrkii palvelemaan
    ihmiskuntaa.

Teosofisen Seuran
kolme ohjelmakohtaa

1. Muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeyden ydin
huolimatta rodun, uskontunnustuksen, sukupuolen,
yhteiskuntaluokan taikka ihonvärin eroavaisuudesta.

2. Antaa virikkeitä vertailevan uskontotieteen, filosofian ja
luonnontieteiden tutkimukseen.

3. Tutkia luonnon selvittämättömiä lakeja ja ihmisessä
piileviä voimia.


