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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.
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Läsnäolon tietoisuutta

Teosofisella Seuralla on arvokas perusta vahvas-
sa henkisessä perinteessä ja elämää tukevissa ar-
voissa. Miten voimme olla voimistamassa ihmis-
ten keskinäistä kunnioitusta kilpailun sijaan, va-
paata kommunikointia mielipiteiden rajoittamisen
sijaan, rakkauden sanomaa negatiivisten ajatusten
ja tekojen sijaan, itsetuntemuksen eheytymistä
lisäävää sisäistä voimaa arvaamattoman reagoinnin
sijaan, onnellisuuden tuntemuksia pelkojen sijaan?
Tämänkaltaista vertailevaa arviointia, jossa toise-
na puolena on parempi tila ja toisena sitä estävä
tila, voi tehdä vaikka kuinka paljon. Ne auttavat
fokusoimaan sitä mikä on tärkeää ja rakentavaa.
Ne auttavat tiedostamaan olennaisuuksia, joiden
eteen kannattaa tehdä työtä. Voi miettiä, mitä asi-
oita tahtoo edistää ja etsiä niille toimenpiteitä.

Toinen tapa tulla tietoiseksi siitä mikä on tärke-
ää on harjoittaa läsnäolon tietoisuutta. Jospa emme
ajattelisikaan, että jokin tila on parempi kuin toi-
nen, vaan harjoittaisimme itseämme jokaisen het-
ken tuntijaksi. Tämä ei tietenkään ole helppo, het-
kessä tapahtuva oivallus. Huomaammehan joka-
päiväisessä elämässä, miten hetket ja niiden vai-
kutukset itseemme vaihtuvat päivittäin useinkin.
Juuri sen huomaaminen on sitä valppautta, jota
läsnäolo edellyttää. Ei paljon muuta. Valpas tai oi-
keastaan havaitseva mieli, joka on perustaltaan tyy-
ni, ei sulje pois tunteita ja älyä. Se itse asiassa tuo
ne esille ja läsnäoloon. Yksinkertaisimmillaan voi
harjoittaa aamulla heräämistä, niin että hymyilee ja
lupaa itselleen katsoa kaikkia olentoja myötätuntoi-
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sin silmin, uusi päivä on edessä. Ohjeita
hetkessä elämiseen löytyy nykyään pal-
jon, ehkä siksi että niitä tarvitaan.

Teosofiselta kannalta läsnäolon filoso-
fiat ovat tervetulleita. Niissä toteutuu niin
zen kuin esimerkiksi Krishnamurtin välit-
tämä sanomakin. Läsnäolo on nykyhetki-
tietoisuutta. Jokaisessa hetkessä on mah-
dollisuus alkaa nähdä selvemmin, ymmär-
tää syvemmin, ehkä oivaltaa äkkinäisesti
kaikenkattavan järjestyksen toimivuutta,
mysteerien avautumista. Jopa Salainen
oppi voi alkaa aueta uudella tavalla, joka
rationaalisen käsittämisen lisäksi onkin
juuri sitä tietoisuutta mitä maailmankaik-
keus on. Läsnäolon harjoittaminen lähtee
itsestä, mutta sitäkin täytyy harjoittaa. Ai-
van kuten intuitiokaan ei ole tyhjästä it-
selle tullut tieto, vaan mieli on niin val-
mistunut, että intuitio pääsee läpi. Intuitiota
on yleisimmin edeltänyt pitkäkestoinen
tutkiminen ja keskittyminen asiaan, jolla
luodaan se käsitysperusta, jolle uusi tieto
intuitiivisesti voi laskeutua (ymmärrän, että
tämä on kovin vajaa päätelmä intuitiosta,
mutta näin tähän kirjoitukseen).

Yleisesti ottaen voisi sanoa, että keskit-
tykäämme hyvään, ihmisiin ja maailman
paremmaksi tekemiseen. Maailman-
parantajia tarvitaan edelleen.

Kesäaikaan
Seuran kevään ohjelmisto on ollut varsin
monipuolinen, melkein hengästyttävä.

Niistä merkittävimpiä oli ”Teosofiaa Ou-
lussa 100 vuotta” -juhla ja vuosikokous
Kajaanissa. Nyt on aika virkistävälle kesä-
ajalle, mikä tarkoittaa, että voimme sulat-
taa itseemme kaikkea sitä teosofista vii-
sautta, mihin olemme talven ja kevään ai-
kana keskittyneet. Ja tuohon sulattamiseen
kannattaa liittää yhteistapaamisia teosofi-
sissa merkeissä.

Seuran kesän kalenterissa on varteen-
otettavia palasia Kreivilässä, kuten kesä-
kurssi juhannuksesta alkaen, jolloin voim-
me harjaantua Salaisen opin ymmärtämi-
sessä läsnä olemisen voimalla. Heinäkuus-
sa on mm. VKK:n hiljentymispäivät. Elo-
kuussa on G. Gautaman pranayama-
kurssi myös aloittelijoille, Yhteistyöryh-
män viikonloppu ja Yrjö Kumilan hiljai-
suuden retriitti. Elo–syyskuun vaihteessa
on loosilaisille mahdollisuus edullisem-
paan viikonloppuun.

Kreivilän lisäksi on kesätapahtumia
myös Raahessa Siikajoella ja Virossa.
Suosittelen katsomaan Seuran kotisivuilta
tapahtumia sekä liittymään Seuran sähkö-
postijakeluun, jota kautta saat tarpeellista
tapahtumatietoa.

Aurinkoisin ja antoisin kesäterveisin
teosofisissa merkeissä

Marja Artamaa, ylisihteeri
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Ajatuksia henkisestä kehityksestä

Kerron tässä kirjoituksessa mitä vaiheita,
aiheita ja pulmia olen havainnut yksilön
henkisessä kehityksessä. Käsitän henki-
syyden elämän suuremman tarkoituksen
havaitsemiseksi. Siihen kuuluu sydämen
sivistys ja eläytyminen toisten asemaan,
mutta järjen kriittisyttäkin tarvitaan. Hen-
kinen kehitys on tietoisuuden muuntumis-
ta. Esoterismi sanoo yksimielisesti, että
ihmisen pääongelma on hänen tietämät-
tömyytensä oikeasta perimmäisestä
olemuksestaan. Veltto arkitietoisuus, jo-
hon samaistumme passiivisesti, estää
meiltä todellisuuden ja todellisen Itsen ha-
vaitsemisen.

Alkukiinnostus
Nuorena elämän päämäärä on usein pin-
nallinen: terveys, ura, elintaso, perhe, val-
ta, seksi, pröystäily jne. Mennään helposti
kilpailuyhteiskunnan arvojen mukaan, jois-
sa asema määrää ihmisen arvon. Jos kiin-
nostuu henkisistä asioista jo nuorena, var-
maan omaa hyvää karmaa ja pystyy saa-
maan henkisesti suurempia voittoja.
Iäkkäänä ihminen kun jo luonnostaan, il-
man valintaa vetäytyy sisäänpäin.

Kiinnostus henkisyyteen voi tulla ute-
liaisuuden kautta näkymätöntä maailmaa,
salaperäisiä ilmiöitä ja psyykkisiä kykyjä
kohtaan. Näistä painopiste toivottavasti
siirtyy pian itsetuntemukseen ja altruis-
miin.

Nähdäkseni ihmisellä pitää mennä ns.
maailmallisesti jotenkin huonosti ennen

kuin hän kiinnostuu henkisestä kehi-
tyksestään. On tullut turpaan ja mikään ei
tunnu enää miltään. On ikävä johonkin sy-
vempään ja tärkeämpään, joka kertoisi elä-
män tarkoituksen.

Ajan puute on iso ongelma. Vaativa
työ estää monia pohtimasta henkisiä asi-
oita ja vielä enemmän sitoutumasta hen-
kiseen ryhmätyöhön. Mikäli on työtön,
osa-aikatyössä tai eläkkeellä, mahdollisuus
paneutua henkisyyteen on huomattavasti
parempi.

Henkisyydestä kiinnostunut huomaa
pian, että hän väsyy pinnallisessa seuras-
sa ja yhteiskunnassa helpommin, koska
on mentaalisesti eri värähtelytaajuudella,
ja ehkä ihan fyysisestikin, mikäli elämä
eetteröityy niin kuin sanotaan.

Kirjatieto
Aluksi yksilö rupeaa ahmimaan henkistä
kirjallisuutta ja käymään ns. henkisissä ti-
laisuuksissa kuten meditaatiot tai luennot.
Itsekin luin kahden vuoden ajan paljon kir-
jallisuutta saadakseni teosofisesta meta-
fysiikasta kokonaiskuvan ja nähdäkseni
missä eri ryhmien erot menevät. Myös
tein kirjoista ja artikkeleista muistiinpanoja.

Huomasin varsin pian, että teosofisilla
ryhmillä oli vakavampi (vakava-sana
myönteisessä mielessä) asenne itsensä
kehittämiseen ja maailman auttamiseen
kuin useimmilla ns. new age -ryhmillä.
Jälkimmäisllä elämän tarkoitukseen tuntui
usein riittävän terveys, myönteiset tunteet

Sampsa Kuukasjärvi
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ja persoonallinen onnellisuus. Kritii-
kittömyys ja aatehistorian tuntemattomuus
niissä vaivasivat minua myös.

Kirjatiedosta seuraa suvaitsevaisuus,
kun huomaa näkemysten moninaisuuden.
Huomaa myös rauhoittuvansa, kun ihmis-
kuntaa ei ole jätetty ilman tietoa. Ehkä et-
sijä yrittää harmonisoida eri käsitykset yh-
teen, mutta sellainen ei tule koskaan täy-
sin onnistumaan. Äly saa loputtomista
ideoista mukavasti pohdittavaa.

Valitettavasti jotkut teosofit jäävät
tiedonkeruuvaiheeseen pysyvästi. Minul-
takin kesti vuosia, ennen kuin aloin taju-
ta, mitä teosofia on: siinä ei olekaan kyse
filosofiasta, mentaalisesta järjestelmästä.
Se ei olekaan sitä mitä kirjoissa lukee,
vaan sanat parhaimillaan vain osoittavat
suunnan. Siinä on kyse sisäisen Itsen oi-
valtamisesta ja luonteen hioutumisesta
omien kokemusten kautta.

Harjoitukset
Saatuaan kokonaiskuvan henkisistä teo-
rioista etsijä ehkä ja toivottavasti haluaa
tietää asioista itse. Seuraa harjoitus-
menetelmien ja opettajien valitseminen ja
seuraaminen. Sanotaan, että ihminen ei voi
olla riippumaton ulkoisista opettajista ja
opetuksista ennen kuin hänellä on
päivätajuinen yhteys monadiinsa eli Itseen.

 Auktoriteetin seuraaminen on mieles-
täni hyvä, kunhan pureksii ja sulattaa kai-
ken itse ja kunhan muistaa, että opettaja
voi olla jossakin asiassa oikeassa ja toi-
sessa väärässä. Vertaus musiikkiin avaa
tätä: hyvä soittaja ei soita nuotteja mekaa-
nisesti, vaan sydämellä. Arvokkaita ope-
tuksia voi saada kaikkialta.

Menetelmänä voi olla vaikkapa ihan-
teiden mietiskely. Sellainen ilman muuta

puhdistaa ajatuksia ja tunteita epä-
itsekkäämmiksi. Itselläni henkisten arvo-
jen ajatteleminen on johtanut eniten
erottamiskyvyn lisääntymiseen.

Pelkkä etiikan opiskelu ei tuo moraalia
eli eettistä toimintaa. Eettisten ohjeiden so-
veltaminen ajattelemalla on vain järki-
peräistä laskelmointia eikä syvää henki-
syyttä. Ohjeiden oivaltamisesta seuraa vä-
litön oikea toiminta.

Eckhart Tollen näkemyksiä
Huomaamme, kuinka paljon puhuttu uusi
aikakausi on alkanut. Merkkejä siitä ovat
mm. kirkkojen aseman heikkeneminen,
poliittisten puolueiden yleinen kritisointi
ja työuran arvostuksen väheneminen. Vaih-
toehtoiset katsomukset, täydentävät hoito-
muodot, ekologinen ajattelu, kansalais-
aktiivisuus ja feminiiniset arvot kasvatta-
vat suosiotaan. Taiteessa mielikuvitusta
ruokkiva fantasia on muodissa.

Vapaa, kevyempi aikakausi vaatinee
vapaamman, oikean aivopuoliskon ope-
tuksen. Uusi henkinen opetus ei ole meta-
fysiikkaa, määritelmiä ja käytössääntöjä,
vaan hiljentymisen opettamista. Onkin
selvää, että tieto ei saa olla itsetarkoitus:
elämää pitää elää eikä käyttää ideoiden
pohtimiseen.

Eckhart Tolle lienee maailman suosi-
tuin henkinen kirjailija tällä hetkellä. Hän
opettaa tajunnan tarkkailua. Tolle lähtee
siitä, että  ajattelu ja läsnäolotietoisuus ovat
eri asioita.Tämän voi todeta hänen anta-
mallaan helpolla kokeella. Sulje silmäsi ja
odota seuraavaa ajatustasi valppaana.
Mieli hiljentyy, ja ajatuksia ei putkahda niin
kauan kuin tarkkaavaisuus säilyy yllä.
Läsnäolotietoisuudessa ihminen ei siis ajat-
tele.
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Tiedostamattomuus elämän peri-
olemuksesta, jota Tolle kutsuu Olemisek-
si, pysyy niin kauan kuin samaistumme
mieleemme eli ajatteluun, mieltymyksiin,
inhon kohteisiin, muistoihin, arvosteluun
ja tulkintoihin. Minä on meissä oleva ajat-
telija tai pikemminkin hölöttäjä. Se koos-
tuu mielen toiminnoista, joissa se yrittää
ylläpitää itsensä. Mieli torjuu nykyhetken
ja peittää todellisen olemuksemme. Ajat-
telu vatvoo aina joko menneisyyttä tai tu-
levaisuutta.

Meissä on jokin, joka pystyy tarkkai-
lemaan minää. Minä myös pystyy häviä-
mään läsnäolokokemuksessa. Tollen mu-
kaan minä olen -tietoisuus on tietoisuus
ilman samaistumista muotoon. Tämä
minä ei ole persoona, vaan osa kaikkea.
Minätunto siis jää valaistuneelle, mutta se
perustuu Olemiseen eikä mieleen.

Tollen esittämä Olemisen kokemus ta-
pahtuu  aina nykyhetkessä. Yhteydestä sii-
hen seuraa virkeys, rakkaus, väkivallat-
tomuus, elämän suunnitelman havaitsemi-
nen ja tietoisuuden näkeminen luonnos-
sa. Olemista ei käsitä mielellä. Ajattelulla
on sijansa arjessa, mutta sitä pitää käyt-
tää sen sijaan että se käyttää meitä.

Tolle ja vastaavat opettajat kuten J.
Krishnamurti kyseenalaistavat perinteisiä
teosofisia käsityksiä kiinnostavasti. Esi-
merkiksi pyrkiminen henkisyyteen on pa-
hasta. Ihmisen ei pidä etsiä esim. rauhaa,
sillä jos hän etsii, syntyy sisäistä ristirii-
taa. Sen sijaan on oltava hyväksymisen
tilassa nyt: hyväksyttävä se, että en ole
rauhassa. Se tuo rauhan. Ihminen ei yli-
päätään saa pakottaa itseään mihinkään,
ja askeesi ei ole suositeltavaa.

Tolle esittää, että ihminen ei hyväksy
tätä hetkeä, jos hän odottaa vapautumis-

ta. Tietoisuuden muuntumista ei pidä kat-
soa jonakin kaukaisena päämääränä, vaan
nyt saatavana olevana tilana. Muutos voi
olla hyvin nopeaa tiedostavalle tajunnalle.

Henkinen kehitys ei saa olla päämäärä-
tietoista, vaan nykyhetkessä oleva proses-
si. Ainoa vaatimus kehitykselle on joko
mielen rehellinen tarkkailu ilman ajatuksia
ja arvottamista taikka tietoinen eläminen
nykyhetkessä; ne tuovat oivalluksen ja
muutoksen käytännön elämään. Moraali
kumpuaa ihmisen sisältä.

Uudet opettajat myös kritisoivat op-
pia kaksijakoisesta minästä. Esim. Tolle
toteaa, ettei pidä ajatella itseä ja Itseä erik-
seen, koska se luo dualismia ja erillistä
minää. Minää ei voi kehittää, koska sel-
lainen ruokkii itsekkyyttä ja koska minä
on takertunut tuttuun.

Arvostan paljon tällaisia olennaiseen
keskittyviä, sisäisiä ristiriitoja poistavia
opetuksia. Mielestäni silti metafysiikkaakin
tarvitaan, ei-dogmaattisella tavalla.

Epäjatkuva kehitys
Tunnetusti Krishnamurti kyseenalaisti sen
käsityksen, että on olemassa ulkoinen me-
netelmä eli polku, jolla kehitys saavute-
taan. Polun toki voidaan katsoa olevan
tietoisuudessamme itsetuntemuksen syve-
nemisessä. Kehitys tapahtuu sisäisenä
muuntumisena ja perustuu oivaltamiseen
ja kokemiseen. Kehityksessä ihmiseen ei
tule jotakin lisää määrällisesti, vaan ihmi-
sestä poistuu turhaa eli ehdollistumia.
Ehdollistumat antavat ”silmälaseja”, en-
nakkoluuloja maailman havainnointiin  ja
aiheuttavat reagointia: mieltymystä ja vas-
tenmielisyyttä. Niistä luopuminen kirkas-
taa näön ja avaa sydämen.

Nähdäkseni Krishnamurtin sanoma on
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edelleen pätevä. Meillä on taipumus ehdol-
listua mm. sanoihin, opettajiin, järjestöi-
hin ja menetelmiin.

Olen huomannut omassa elämässäni,
että kehitys on oikeasti epäjatkuvaa eikä
vähittäistä: välillä ollaan pitkään paikoil-
laan, sitten hypätään eteenpäin. Pieniä
askelia otetaan elämän matkalla myös
taaksepäin. Tulevat vaiheet eivät välttä-
mättä ole jatkettavissa edellisistä, koska
ne ovat laadullisesti erilaisia. Polku ei siis
näy. Ja tiedostamisen muuntuessa samat
asiat näyttäytyvät meille eri tavalla.

Tolle sanoo, että ihmisten keskimää-
räinen henkinen tila on yhä niin huono,
että vaaditaan ”tietoisuuden kvantti-
hyppyä”, jotta ihmiskunta ei tuhoaisi maa-
pallon luontoa ja itseään.

Täydellisyys ja muut abstraktiot
Olen miettinyt, mitä Jeesus tarkoitti täy-
delliseksi tulemisella. En usko täydellisyy-
teen, tai ainakin se tuntuu turhalta abstrak-
tiselta sanalta. Esim. vuorisaarnan etiik-
ka helposti syyllistää, kun sitä ei pysty
toteuttamaan. Toisaalta Pekka Ervast sa-
noo, että vuorisaarnan käskyt pitää
sisäistää mietiskellen, ei ottaa ulkopuoli-
sina määräyksinä ja että ihanteet eivät
mene tyhjiksi, vaikka niitä aina rikkoo.

Olen huomannut, että henkisesti pit-
källe kehittynyt ihminen voi olla hyvin va-
jaa jossakin asiassa. Vähän väliä henki-
sistä opettajista samoin kuin itsestä pal-
jastuu ikäviä puutteita. Mestareistakin on
tehty epäinhimillisiä abstraktioita – oikeas-
ti hekin ovat puutteellisia. Ymmärtääkse-
ni valaistunut on ulkoisesti aivan sama ih-
minen kuin aiemmin, yhtä puutteellinen.
Hän ei voi olla jatkuvasti korkeamman tie-
toisuuden tilassa. Ilmeisesti hänen asen-

teensa elämään on aina eri. Valaistunut
voisi esim. kokea onnettomia tunteita,
mutta hänellä on sisäinen rauha.

Liika ylevyys on nykyteosofian eräs
ongelma, ja nuoret näkevät tämän heti.
Teosofiassa pitäisi olla elämän maku. Elä-
mä ei ole vain järjellistä ja ylevää, samoin
ei ihminen eikä kehityskään. Mielestäni on
tervettä, että nykyajan kulttuurissa ei olla
niin yleviä ja totisia kuin ennen, sillä ihmi-
nen on myös biologinen, psyykkinen ja
sosiaalinen olento; emme ole hajuttomia
ja mauttomia henkiä.

Ihminen tarvitsee elämänkokemusta.
Minusta hänen pitää uskaltaa kokeilla, teh-
dä ns. syntiä ja oppia virheistään. Epä-
täydellisyys on osa kehitystä. Vapaata tah-
toa ei ole silloin kun mieli vie ihmistä. Vielä
kerran: ihminen ei ole henkiolento, joka
leijuu kehosta ja maailmasta erillisenä.

Vihkimys
Ymmärtääkseni vihkimys tai valaistuminen
on tietoisuuden muutos, joita on monen-
laisia. Vihkimyksiä voi tapahtua arjessa,
kun esim. selvittää joitakin tilanteita on-
nistuneesti. Niitä ei pidä mystifioida lii-
kaa. En usko, että ne ovat järjestettyjä
seremoniatapahtumia jossakin (mahdolli-
sesti jopa jollakin olemisen eri tasolla) taik-
ka jonkin esoteerisen tiedon saamista.

Paljon väärinymmärretty armo voisi
ehkä merkitä vapautumista mielestä.
Teosofisesti ilmaistuna ihmisen korkeam-
pi manas, kehittyvä minä on pyrkinyt
täydellisyyskuvaa kohti, ja tuo kuva, Itse,
voittaa persoonallisen minän.

Uskonnot ja dogmit
Maailmanuskonnot ovat tunnetusti varsin
vanhoja, syntyneet tiettyihin kulttuureihin
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ja rappeutuneet senkin jälkeen. Harvem-
min muistetaan, että 1800-luvun lopulla
syntynyt ns. moderni teosofia eli teosofia
HPB:n pohjustamana ei ole enää moder-
ni. Siinä on mukana viktoriaanista etiik-
kaa, vaarallisia tukahduttamisohjeita ja tie-
teellisesti vanhentuneita käsityksiä.

Joskus teosofiasta tehdään oppiraken-
nelma tai uskonto. Oikeasti teosofia yrit-
tää tavoittaa uskontojen tuolla puolen ole-
vaa todellisuutta ja onnistuu siinä vaja-
vaisesti niin kuin kaikki muukin maan pääl-
lä. Se on inhimillisten ihmisten tuottamaa,
ja käsitteethän eivät edes ole sama kuin
todellisuus.

On teosofeja, joita mikään elämässä
ei yllätä, vaan he selittävät kaiken teo-
sofisin termein. Mielestäni ihmisen pitäisi
hyväksyä epävarmuus ja jättää elämän
asioita salaisuuksiksi ja olla valmis muut-
tamaan ns. varmojakin käsityksiään.

Jonkinlainen ajatusrakennelma on hyvä
omata, mutta sen osia pitäisi tunnustaa
oletuksiksi eikä itse totuudeksi. Ei-toden-
nettavia asioita voi ottaa kokemuksen ul-
kopuolelta hypoteeseina. Hyvä on ajatel-
la ja oivaltaa itsenäisesti ja käyttää omia
ilmauksia.

Symbolien avulla voi ilmaista joitakin
asioita paremmin kuin sanoin, koska ne
vaativat vastaanottajissaan oivaltamista.

Henkisestä sanomasta ei saa tulla sei-
sovaa vettä. Kun vanhaa sanomaa suojel-
laan, koetaan aina olevan oikealla asialla.
Kukaan ei koskaan koe olevansa dog-
maattinen; päinvastoin dogmaattinen hen-
kilö usein kokee olevansa tavallista
avarakatseisempi! Dogmaattisuuden kyl-
lä huomaavat keskustelukumppanit ja lähi-
piiri. Toisaalta henkinen sanoma ei myös-
kään saa olla vain yksilön omien mielty-

mysten mukainen.
Eri opetukset sopivat eri ihmisille. Toi-

sia voi koettaa auttaa vaikuttamatta hei-
dän vapaaseen tahtoonsa. Aina oikein on
kehottaa  etsijää itsetuntemukseen.

Luennoija Mary Anderson sanoi TS:n
kesäkurssilla 2010 (ks. Teosofi 1/11), että
henkinen kehitys on katsomuksessamme
ensiksi talojen rakentamista ja purkamis-
ta. Ehkä laajennamme taloa huomattavas-
ti, kunnes vihdoin huomaamme, että voim-
me elää ilman taloa eli tarkkaa filosofista
järjestelmää. Olen huomannut tämän talo-
kertomuksen aivan todeksi.

Toiset ihmiset
Vaikka itsetuntemuksessa oma kokemus
on tärkeintä, tarvitaan siihen ulkopuolinen
näkökulma. Henkinen kirjallisuus tai vaik-
kapa astrologia tai tarot voi mainiosti an-
taa tällaisen.

Koen teosofisen loosityön hyvin an-
toisaksi tältä kannalta. Tuntuu mahtavalta
keskustella samalla aaltopituudella olevi-
en, mutta silti erilaisten ihmisten kanssa,
koska siinä voi peilata omia näkemyksiä
ja kokemuksia toisten näkemyksiä ja ko-
kemuksia vasten ja oppia sellaista, mitä ei
itse millään ehtisi lukea ja kokea.

Tärkein peili on kuitenkin läheiset. Yk-
sin on vaarana tulla taivaanrannan maala-
riksi. Yksin ihminen ehkä luulee olevansa
valaistunut. Hiljaisuuden ääni puhuu
yksinäisestä istujasta metsässä ja houkasta
tornissa.

On hyvin sanottu, että särmät tulevat
esiin koetuksella, vuorovaikutuksessa ih-
misten kanssa. On myös mahdollisuus
hioutua, kun toisten epätasaisuudet osu-
vat itseen. Vaikeat tilanteet on tarkoitettu
kykyjen kehittämiseksi.
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Luento Kreivilässä Teosofisen Seuran
kesäkurssilla 28.6.2011

On olemassa erittäin kaunis rituaali, Mys-
tisen tähden rituaali ,  jota tehdään
Adyarissa ja muualla maailmassa Teosofi-
sessa Seurassa. Se tuo esiin maailman
suurten opettajien opetuksia ja luonnon
kunnioitusta. Se sisältää monia osioita,
koska se on tunnin kestävä julkinen ritu-
aali. Rituaali on lähes sata vuotta vanha,
mutta se sisältää edelleen ajankohtaisia
asioita. Juuri ennen invokaation eli esiin
kutsumisen kohtaa, joka on tärkein koh-
ta, esiintyjät keskustelevat maailman tilas-
ta. He sanovat, että epäsopu ja epävii-
saus vallitsevat maailmassa ihmisten kes-
ken. Tämä on kali-yugan aikaa. Pitäen
tätä mielessä onkin tärkeää, että Annie
Besant aloitti Teosofisen Palvelujärjestön
(Theosophical Order of Service, TOS)
vuonna 1908. Teosofisen Seuran ja
Teosofisen Palvelujärjestön merkitystä ei
koskaan voida aliarvioida.

Monesti, ainakin Intiassa, puhuttaes-
sa Teosofisesta Seurasta ihmiset kysyvät:
”Mitä te oikein teette Teosofisessa Seuras-
sa?”. Meidän ei ole mahdollista vastata
tähän, mikäli emme oman toimintamme
kautta voi tuoda esiin tätä syvää tarkoi-
tusta. Kärsimystä ei ole vain joissakin
osissa maailmaa, vaan kärsimystä on kaik-
kialla, myös täällä. On virheellistä ajatel-
la, että materiaalinen hyvinvointi poistaa
kärsimyksen. Kaikki ihmiset, joilla on suuri
sydän ja hyvät aikomukset, haluavat aut-

taa kärsiviä kanssaihmisiä. Aina kuin me
ajattelemme suurta sydäntä, kätemme
menee sydämelle, ja liitämme sydämen
ihmisystävällisyyteen, filantropiaan.

Tänään aiheena onkin sydämen oppi,
sen käytännölliset sovellutukset ja pal-
velu. On olemassa kolme sisäkkäistä ke-
hää. Näistä uloin kehä näistä on palvelu,
jota toteuttavat Teosofinen Palvelujärjestö
ja sen erilaiset sisarjärjestöt maailmassa.
Tämä kehä kuuluu ulkoiseen maailmaan,
ja siihen liittyykin palvelu ulkoisessa maa-
ilmassa. Tällöin ihmiset ovat motivoitu-
neet antamaan aikaa, ponnistuksia ja ra-
haa, kun on kyse tämänlaisesta ulkoisen
maailman palvelusta. Tämä palvelu on
sellaista, jota missään maassa Teosofinen
Seura ei saisi jättää huomioimatta. Ihmi-
set, joilla on filantrooppinen mielenlaatu,
tulevat tämän palvelun portin kautta si-
sään. Tämän jälkeen Seuraan tulijat alka-
vat monesti kysellä: ”Mitä te opiskelette
täällä ja mitä te teette?” Kerromme heille,
että meillä on paljon kirjallisuutta, joka
vertailee maailman uskontoja, filosofiaa ja
tieteitä ja että kiinnitämme huomion mo-
raaliin ja henkiseen kärsimykseen. Tulem-
me myös siihen vastaukseen, että Palvelu-
järjestön kautta ruokimme kehoa ja
Teosofisen Seuran kautta sielua.

Tämän lisäksi on olemassa sisin, kol-
mas ja pienin kehä, jota kutsun oppilaan
kehäksi. Tämä kehä on sisällä meissä ja
johdattaa mestarin luokse tai monesti
meidän sisäisen Itsemme palveluun. Näin
pitkälle mentäessä ei voi olla itsepetosta,

C.V.K. Maithreya

Mitä oikeasti teosofinen palvelu on?
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vaan näemme itsemme juuri sellaisen kuin
olemme todellisuudessa. Se on aikaa, jol-
loin ollaan itsensä todistajana ja ymmär-
retään itseä syvältä sisimmästä käsin.

Kun puhutaan näistä kolmesta kehäs-
tä, on hyvä huomata maailman nykytila,
jossa kohtaamme monia ongelmia ja vaa-
roja. Kun teosofiset johtajat menneisyy-
dessä kohtasivat haasteita, he kävivät kä-
siksi näihin asioihin välittömästi ja roh-
keasti. Nykypäivänä maailmassa on mo-
nia pahoja asioita, joita ovat maapallolla
mm. ympäristön saastuminen, eläinlajien
sukupuuttoon kuoleminen sekä ilmaston-
muutos. Toinen iso ongelma on terroris-
mi ja siihen liittyvät yhteisöjen ongelmat.
Kolmas ongelma on pandemiat ja sairau-
det, jotka leviävät nykyään myös täällä.
Neljäntenä ongelmana on korruptio, puu-
te ja erilaisuuden suvaitsemattomuus.
Kaikki nämä ovat ihmisten aikaansaamia.

Aiommeko näissä asioissa teosofeina
vain istua ja ajatella, että tämä on maail-
man karmaa? Olisiko syytä ajatella, että
me olemme maailma? Mestarithan puhu-

vat orvosta ihmiskunnasta isona kehona,
jossa sen eri raajat ovat sodassa toisiaan
vastaan. Ihmisluonto ei ole muuttunut
paljon. Jokaisen meistä tulisi kysyä
itseltämme miten voimme auttaa maailmaa.
Teosofisen Seuran pyrkimyksenä on
myös puutteen ja kärsimyksen vähentä-
minen. Olemme puhuneet ulkoisessa maa-
ilmassa olevasta kärsimyksestä, mutta on
olemassa myös sisäistä henkistä kärsi-
mystä. Eräässä kohdassa viisauden mes-
tari sanoi eräälle naispuoliselle oppi-
laalleen: ”Oletko valmis tekemään osasi
filantropian suuressa työssä? Olet anta-
nut itsesi Punaiselle Ristille, mutta, sis-
ko, on olemassa sairauksia ja sielun haa-
voja, joita lääkärin taito ei pysty paranta-
maan. Autatko meitä opettamaan ihmis-
kunnalle, että sairaan sielun täytyy paran-
taa itsensä? Toimintasi tulee olemaan
vastauksesi.”

Kun katsomme teosofista päämäärää
ja pyrkimystä oppilaan polulle, tulemme
vääjäämättä sydämen oppiin. Tässä on-
kin syytä kiinnittää huomio myös Seuran

Kurssilaisia 2011
Kuva: Petri Jokela
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ohjelmakohtien järjestykseen. Ensimmäi-
senä kohtana on yleinen veljeys, ja se on
täten tärkeämpi kuin vertaileva tutkimus
ja ihmisen salaisten voimien tutkinta. Mei-
dän täytyy muistaa, että sielun viisaus on
tärkeämpää kuin pään oppineisuus.

Tiedämme varmasti ”kolme teosofista
jalokiveä”: kirjat Mestarin jalkojen juu-
ressa, Hiljaisuuden ääni ja Valoa tielle.
Ensimmäisessä näistä on hyvin helppoja
opetuksia, joiden oppiminen syvästi kui-
tenkin vie monia elämiä. Ominaisuudet,
joista kirja puhuu, ovat luonteeltaan
nelinäiset. Ensimmäisenä ohjeena on
erottamiskyky, joka on ymmärrystä oikean
ja väärän välillä. Toinen ominaisuus on
haluttomuus, joka on eräällä lailla kiinty-
mättömyyttä maailmaan. Kolmas on hyvä
käytös, jota on itsehillintä, kärsivällisyys,
iloinen mieli ja myötätunto. Sitten tärkeim-
pänä on rakkaus, joka tarkoittaa myötä-
tuntoa koko ihmiskuntaa kohtaa ja toivet-
ta, että kaikki olennot saavuttaisivat va-
laistuksen tilan.

Sitten tulemme siihen mitä Hiljaisuu-
den ääni -kirjassa sanotaan. Olemme H.P.
Blavatskylle kiitollisuudenvelassa kysei-
sestä kirjasta. Se puhuu sydämen opista
ja osoittaa minne oppilaan tulee mennä.
Se kehottaa oppilaalle, että ennen ensim-
mäistä askelta ”opi erottamaan sydämen
oppi pään opista”. Matkalle vaaditaan
puhdasta sydäntä. Kuten tiedämme,
Patañjalin joogasutrat puhuvat näistä
edellytyksistä nimillä yama ja niyama.
Myös Mestarin jalkojen juuressa -kirjas-
sa sanotaan, että vivekaan, erottamisky-
kyyn, tarvitaan pään ja sydämen opin ero-
tuksen ymmärrystä. Vilpittömän etsijän
tulee tehdä valinta haluaako hän pään op-
pia vai sydämen viisautta. Tällöin meidän

tulee tietää näiden ero.
HPB selittää, että Buddhan opista on

olemassa kaksi eri oppia: sydämen ja sil-
män oppi. Nämä eri opit johtuvat siitä,
että Gautama Buddhasta virtasi kaksi eri
oppia: sydämestä esoteerinen oppi, ns.
totuuden sinetti, ja aivoista eksoteerinen
opetus, silmän oppi. Nämä kaksi opetus-
ta on löydettävissä kaikista esoteerisista
teoksista. Jotta oppilas ymmärtää mikä on
ero filosofioiden ja käytännön toteutuk-
sen välillä, vaaditaan todella syvää ym-
märrystä.

Olemmekin matkalla, joka on vertaus-
kuvallisesti spiraalinen portaikko. Tämä
ylöspäin menevä matka ei sulje pois ai-
kaisempaa ymmärrystä, vaan sulkee si-
säänsä kaiken edeltävän kokemuksen.
Näkökulma on siten kasvava. Tämä kas-
vattaa pyhiinvaeltajan vastuuta, ja voidaan-
kin sanoa, että tieto todellakin lisää vas-
tuuta. Jokainen risteys on valinta alem-
man ja korkeamman minän välillä. Oppi-
laan valinnan syyt aiheuttavat jatkuvasti
ja kasvavasti tulevaisuuden karmaa.

Ennen kuin käsittelemme näitä toimin-
nan muotoja, on hyvä, ettemme ajattelisi,
että teot aina tarkoittavat ulkoisessa maa-
ilmassa tapahtuvaa toimintaa. On aikoja,
jolloin on hyvä pidättäytyä toiminnasta.
Siksi Sri Krishna sanoo Bhagavad-
gītāssa: ”Joka näkee toiminnan toimet-
tomuudessa ja toimettomuuden toimin-
nassa, ymmärtää paljon ja on viisas”.
Kuitenkin kaiken opetuksen ja tekemisen
takana on tietty motiivi. Sri Krishna sa-
noo, että ”se, joka omistautumisella uh-
raa minulle lehden, kukan, hedelmän tai
vettä, sen minä hyväksyn, sillä se on
omistautumisella uhrattu ja on täten oi-
kein”. Hän sanoo lisäksi, että ”mitä ta-
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hansa teetkin, tee kaikki teot uhrauksella
minulle”.

Tämä uhrautuminen viittaa myös
tarkkaavaisuuteen: älä tee mitään itsesi
vuoksi, vaan aina vain korkeamman Itse-
si eli sisäisen jumalan vuoksi. Krishna sa-
noo, että siten tullaan vapautumaan teko-
jen kahleista, jotka aiheuttavat hyviä ja
pahoja hedelmiä. ”Itsesi luopumisen joo-
gan ja sopusoinnun kautta saavut luokse-
ni.” Tässä hän puhuu vairāgyasta eli
kiintymättömyydestä. Kun vivekan valin-
ta on tehty, valinnasta tulee luopua ja pi-
tää alkaa toimia jumalallisen Itsen ehdoil-
la. Uhraus, joka on ihmisen tekemä, joka
on ilman tulosten halua, näkemyksellä että
se on velvollisuus, on puhdas uhraus.
Tässä Krishna puhuu nishkāma-
karmasta tarkoittaen toimintaa ilman ha-
lua eli alemman itsen vaikutusta.

Olipa kyse buddhalaisuudesta, hindu-
laisuudesta, kristinuskosta, islamista tai
mistä tahansa suuresta maailmanuskon-
nosta, niissä lopulta korostetaan Jumalan
tahtoon antautumista eli sisäisen jumalan
tahtoon antautumista. Itse asiassa
joogassa tämä sisäiselle jumalalle antau-
tuminen, Īshvara-pranidhāna, on ensim-
mäinen askel. Joogan antautumisen vai-
heita on kahdeksan. Kuten tiedätte, en-
simmäiset vaiheet ovat yama ja niyama,
jotka antavat joogan käytössäännöt. Sit-
ten on āsana, prānayāma ja pratyāhāra,
jotka ovat länsimaissa hyvin tunnettuja ja
ovat enemmän ulkoista joogaa. Viimeiset
kolme joogan muotoa ovat sisäisen joo-
gan kolme tekijää: keskittyminen
(dhāranā), meditaatio (dhyāna) ja autuus
(samādhi). Samādhin tasoja on lueteltu
kolme. Nämä kaikki on kuvattu tarkem-
min Patañjalin joogasutrissa. I.K. Taimni

on kääntänyt ja selittänyt ne taitavasti teok-
sessaan Joogan tiede, johon pyydän jo-
kaista vakavaa opiskelijaa tutustumaan.

Kun huomioidaan motiivi, meidän tu-
lee huomioida velvollisuutemme ulkoises-
sa ja sisäisessä maailmassa. Näihin liittyy
viisi tekijää, jotka ovat idässä viisi yajñaa.
Ensimmäisenä on brahma-yajña, joka on
hyvän teosofin sisäinen velvollisuus:
Brahmalle eli Jumalalle uhraaminen opis-
kelun, mietiskelyn ja opettamisen kautta.
Sitten on dēva-yajña, joka tarkoittaa uh-
raamista kaikille hyvää tekeville luonnon
olennoille, deevoille. Mestarithan aina
työskentelevät yhdessä luonnon kanssa
eivätkä sitä vastaan. Tiedätte myös, että
idässä on suuri taipumus kiinnittää huo-
miota esi-isiin. Seuraava velvollisuus on-
kin pitri-yajña, joka merkitsee esi-isille
uhraamista. Tämä on kiitollisuutta esivan-
hemmille, jotka ovat mahdollistaneet
jälleensyntymisemme. Se voidaan myös
käsittää perinnöllisyyden lakien ja
skandhojen lakien ymmärtämiseksi.

Sitten tulee neljäs, joka on nri-yajña.
Tämä tarkoittaa velvollisuuksia kanssa-
ihmisiä kohtaan, joiden tarpeita meidän
edellytetään helpottavan. Lopulta viimei-
nen on bhūta-yajña, joka tarkoittaa vel-
vollisuutta eläimiä ja kaikkia aistivia olen-
toja kohtaan olemalla hyvä niille. Mestari
kirjoittaakin, että teosofi on filantrooppi
ja työskentelee maailmaa, ei itseään var-
ten. Kun me toimimme, kun teemme
yajñoja, meidän tulee selkeyttää motiivim-
me. Näissä teon motiiveissa on sydämen
ja silmän opin ero. Ne, jotka seuraavat
eksoteerista polkua, tekevät hyviä tekoja,
mutta seuraavat silmän oppia. Esoteris-
missa vuorostaan seurataan sydämen
oppia, joka on bodhisattvan polku.
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HPB kirjoittaa, että silmän dharma on
ulkoisen ja ei-olevan ilmentymä. Sydämen
oppi puolestaan on boddhin, todellisen,
jumalallisen viisauden ilmentymä. ”Tiedä,
oi vasta-alkaja, tie itsekkääseen autuuteen
on se, jonka myötätunnon buddhat hyl-
käävät.” Moksan tai nirvanan etsintä eri
joogamuotojen kautta ei saa olla itsekäs
pyrkimys, vaan se tulee saavuttaa mui-
den hyväksi. Haluan jälleen kiinnittää huo-
mion mestarin kirjeeseen vuodelta 1881.
Mestari sanoo, että jotta oppimme todel-
la vaikuttaisi moraalisiin sääntöihin kuten
vilpittömyyteen, puhtauteen, itsekieltäy-
mykseen, rakkauteen tai muihin ihantei-
siimme, meidän tulee tehdä teosofinen tie-
to yleiseksi. ”Ei yksilöllinen ja päämää-
räksi asetettu nirvānan (kaiken tiedon ja
ehdottoman viisauden huipun) saavutta-
mistarkoitus, mikä on ainoastaan laajen-
tunutta ja häikäisevää itsekkyyttä, vaan
todellinen uhrautuminen lähimmäisemme
johtamiseksi oikealle polulle ja mahdolli-
simman monen kanssaolentomme hyö-
dyttäminen sillä, tekee ihmisestä todelli-
sen teosofin.”

Tämä lyhyesti esittää yhteenvedon
käytännöllisestä sydämen opista. Meidän
täytyy joka päivä olla hereillä, eläviä esi-
merkkejä ja tarkkaavaisia tämän asian suh-
teen. Meidän täytyy olla nöyriä, sillä myös

nöyryys on valaistuneen tuntomerkki
täydentämässä hänen tietoaan ja
rohkeuttaan. Olemme kali-yugassa, pime-
yden ajassa. Maailmalliset voimat ympä-
röivät meitä ja vetävät meitä puoleemme
pyörteen tavoin. Tarkkaavaisuus ei tarkoi-
ta ainoastaan tarkkaavaisuutta tekojen suh-
teen, vaan myös motiivien. Joka vaihees-
sa motiiviemme selkeys tulee meille erit-
täin tärkeäksi. Kun toimimme, meidän tu-
lisi toimia täydestä myötätunnosta. Kun
katsomme joogasta sitä osaa, jota kutsu-
taan samyamaksi, se ei tarkoita ainoas-
taan keskittymistä, vaan myös myötätun-
toa.

Bodhisattva ei astu sisään nirvanan
porteista ennen kuin viimeinen aistiva olen-
to on astunut sisään. Tämä on bodhi-
sattvan lopullinen lupaus, joka osoittaa
matkan huipun, se joka tuodaan sydämen
opissa esille.

C.V.K. Maithreya: “What is truly
Theosophical Service?”. Suom. videolta
Tapio Koskenmäki ja Sampsa
Kuukasjärvi. Luennon tallennus Janne
Lemettinen. Tulkkina luennolla Mirva
Jaatinen.
Tämä oli Maithreyan neljäs luento
Kreivilässä kesällä 2011. Viides ja
viimeinen julkaistaan seuraavassa
Teosofissa.
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Rudyard Kiplingin (30.12.1865 Mumbai – 18.1.1936 Lontoo) If-runo julkaistiin
ensimmäisen kerran vuonna 1910. BBC järjesti 1995 Iso-Britannian suosikkirunoista
äänestyksen, jossa äänestikin 12 000 brittiä. Ylivoimainen suosikki oli juuri runo If,
toiseksi tuli lordi Alfred Tennysonin The Lady of Shalott, joka kertoo Camelot-tarusta;
kuitenkin se sai vain puolet If-runon äänistä.

If
If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don´t deal in lies,
Or being hated, don´t give way to hating,
And yet don´t look too good, nor talk too wise.

If you can dream and not make dreams your master;
If you can think – and not make thoughts your aim,
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you´ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ́ em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss.
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: –  Hold on!

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings – nor lose the common touch,
If neither foes of loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much,
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that´s in it,
And – which is more – you´ll be a Man, my son!
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Jos

Jos  mielen malttaa voit, kun menettävät
Sinua syyttäin ympärillä toiset,
Jos luotat itseesi, kun kuiskii epäilijät,
Anteeksi suot, jos epäilykset moiset,
Jos jaksat odotuksen taakan kantaa,
Valheiden uhri olla, vihalle ei valtaa antaa,
Ei viisastella, liian hyvältä ei näyttää.

Jos uneksia taidat, antamatta unten johtaa,
Jos ajatella taidat unohtumatta aatoksiin,
Jos voit kun tappio tai voitto kohtaa,
Yhtä tyynnä alistua molempiin,
Jos kuulla kestät miten sanojasi
Narreja pettäin vääristävät katalat,
Sortuvan nähdä kaiken rakentamasi,
Vaan pirstaleet taas yhteen sovitat.

Voittosi kaikki jos voit yhteen tuoda
Ja kertaheiton varaan uskaltaa,
Hävittyäsi jos voit uutta luoda
Valittamatta kertaa ainoaa,
Jos kestää voit, kun voima katoaa
Jänteistä kaikki, hermoista ja sydämestä,
Ne silti yhä työhön pakottaa,
Kun ainoastaan Tahto enää vaatii: –  Kestä!

Jos rahvaan kanssa haastat eikä houkutukset voita,
Ylpistymättä jos saat seuraa kuninkaista,
Jos ei sua vihamies, ystäväkään vahingoita,
Kaikille arvon annat, kellekään et liikanaista,
Minuutin juostessasi jos sa tuhlaa
Sekunnin murto-osaa muuhun et,
Maailma sun on, elo suurta juhlaa,
Myös miehen arvon täysin ansaitset.       Suom. Antero Manninen 1975

 Äänestyksen jälkeen BBC julkaisi sekä kirjan että tupla-cd:n nimeltä Nation’s
Favourite Poems, jossa If-runon esittää loistavasti näyttelijä John Nettles. Omat
hienot versionsa runosta ovat esittäneet myös näyttelijät Michael Caine ja Anthony
Hopkins.
    Lyhennelmä runosta julkaistiin Teosofissa vuonna 1932; tässä ovat alkuteksti ja
suomennos kokonaan.  – Toim.
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Ihminen kantaa usein kivikuormaa seläs-
sään. Turhaan. Niin oli käynyt minullekin
– tietämättäni. Kunnes jokin herätti minut
kerran sadan vuoden unesta. Havahduin.
Haluan elää toisin, mutta mitä se tarkoit-
taa: ”elää toisin”? Minun elämäni on täs-
sä ja sinun siinä! Sehän on yksinkertai-
nen tosiasia.
– Niinpä, kuulin jonkun sanovan. – Si-
nun elämäsi on sinun, eikä kukaan muu
voi sitä muuksi muuttaa, paitsi sinä itse.
Kuka vinoilee? Kuka puhui? Mistä se ääni
tuli?
– Minä täällä, se vastasi. – Olen sinun
Omatuntosi ja tiedät sen oikein hyvin.
– No hyvä, jätä minut rauhaan. Meillähän
on kaikki kunnossa.
– Ihanko totta!? Moro sitten vaan.
– No häipyihän se taas rauhan lepoon.
Huhhuh, luulin jo joutuvani taas riitaan sen
kanssa. Se on alkanut oppia pikkuhiljaa
vaikenemisen taidon, ajattelin helpottu-
neena.

Mutta minua alkoi ahdistaa. Puku oli
liian tiukka, kengät hiersivät ja pipo oli
tiukalla. Toisin sanoen minulle tuli tunne,
että kaikki ei olekaan aivan niin hyvin kuin
itselleni selitin. Mietin sitä, mutta kiireesti
miettimiseni myös hylkäsin. Ahdistus
meni ohi. Kaikki menee ohi.
– Elämäkin, kuului taas kuiskaus.
– No hitto, sano nyt, mitä sinulla on
sanottavanasi. En jaksa enää tapella kans-
sasi. Elämä on aika ajoin tosi tyhmää, tyl-
sää.
– Haluat ELÄÄ elämääsi, eikö?

– Mikä typerä kysymys. Tietenkin halu-
an, ja elänkin! Olenhan elossa, mistä on
varmin tae se, että sinä puutut niin usein
elämääni enkä saa rauhassa ELÄÄ. Taju-
atko!?
– Tajuatko itse? Et sinä elä, sinä vain luu-
let eläväsi. Elämä on vapautta ja sinä olet
vanki.
– Nyt sinulla on kyllä väärä osoite. Mene
sinne minne kuulut! Minullakin on silloin
helpompaa.
– Onko tosiaan niin?
– No ei. On pakko myöntää. Kerro nyt,
miten minun muka pitäisi sitten elää, sa-
noin jo hiukan periksi antaneena. Tosis-
saan, kyllä minustakin oli alkanut tuntua
jotenkin raskaalta aika ajoin. Välillä olin
ihan jees, mutta välillä olin ristiriidoissa
itseni kanssa ja totta puhuen, vähän tois-
tenkin kanssa. Hyvä oli, kun Omatunto,
vai minkä se sanoi nimekseen, herätteli.
Olinhan itsekin jo havahtunut huomaa-
maan, että aina ei ”futaa”, enkä tiennyt
missä mättää.
– Tiedän ajatuksesi ja selvennän vielä sen,
että muistit nimeni ihan oikein. Olemme
keskustelleet vuosien varrella niin usein.
Tai selventääkseni, minä olen yrittänyt
puhua, ja sinä suljit aina korvasi tai oi-
keammin sisäisen kammiosi oven. Sitäkö
varten sinulla onkin kammiovärinä ja
flimmeri. Ihmettelenpä vaan.
– No niin, asiat ovat todella erilaisia kuin
olen kuvitellut. Kyllä taidat olla oikeassa.
Mutta missä on mennyt vikaan?
– Elämäsi junankuljettaja vaihtoi väärin ja

Maia Raitanen

Mustapekka-juustoa ja vadelmahilloa



19
Teosofi 3/12

juna lähti puk-
suttamaan ensin
vain pikkuisen vi-
noon, mutta vää-
ristymällä on tai-
pumus suureta,
jos et tee korjaus-
liikkeitä ja palau-

t a junaa sille kuulu-
valle radalle. Olet
menossa koko
ajan päin helvet-

tiä. Katsos, kun ne kummatkin, helvetti ja
paratiisi, ovat tässä ja nyt, eivät ”tuolla
sitten kunnes kuolema meidät erottaa”. Ja
mikä hauskinta, MINÄ seuraan sinua sin-
nekin, missä ei enää voi oikaista mitään.
NYT on juuri oikea aika suunnan muu-
tokselle!
– Mistä minä tiedän mitä pitäisi tehdä!?
– Lopeta! Kyllä sinä tiedät. Istu alas ja
mieti. Ala olla itsellesi rehellinen. Itsepetos
on valoa nopeampi.
– Mutta minähän olen rehellinen.
– Jaa. Muistatko, kun noin parikymmen-
tä vuotta sitten asuit ystäväsi luona, kun
sinulla oli asiat ”päin honkia”, niin kuin
kyseenalaisesti itse asiasi ilmaiset. Ystä-
välläsi oli hyvin vähän rahaa, mutta siitä
huolimatta hän oli ostanut Mustapekka-
juustoa ja vadelmahilloa ja tiesi sinunkin
niistä pitävän.
– No niin, no mitä siitä, sehän oli reilu
teko.
– Muistatko, mitä sinä teit?
– Tietysti; söin ne.
– Juuri niin, SINÄ söit ne – yksin.
Ystäväsi poissa ollessa. Ystäväsi oli lä-
hes järkyttynyt, kun hän huomasi kum-
mankin kadonneen jääkaapista, mutta vai-
keni täysin, ei sanonut asiasta sanaakaan.

Ja sinä olit niin kuin se olisi ollut maail-
man luonnollisin asia. Joku ottaa sinut
ensinnäkin asumaan kahdeksi viikoksi ja
toisekseen yritti tehdä olosi mukavaksi.
Hän luopui omasta hyvinvoinnistaan ja
rahoistaan sinun hyväksesi. Et muuten-
kaan ole ollut koskaan sellainen ”ystäväl-
linen ja kiva tyyppi”, joka olet aina kuvi-
tellut olevasi. Sinussa on ollut kestäminen
yhdellä jos toisella.

Hitto, kun iskee vyön alle. Punastuin.
– Usko nyt, kyllä minä kuulen jokaisen
ajatuksesi. Minä vain kerroin tosiasian.
Tiedätkö miksi?
– No en tiedä, tivahdin kiukkuisena – ja
tiesinhän minä, tai minulla oli epäilys, että
edessä tulee olemaan jotain kammottavaa.
– No sano se ääneen, Omatunto patisti.
– MINUN ON SE KORJATTAVA.
– Miksi? se kysyi.
– En oikein tiedä, vastasin.
– Siksi, että jostain pienestä on aloitetta-
va menneen elämän suursiivous, käännet-
tävä juna oikealle raiteelle, että se pääsee
viemään sinut pysäkille, jossa lukee Pa-
ratiisi. Siitä sinun on sitten jatkettava ja-
lan ja haettava oma maatilkkusi, jossa alat
kasvattaa sitä, mikä oikeasti kuuluu on-
nelliseen elämääsi. Pysähtyä ei saa; et saa
istua alas ja sanoa, että nyt on kaikki teh-
ty. Niin ei tässä elämässä ole. Jos pysäh-
tyy, niin taantuu.

Ja niin keskustelu päättyi sillä erää.
Kului muutama päivä, ja soitin ystävälle-
ni, jota en ollut sen koommin tavannut.
Tajuan kyllä nyt, miksi. Huh, että hävetti.
Hän oli hämmästynyt ja iloinen kuulles-
saan ääneni. Kutsuin hänet kylään ja jo
puhelimessa hieman valotin hänelle pyyn-
töni syytä. Minun oli pyydettävä anteeksi
silloiset tekoni. Typerääkö? Ei, vaan en-
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simmäinen virstanpylväs kohti Paratiisia.
Onneksi en aavistanut, mitä kaikkea – siis
KAIKKEA – minun oli sovitettava ajan
saatossa. Minun oli putsattava kaikki men-
neen elämän väärät teot. Jokainen sovi-

tus oli yksi virstanpylväs. Kivireki keveni
kaiken aikaa. Ennen sovittua ystäväni vie-
railua kävin ostamassa Mustapekka-juus-
toa ja vadelmahilloa – noin niin kuin alka-
jaisiksi.

Jan Jelle Keppler

Teosofinen Seura
uudistamassa veljeyttä
Belgialaisen pitkän linjan teosofin, yli-
sihteeri Jan Jelle Kepplerin, puhe Roo-
man maailmankongressissa. Hän on toi-
minut mm. EU:n viroissa, joiden lähet-
tiläänä kertoi tutustuneensa Vatikaaniin,
ja on teosofian toimissa käynyt TS:n
Euroopan liiton kokouksissa Suomessa-
kin – myös pari kertaa Kreivilässä.
– J K-K

Tämä lyhyt esitys käsittelee Teosofista
Seuraa ja niin ollen sitä mitä teosofia
merkitsee veljeyden sekä uudistumisen
käsitteisiin liittyen. Teosofinen Seura (TS)
koostuu noin 25 000 jäsenestä yli 50
maassa. Jäsenet saattavat järjestyä paikal-
lisiin looseihin sekä kansallisiin osastoihin
tai liittyä yksilöllisesti ja suoraan TS:n
emojärjestön päämajaan, joka sijaitsee
Adyarissa, Chennaissa, Intiassa. TS:lla on
tietty määrä tavoitteita ja instituutioita. On
esimerkiksi kansainvälinen presidentti,
jonka kaikki jäsenet valitsevat. Hän jakaa
sekä jäsenten, loosien että kansallisten
osastojen jäsenkirjat. On myös yleinen
neuvosto, johon kerran vuodessa kaikki
kansallisten osastojen ylisihteerit voivat
kokoontua ja päättää TS:n hallinnosta ja
yleisestä toiminnasta. TS noudattaa tiet-
tyjä toimintalinjoja omaten pian puolen-

toista vuosisa-
dan historian,
jossa on kehit-
tynyt useita
toimintatapoja
sekä selkeitä
perinteitä. On-
kin äärimmäi-
sen tärkeätä
tiedostaa, että
TS on olemas-
sa ja voi aino-

astaan olla olemassa sen kaikkien jäsen-
ten toiminnan avulla.

Ei ole yhtäkään jäsentä, joka ei olisi
TS:n koko järjestölle tärkeä, eikä ole mi-
tään sen jäsenten toimintaa, jolla ei olisi
vaikutusta TS:aan kokonaisuutena. Saa-
tamme unohtaa tämän tosiseikan arki-
elämämme myrskyissä. Ihminen, joka
hiukkaakaan tiedostaa karman sekä
jälleensyntymisen lakeja, jotka ovat
teosofisten opetusten vakka ja kansi, voisi
aina silloin tällöin muistuttaa mieleensä
elävänsä tätä yksittäistä nykyhetkeä. Sik-
si voisi koettaa pyrkiä muistamaan sen,
että kaikki ihmisen toiminta on vuoro-
vaikutteista. Tämä tarkoittaa sitä, ettei ole
mahdollista erottaa persoonallista elämää
TS:n jäsenyydestä. Mikäli saarnaa
teosofiaa viettämättä teosofista elämää,
elää valhetta ja vastakohtaisuutta vahin-
goittaen sekä omaa tulevan kehityksensä
mahdollisuutta että myös TS:n kuvaa ja
ihmiskunnan tulevan kasvun mahdollisuut-
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ta kokonaisuutena.
Jos yksilö on TS:aan liittyessään ollut

todella vilpitön, hän on jotenkin, vaikka
edes hämärästi tiedostanut sen, mitä on
tarkoitettu ja miten pitäisi ymmärtää TS:n
ensimmäisellä ohjelmakohdalla: ”muodos-
taa ihmiskunnan veljeyden ydin”. Tämä
edellyttää ensinnäkin tietysti veljellisen rak-
kauden harjoittamista jäsenen loosin muita
jäseniä kohtaan. Jokainen seitsemän jäse-
nen ryhmä voi aloittaa TS:ssa loosin tut-
kiakseen teosofiaa yhdessä. Mikäli tällai-
nen seitsemän ryhmä on sopusoinnussa,
jokainen jäsen on harmoniassa kuuden
muun jäsenen kanssa, ja siten ryhmästä
tulee dynaaminen. Yhden jäsenen suru on
ryhmän murhe, ja kuusi muuta jakavat
yhden onnen ja iloiset kokemukset. He
ovat kuin soittimen kieliä luontoäidin
selittämättömien lakien käsissä. Tai voisi
sanoa kaikkien seitsemän säteen aktivoi-
tuvan tällaisessa ryhmässä, jolloin ryhmän
luovasta voimasta tulee vastustamaton.
Onpa taattu, että mikäli loosi onnistuu ole-
maan riitelemättä, pystyen jatkamaan et-
sintää, jäsenten välisen sopusoinnun pyr-
kimystä, tapahtuu ajan kuluessa ihme sii-
nä, että ryhmä alkaa lähentyä ja elää yhtä
ainoata ikiaikaista totuutta ja alkaa loistaa
tullen yhteiskunnalle valon majakaksi.

Joka kerran kun uusi jäsen tulee TS:aan
aktivoituen sen työntekijäksi, tämä uusi
jäsen saa osittain koko TS:n syntymään
uudelleen. Tämä jäsen omaa joukon hen-
kilökohtaisia lahjoja ja ominaisuuksia,
joista voi olla hyötyä TS:n tavoitteiden
saavuttamiseksi: muodostaa veljeyden
ydintä, rohkaista uskonnon, filosofian ja
tieteen vertailevaa tutkimusta sekä etsiä
luonnon selittämättömiä lakeja ja ihmisen
piileviä voimia. Samalla vanhemmat jä-

senet vähitellen häipyvät pois, ja heidän
henkilökohtaiset ominaisuutensa ja lahjan-
sa, joista oli hyötyä TS:n tavoitteiden
saavuttamiseksi, alkaa korvata jäljelle jää-
vien ja uusien jäsenten henkilökohtaiset
ominaisuudet ja lahjat.

Käytännöllisesti tämä merkitsee seu-
raavaa: jäsen, joka on toiminut työnteki-
jänä, sihteerinä tai luennoitsijana, talou-
denhoitajana tai teosofian opettajana tai
vain hyvänä, veljellisenä henkilönä, jättää
TS:n. Silloin tuon henkilön ominaisuudet
ja lahjat korvaavat jäljelle jäävät ja uudet
jäsenet. Tämä osoittaa uudistumisen
tapahtumasarjaa TS:ssa elävänä kokonai-
suutena, jossa jäsenten tulisi toimia elävi-
nä eliminä eli kehon osina. Tämän uudis-
tumisen tason ohella on olemassa ihmi-
sen luonnollisen uudistumisen prosessi,
jota tapahtuu pitkin koko hänen elin-
ikäänsä. Tiede kertoo meille ihmisen uu-
distuvan fyysisesti jokaisen seitsemän
vuoden kuluessa, kun kaikki atomit ja
molekyylit on korvattu. Saattaakin turval-
lisesti päätellä, että hienommilla olemas-
saolon tasoilla hienommatkin käyttö-
välineet uudistuvat.

Siten saattaa luultavasti tulla tilaisuus
raikastua useita kertoja yksilöllisen ihmi-
sen normaalin elinkaaren aikana myös
eetterisfyysisen kaksoispuolen osalta.
Samaa saatetaan sanoa astraalisesta tai
kāmisesta kehosta eli tunteiden käyttö-
välineestä, samoin mielen (manaksen)
alemmasta tai korkeammasta käyttö-
välineestä. Tämä selittää sen, miksi ja mi-
ten on mahdollista, että ihmiset voivat
kehittää perusteellisesti erilaisia persoo-
nallisuuksia yhdenkin eliniän aikana. Sa-
notaan Buddhaltakin vieneen kuusi vuotta
saavuttaa valaistus, kun hän oli päättänyt
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mihin suuntaisi tiensä. Sitten hän jätti isän-
sä palatsin kaikkine maallisine iloineen ja
nautintoineen, jolloin hän saattoi keskit-
tyä ihmiskunnan pelastamiseen kärsimyk-
seltä ja tuskalta. Jainalaisesta Thīrtankara
Mahāvīristä, joka eli samalla maan-
tieteellisellä alueella ja samana aikakaute-
na kuin Buddha, kerrotaan, että jätetty-
ään sukutalonsa häneltä kului 12 vuotta
vastaavan valaistuksen saavuttamiseen.

Uudestisyntyminen (regeneraatio)
merkitsee sananmukaisesti jälleensynty-
mistä tai uuden elämänjakson aloittamis-
ta. Jotkut alkukantaiset kansat uskovat,
että maailma syntyy uudestaan joka aamu.
Määrätyssä merkityksessä näin onkin lai-
ta, koska jokainen uusi päivä kätkee mah-
dollisuuksien maailman suodakseen ihmi-
sen elämään tuoreen, uuden aloituksen.
Mikäli joku on pahalla päällä, muut saat-
tavat vitsailla siitä sanomalla hänen ehkä
nousseen sängystä väärällä jalalla. Jaksot-
taisuuden periaate soveltuu jokaiseen
uuteen henkäykseen ja jokaiseen uuteen
sydämen sykkeeseen. Koetaanko ne jak-
soina, joissa yksilö liikkuu koko ihmis-
kunnan mukana ja puolesta, vai vain yk-
silönä, egoistisena, persoonallisena, itsek-
käänä itsenä? Kenen hyväksi ihminen hen-
gittää tai pidättää hengitystään, kenelle ih-
misen sydän lyö – ja sykkiikö se todella?
Vain itselleenkö ja muutamille rakkaille
kuten perheelle ystäville ja oman alueen
tai kansan ihmisillekö – vai sykkiikö ih-
misen sydän, hengittääkö ihminen koko
ihmiskunnan hyväksi?

Vuoden 1972 kesäkuusta vuoden 2010
kesäkuuhun TS:n Belgian osaston jäsen-
ten juokseva luku kasvoi 1 582:sta 2
159:ään osoittaen noin 580 jäsenen liitty-
neen osastoon. Tämä tekee vuosittaiseksi

keskimääräiseksi kasvuksi 15. Tällä het-
kellä on 100 belgialaista jäsentä vankassa
asemassa (”In good standing”, tarkoittaa
sitä, että he ovat maksaneet jäsenmaksun-
sa – Toim. huom). Viime vuosisadan lo-
pussa Belgian jäsenmäärä vaihteli 250:n
tienoilla. Johtopäätöksenä olisikin noin
viime 40 vuoden aikana jäsenkunnan uu-
distuminen keskimäärin 10 vuoden välein.

Toisena esimerkkinä on Etelä-Afrikka,
jossa kolmen vuoden aikana vuoden 1995
ensimmäisten vapaiden vaalien jälkeen jä-
senistö vaihtui noin 90:llä joka vuosi – ja
niin ollen sellaisella vauhdilla, että noin
kolmen vuoden välein lähes koko jäse-
nistö uudistuu.

Näistä esimerkeistä, joita todennäköi-
sesti voidaan vahvistaa muistakin
osastoista, saattaisi päätellä, että hyvin
pienen määrän TS:n organisaation jäse-
niä on taattava sen jatkuvuus. Useimpien
näiden jäsenten osalta voisi nähdä heidän
käyneen läpi muuntumisprosessin sekä
persoonallisuuden uudestisyntymisen.
Nämä ovat tosi työntekijöitä levittämässä
aatetta maailmaan: onpa olemassa jotain
sellaistakin kuin teosofia.

Ilmiselvästi kaiken TS:n toiminnan pi-
tää olla sopusoinnussa TS:n ohjelma-
kohtien kanssa. Useimmille jäsenille ovat
tuttuja Seuran kolme ohjelmakohtaa: 1)
ihmiskunnan yleisen veljeyden toteuttami-
nen; 2) vertailevan uskonnon, tieteen ja
filosofian tutkimuksen rohkaiseminen; 3)
sekä luonnon selittämättömien lakien että
ihmisen piilevien voimien tutkiminen. Sel-
laiset toiminnat kuin Seuran opiskelu-
ryhmät, yleisöluennot ja kesäkurssit
motivoivat tyypillisesti jäseniä uskonnon
ja filosofian vertailevaan tutkimukseen.
Niinpä osittain toiminta keskittyy toiseen
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ohjelmakohtaan, ja vain harvoja ponnis-
tuksia tehdään ihmiskunnan yleisen velje-
yden ytimen muodostamiseksi tai selit-
tämättömien luonnonlakien tai ihmisen
piilevien kykyjen tutkimiseksi.

Ensimmäinen ohjelmakohtahan on
muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeyden
ydin. Kun kuulee sanan ydin, siitä saattaa
helposti tulla mieleen ameeban solutuma.
Tässä yhteydessä luonnontiede ja biolo-
gia ovat havainneet, että kaikkia soluolion
elämänprosesseja hallitsee sen ydin eli
tuma. Mikäli ajattelemme ihmiskuntaa suu-
reksi eläväksi soluksi ja TS:aa tämän
suunnattoman soluolion ytimeksi, ilme-
neekin, että todellisen veljeyden ilmapiirillä
sekä toteuttamisella ytimessä, TS:ssa, on
suora vaikutus joka tasolle veljeyden har-
joittamiseen sekä koko ihmiskuntaan.

Mikäli jokin kansallinen osasto tai use-
ampi osasto, iso tai pieni, olkoon se idäs-
sä tai lännessä, pohjoisessa tai etelässä,
on ristiriidassa TS:n päämajaa vastaan
taikka TS:n yhtä tai useampaa kansallista
osastoa vastaan, tämä johtaa välittömästi
tuloksena riitelyyn ulkoisessa maailmas-
sa, kriiseihin ja konflikteihin ihmisten ja
kansakuntien välillä aineellisella tasolla. Ei
voi syyttää niin kutsuttuja ”pimeitä voi-
mia”, koska ihminen itse on syynä
toraisen ja epäveljellisen käytöksen ilma-
piiristä, jonka ihminen loi ytimen sisälle.

Toiseen perusseikkaan on tässä
viitattava sellaisena tosiasiana, että kukaan
ei ole tekemässä työtä TS:n tavoitteiden
hyväksi puutteidensa takia, vaan vain lah-
jojensa, ominaisuuksiensa ja motivaa-
tionsa vuoksi. Loosien ja osastojen teke-
mässä teosofisessa työssä ne luonnon-
lait, jotka hallitsevat seitsemän säteen
ryhmädynamiikkaa, koituvat automaatti-

sesti niiden ominaisuuksien käyttöön, jot-
ka ovat tietyissä jäsenissä tarjolla, kun taas
toisten jäsenten ominaisuuksia täydenne-
tään. Siksi onkin hyvin hyödyllistä jäsen-
ten tiedostaa toisiensa vahvuudet ja heik-
koudet kyetäkseen järjestämään aina oi-
kean henkilön tekemään oikeaa asiaa.
Kenenkään ei pitäisi hävetä näyttää
heikkouksiaan, koska ainoastaan ne tun-
tien voivat muutkin jäsenet nuo heikkou-
det huomioida. Sama pätee ominaisuuk-
siin; tulkoon nekin hyväksytyiksi, että joka
ikinen jäsen voi osoittaa lahjojaan ja omi-
naisuuksiaan omatakseen mahdollisuuden
olla kaikille hyödyksi eikä vain jäädä vail-
la huomiota joutilaana tekemättä työtä tois-
ten hyväksi. Kenenkään ei pitäisi tuntea
velvollisuudeksi tai kiusaksi kynttilänsä
piilottamista vakan alle. Siksi niin ollen
pitäisi rohkaista muitakin osoittamaan lah-
jojaan ja ominaisuuksiaan. Tämä tehdään
parhaiten näyttämällä hyvää esimerkkiä.

Tässä yhteydessä huonoimpia tapoja
on se, ettei hyväksy, vaan torjuu toisten
vajavuuksia. Tämä merkitsee sitä, että
syyttää aina toisia heidän puutteistaan,
virheistään ja erheistään. Kuitenkin tämä
on suuri virhe hänen osaltaan, joka syyt-
tää muita. Eiköhän ole niin, että ihminen
voi tuomita toisen erheellisen toiminnan
ainoastaan silloin, kun hänellä itsellään on
sama puute, eikä vielä hallitse sitä itses-
sään ja edelleenkin lankeaa tuohon virhe-
toimintaan aina vain uudelleen? Tällaisis-
sa tapauksissa, joissa tuntee kiusausta
syyttää jotakuta, pitäisi aina pyrkiä näke-
mään vika ensinnä itsessään, kiittää
karman lakia mahdollisuudesta nähdä
selkeästi mitä tapahtuu ja ryhtyä luomaan
maailmasta parempaa paikkaa – aloittaen
itsensä muuntamisesta.
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Teosofisen toiminnan ohjelmoiminen
näyttää noudattavan pitkällistä perinnet-
tä. Joskus uudet jäsenet huomioivat jär-
jestelmällisen toiminnan puutteen ensim-
mäisen ja kolmannen ohjelmakohdan sekä
toisen osalta mitä tulee tieteelliseen tutki-
mukseen, mutta muutos ei näytä tapahtu-
van helposti. Kotoisan ilmapiirin rohkai-
seminen TS:n kokouksissa ja ryhmätöiden
järjestäminen ovat keinoja koettaa muut-
taa järjestöä ohjelmasuuntautuneemmaksi.
Myös teosofinen käytäntö, jossa viimei-
simpiä tieteen löydöksiä sekä esim.
parapsykologisia kokeita ja mietiskely-
tekniikkaa esitellään, voivat luoda mah-
dollisuuksia enempään osallistumiseen
sekä muutokseen.

Todellinen muutos on kuitenkin yksi-
lön sisäistä muuntumista, joka syntyy tie-
toisen ponnistuksen, itsetutkistelun tai vii-
sautta innoittavien pyhien kirjoitusten tut-
kimisen tuloksena.

Toinen uusien jäsenten usein esiin ot-
tama kysymys on se, mitä täsmälleen sana
teosofia tarkoittaa. Sehän heijastuu Seu-
ran nimestäkin, vaikkei sitä määritellä Seu-
ran ohjeissa ja säännöissä. Tietenkin kir-
jassaan Teosofian avain H.P. Blavatsky
selittää teosofian olevan ikivanhaa juma-
laista viisautta. Salaisessa opissa (toisen
osan sivulla 545 englanninkielisessä lai-
toksessa sekä uudessa suomennoksessa;
sivulla 570 vanhassa suomennoksessa)
hän on täsmällisempi sanoessaan Plato-
nin johtavan sanan theos verbistä thein
(juosta tai liikkua) ja tämän olleen muinais-
kreikassa näkyvää ja näkymätöntä
äärettömyyttä ykseytenä kuvaava sana.
Äärettömyydet on koottu yhteen ikuisek-
si ympyräksi, joka symboloi universaa-
lin, puhtaan hengen liikettä rajattomassa

avaruudessa. HPB huomauttaa, että van-
hat kreikkalaiset eivät käyttäneet adjektiivia
absoluuttinen tässä yhteydessä.
Esoteerisen filosofian mukaan se on ”alati
tuleva” (ever becoming), ikuinen, ”ikiliik-
kuja”, ”aina universaalisti läsnä oleva”.
Englannin sana ”race” voidaan rinnastaa
merkitsemään myös liikettä kehällä mah-
dollisimman suurella nopeudella.

Teosofian yhteydessä (jumaluuden)
sana ”theos” näyttää merkitsevän jatku-
vaa, nopeaa, kehäliikettä eteenpäin eli kil-
pajuoksua. Toisaalta on kreikan viisaut-
ta merkitsevä ”sofia”-sana – ja vain vii-
saat eli viisautta kokeneet tuntuvat tietä-
vän tämänkin sanan täsmällisen merkityk-
sen. Pistis sofia on gnostilainen teksti
langenneesta naisellisesta aionista (mikä
merkitsee myös elämänkautta eli hyvin
pitkää aikakautta) nimeltä Sofia, joka vailla
kumppani-aionia aivan yksin loi
mustasukkaisen Genesis-jumalan. Sofia
edustaa viisauden uskoa tai tietoa pistis
sofiaa. Huomattakoon oikean uskon, oi-
kean tiedon ja oikean toiminnan olevan
kolme jainalaista jalokiveä, jotka johtavat
jīvaa eli sielua kaikkitietoon ja vapauteen.

Oikea suunta teosofisen opetuksen
mukaan on sellainen suunta, jossa kaikki
valinnat tehdään – ei suinkaan persoonal-
lisen itsen onnellistuttamiseksi – vaan ih-
miskunnan onneksi täysin epäitsekkäästi
ja henkisesti. Kuten HPB sanoikin: To-
dellinen teosofi on filantrooppi eli
ihmisystävä.

Buddhalaisella kahdeksankertaisella
tiellä oikea näkemys merkitsee sisänäke-
mystä Buddhan neljään jaloon totuuteen.
Buddhan opetukset ovat tiivistetyt
Prajñā-pāramitā-sydänsutraan, joka
päättyy mantraan: ”Om, Gate, Gate,
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Pāragate, Pārasamgate, Bodhi, Svāhā,
Om.” Tämä tarkoittaa: ”Aum, mene,
mene, mene tuolle puolen, mene koko-
naan toiselle puolelle, viisaus olkoon.
Aum.”

Jan Jelle Keppler: ”The Theosophical
Society as a Regenerating Brotherhood”.
Puhe TS:n 10. maailmankongressissa
Roomassa 11.7.2010. Suom. J K-K.

ITSETUTKISKELUSTA

Ihminen ei ole kahlittu katoavaiseen minäänsä, hän vain uskoo olevansa. Tämä
usko perustuu harhakuvitelmaan, siihen illuusioon että viisi aistia ovat ihmisen
elämässä hänen tietoisesti toimivat apulaisensa ja että siksi se maailma, johon
aistit viittaavat, on kestävä ja äärimmäisen todellinen maailma. Aistit pettävät
häntä ja hän pettää itseänsä. Kun hän vaatii vapauttaan, hän myös löytää sen.
Hänen tarvitsee saada sellaisia pelastavia, vapauttavia ajatuksia, vaikka hän ei
muuten ala koskaan etsiä itseään, omaa rajatonta minäänsä.
     Niin on viimeisessä analyysissa selvää, että se oli tajunta, joka oli kietoutunut
aineeseen. Ja se on tajunta, joka voi päästää ihmisen vapaaksi jälleen. Sitä ei voi
tehdä juoksemalla luostareihin tai korkeille vuorille ja viettämällä elämänsä
siellä. Se tapahtuu siten että me KÄYTÄMME TIETOISUUTTAMME SEN
OMAN LUONNON TUTKIMISEEN.

                             Paul Brunton: Totuuden jäljillä
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Joskus kysytään seuraavia kysymyksiä:
”Nyt kun maailmassa on niin monia hen-
kisiä ja esoteerisia järjestöjä, eikö teidän
mielestänne Teosofinen Seura ole suorit-
tanut työnsä loppuun? Nyt kun Seura on
auttanut välittämään teosofiaa runsaasti yli
vuosisadan ajan, eikö sen ole aika vetäy-
tyä sivuun?” Jotkut kysyjät jopa tähden-
tävät sitä, että tänä päivänä on olemassa
useilta opettajilta paljon ”nykyaikaisem-
pia” ja ”tuoreempia” henkisiä viestejä, jot-
ka korvaavat TS:n sanoman. Tulee ilmei-
seksi, että kysyjistä TS:sta on tullut ”van-
hanaikainen”.

On toisia, jotka sanovat, että koska ei
ole äskettäistä näyttöä mestarien viestin-
nästä Seuran sisällä, nämä ovat saattaneet
”hylätä” Seuran. Tästä tulee mieleeni eräs
vastaus, jonka nykyinen kansainvälinen
presidenttimme antoi eräälle brasilialaiselle
toimittajalle lehdistökonferenssin aikana,
joka tapahtui ennen Brasiliassa heinäkuus-
sa 1993 pidettyä TS:n maailmankong-
ressia. Mainiten eversti Olcottin kirjasarjan
Vanhoja päiväkirjan lehtiä toimittaja sa-
noi, että on dokumentoitua näyttöä yhte-
yksistä Seuran perustajien ja mahatmojen
välillä. Hänen kysymyksensä, jonka hän
suuntasi rouva Burnierille, oli: ”Millainen
viestintäyhteys nykypäivän TS:n johtajilla
ja mestareilla on? Ja millainen on teidän
yhteytenne heidän kanssaan?”

Seurasi muutaman tovin hiljaisuus,
minkä jälkeen presidentti sanoi: ”Oletta-
kaamme, että on pari, joka pitää suhdet-
taan pyhänä. Puhuisivatko he siitä julki-
sesti? Suhde mestarin kanssa on paljon

pyhempi kuin se, ja sen tähden siitä ei
puhuta.” Laskeutunut hiljaisuus merkitsi
lehdistökonferenssin loppua.

Mahatmat tarjosivat jonkin verran
opastusta perustajille ja joillekin muille
yksilöille Seuran vaikeina alkuaikoina. He
kuitenkin tekivät hyvin selväksi, että he
eivät milloinkaan aikoneet johtaa sitä. Ja
kun tutkii joitakin heidän kirjeitään, 1880-
luvulla annetun opastuksen luonne pysyy
elinvoimaisesti yhtä pätevänä kuin kun se
annettiin ensiksi. Tänään, yli 130 vuotta
siitä kun ensimmäiset viestit vastaanotet-
tiin, eräät heidän lausuntonsa TS:n ole-
muksesta ja sen työstä ovat yhä pohtimi-
sen arvoisia. Sillä vaikka maailma on
muuttunut ulkoisesti siitä ajasta, ihmisen
tajunnan olennaiset piirteet eivät ole
muuttuneet. Vaikka nykyiset ihmiset pur-
jehtivat informaatiomerellä ja välittömäs-
sä viestinnässä, suurelta enemmistöltä
vaikuttaa puuttuvan aito henkinen kom-
passi.

Eräs TS:n elinvoiman lähteistä on ol-
lut näkökulmaerojen rohkaiseminen sa-
malla kun suoritetaan sopusointuista ja
yhteistyökykyistä yhteisöllistä työtä. Tästä
syystä ne, jotka hakevat pelkästään itsen-
sä korottamista Seuran sisällä, ennemmin
tai myöhemmin tulevat pettymään, samoin
kuin ne, jotka lopulta näyttävät vaativan,
että sen pitäisi tarjota psyykkisiä harjoit-
teita ja psyykkistä kehitystä. Seura tarjo-
aa mahdollisuuksia opiskella psyykkisiä
ilmiöitä ja ymmärtää niiden mekanismia,
sekä madame Blavatskylta että mahat-
moilta ja monilta muilta Seuran kirjoitta-

Pedro Oliveira
Mahatmat ja Teosofinen Seura
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jilta. Erottelu psyykismin ja henkisyyden
välille on tehty hyvin selväksi. Ilman hen-
kisen sisänäkemyksen valoa psyykkisellä
kehityksellä on taipumus viedä harjoitta-
jansa sivuun.

Uskonnon ydin on täydellisen ja sa-
noin kuvaamattoman sopusoinnun tila
olemisen perustan, ajattoman todellisuu-
den kanssa; ja filosofia parhaimmillaan on
selvä ja vakaa liike kohti viisautta, maail-
man henkisesti muuntautunutta havaitse-
mista. Mikäli sellaiset ehdot ovat olemas-
sa, ne voivat kohdata kaikki pulmat ja tar-
jota todellisia ratkaisuja. Voi, uskonnosta
on tullut poissulkemisen, pelonlietsonnan,
väkivallan ja murhan esiintymislava; toi-
sin sanoen pahan lähde maailmassa.

TS sisällyttää kenttäänsä sekä uskon-
non että filosofian, samoin kuin tieteen,
opiskelemisen ja tutkimisen. Mutta sellai-
sen opiskelun on tarkoitus olla sen en-
simmäisen ja tärkeimmän ohjelmakohtan-
sa palveluksessa, nimittäin yleisen velje-
yden ilman erotteluita.

Toisin kuin ”nykyaikaiset” gurut ja
opettajat, joilla on tapana luoda riippu-
vuuden tunne oppilaissaan tai seuraa-
jissaan, mestari hyvin selvästi tähdensi
C.W. Leadbeaterille itsevastuullisuuden
ydinperiaatetta [K. H. Letters to C. W.
Leadbeater, Letter No. 1, 31.10.1884 –
Suom.]. Ja teosofian opetukset ihmisen
kehitystä koskien tähdentävät samaa pe-
riaatetta: vasta kun lakkaan riippumasta
ulkoisesta ympäristöstä, voin aidosti kas-
vaa. Itsensä tarkkaileminen ja itsetietoisuus
tulevat käytännön ilmaisuiksi tästä tär-
keästä periaatteesta.

TS:n tarkoitus ei ollut koskaan olla
akateeminen elin, vaikkakin merkittävä
määrä oppinutta työtä on tuotettu sen si-

sällä. Sitä ei myöskään aiottu ”okkultismin
saliksi”, missä okkulttisia ja henkisiä
harjoitteita opetetaan järjestelmällisesti.
Sitä ei myöskään tarkoitettu filantroop-
piseksi järjestöksi maailmallisten linjojen
mukaan, joissa muutaman pyyteellisyys
määrittelee sen ketkä hyötyvät varoista.

Alitajuinen halu yksilön uskonnon – tai
ideologian – ylemmyyteen on muuttanut
maailman vaarallisemmaksi paikaksi. Toi-
nen puoli samasta ongelmasta on viehty-
mys pikkurihkamaan, mikä paljastaa pe-
lon kohdata itsensä sellaisena kuin on.

Päinvastaisista väitteistä huolimatta
Teosofisella Seuralla on yhä merkityk-
sellinen työ edessään. Sen olennainen
viesti ei ole ikääntynyt, eikä TS:sta ole
tullut ”vanhanaikainen”. Sillä saattaa olla
ongelmia niin kuin kaikilla ihmisistä
koostuvilla laitoksilla on. Kuitenkin jokai-
nen vakava jäsen, joka tutkii huolellisesti
Seuran ohjelmakohtia, tehtävää ja sisäis-
tä elämää, ei voi olla huomaamatta, kuin-
ka tärkeä, tarkoituksenmukainen ja kiireel-
linen sen työ on maailmaa varten. Onko
mestareilla edelleen kiinnostusta siihen?
Jotkut saattavat haluta spekuloida siitä.
Kuitenkin eräs mestareista jätti tyyn-
nyttävän viestin niille, jotka pyrkivät ym-
märtämään heidän työtään: ”Kuinka har-
vat ovat ne, jotka voivat tietää mitään
meistä” [Viisauden mestarien kirjeitä
(1870–1900), ensimmäinen sarja, toim. C.
Jinarajadasa, kirje 46 – Suom.].

Lyhennelmä artikkelista ”The Mahatmas
and the TS”, The Theosophist, huhtikuu
2012. Poim. ja suom. Sampsa Kuukasjärvi.

Pedro Oliveira on nykyisin TS:n Aust-
ralian osaston jäsen. Hän on toiminut
Adyarissa useissa tehtävissä.
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Sarjakuva: Harry Hildén 1990.
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Uusi jäsen esittäytyy

Minut hyväksyttiin Teosofisen Seuran jä-
seneksi maaliskuussa. Yli 30 vuotta olen
tutkinut, elänyt ja kokenut henkisiä asioi-
ta, millä on erityismerkitystä minulle, mutta
tuskin lukijalle. Olen aina rakastanut aja-
tuksen ja toiminnan vapautta. En ole ha-
lunnut sitoa itseäni mihinkään ismiin tai
koulukuntaan. Hain jäsenyyttä Teoso-
fiseen Seuraan autuaakseni teosofista lii-
kettä aikana, jolloin teosofisia looseja lo-
petetaan. Joudun kuitenkin sitoutumaan
paitsi Seuran ylevään pääperiaatteeseen
yleiseen yeljeyteen, myös Teosofisen
Seuran ajatteluilmastoon, jossa keskeise-
nä ovat Seuran kunnioitettujen auktoriteet-
tien esittämä oppi luontokuntien ja ihmi-
sen kehityksestä.

Minulla on joskus tapana tarkastella
asioita historian ja kokonaisuuksien kan-
nalta. Ajanlaskumme alussa esiintyi maan
päällä eräs Suuri Valon tuoja. Jo noin 300
vuoden jälkeen alkuperäinen Valo oli lä-
hes kokonaan hukutettu. Vuonna 1789
sekä runsas sata vuotta myöhemmin
Veljeskunnan loistava idea, sosialismi,
tuotiin alas. Ei aikaakaan, kun alemmat
voimat tekivät tasa-arvon ideasta maan-
päällisen irvikuvan. Myöskään ei oppilas
Muhammedin tarkoitus varmaankaan ollut
sellainen, millä tavoin kiihkoislamistit ny-
kyään toimivat. Mestarien Blavatskyn
kautta tuoma Valo oli Vesimiehen ajan
suurenmoinen overtyyri. Näyttää olevan
sääntö, että kun Valo saadaan vaivoin alas
maan päälle, ryhtyvät vastavoimat heti

toimeen, ja vielä-
kin pontevam-
min, mitä loista-
vampi Valo on. 
Mestarien työ ei
toteudu helposti.

MAAILMAN
HÄTÄ ON

SUURI. Aseiden aiheuttama kärsimys, ali-
ravitsemus, lukutaidottomuus, sairaudet,
huonot elinolot, väärien ajatusmallien
pakottaminen yksilöille ja ryhmille,
itsekkäät ja huonosti toimivat yhteiskun-
tien hallintomenetelmät useissa maissa,
räikeä eriarvoisuus – samaan aikaan mil-
joonien ihmisten eläessä vastuutonta
LUKSUSELÄMÄÄ vailla Sieluyhteyttä.
Voitko katsella maailmaa Kristuksen sil-
min?

Ihmiskunta on hyvin keskeneräisessä
tilassa astumassa suureen värähtelynopeu-
den muutokseen. Ainoa elämäntehtä-
vämme on kasvaa maailmanpalvelijoiksi
Valkoisten Mestarien ohjeiden ja avun tur-
vin.

Turvalliseksi ja tehokkaaksi kokemani
menetelmä on: lähimmäisteni palvelu, kor-
keimman tiedon hankkiminen vain palve-
lutyön parantamiseksi ja ryhmätyön kehit-
täminen sellaiseksi, jossa lähimmäisteni
korkein idea toteutuu; ja koko ajan kyn-
sin hampain pitää kiinni Suuresta Valkoi-
sesta Veljeskunnasta – Valosta sisällämme.

Jorma A. Aunela
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Vera Želihovskaja: H. P. Blavatskyn elämä.
Sis. kirjoitukset Vera Želihovskaja: H. P.
Blavatskyn elämä; Vladimir Solovjov:
Teosofian avain; H. P. Blavatsky: Uus-
buddhalaisuus. Suomentanut Saara Juneja.
Ihmisyyden tunnustajat: Mänttä-Vilppula
2012. Sid., 120 sivua, 17 €.

H. P. Blavatskyn elämä on pienoiselämäker-
ta. Siinä on erilainen näkökulma Blavatskyyn
eli Vera Želihovskajan sisaren Jelena
Blavatskajan mystiseen puoleen. Kirja va-
lottaa myös mielenkiintoisesti Blavatskyn
persoonallista puolta, hänen suhdettaan
sukulaisiin ja venäläisiin. Kirjassa on kerto-
muksia, joista en ole aiemmin lukenut. Tie-
dot perustuvat Veran ja lähisukulaisten
Blavatskylta saamiin kirjeisiin ja heidän
tapaamisiinsa. Blavatsky reagoi voimakkaas-
ti moniin synnyinmaansa asioihin, ja hänen
suuri rakkautensa isänmaahan säilyi läpi koko
elämän.

Jätettyään Venäjän 17-vuotiaana Blavatsky
palasi sinne vasta kymmenen vuoden kulut-
tua. Tänä aikana hänelle oli kehittynyt ainut-
laatuisia kykyjä ja voimia. Ympärillä tapahtui
koputuksia ja esineet liikkuivat paikoiltaan.
Kuitenkin ortodoksisen kirkon korkea-arvoi-
nen hierarkki sanoi Blavatskyn kykyjen ole-
van lähtöisin Jumalasta ja kehotti häntä käyt-
tämään niitä ihmiskunnan parhaaksi.

Sisar kertoo, että jo lapsuudestaan asti
Blavatsky oli psyykkisesti hyvin herkkä. Hä-
nellä oli jo varhain myös meedion kykyjä,
mutta tutustuttuaan mediumismin varjo-
puoliin 1870-luvulla hän halusi luopua niis-
tä. Hän joutui esittämään ”yliluonnollisia ky-
kyjä” uteliaiden vieraiden ja myös monien
tutkijoiden ja tiedemiesten pyynnöstä. Jotkut
heistä saavuttamatta näitä kykyjä hylkäsivät
hänet ja suhtautuivat häneen myöhemmin vi-
hamielisesti, koska eivät kyenneet itse saa-
vuttaneet näitä kykyjä.

Blavatsky sai yhteyden moneen vainajaan
heidän kuolinpäivänään. Tähän joukkoon kuu-
lui sukulaisia, ystäviä ja tunnettuja venäläisiä.
Virallisen tiedon kuolemasta hän sai tietää
myöhemmin kirjeitse tai sanomalehdistä. Hän
suri kovasti joidenkin venäläisten kuolemaa.
Esim. tieto tsaari Aleksanteri II:n traagises-
ta kuolemasta vaikutti niin voimakkaasti
Blavatskyyn, että hän sairastui moneksi päi-
väksi. Vuonna 1886 hän oli syvästi järkytty-
nyt M. N. Katkovin kuoleman johdosta.
Katkov oli Blavatskyn suuresti arvostama leh-
timies, joka tosin vanhemmiten kannatti Ve-
näjän muiden ei-venäläisten kansojen venä-
läistämistä.

Sisarelleen Blavatsky ihmetteli, että tie-
demiehet tulivat keskustelemaan hänen kans-
saan. Opiskelematta mitään tieteen alaa hän
oli silti ”oppineisuuden ihme todella
oppineiden ihmisten silmissä… Ryhdyn väit-
telemään tiedemiesten kanssa ja osoittaudun
voittajaksi… Löydän virheitä tiedemiesten,
Tyndallin, Herbert Spencerin, Huxleyn ja
muiden artikkeleista. Minun kanssani keskus-
televat aamusta iltaan professorit, tieteiden
tohtorit, teologit.”

Blavatsky auttoi aina vähistä rahoistaan
köyhiä. Esimerkiksi venäläisten lehtien mak-
samat kirjoituspalkkiot hän lahjoitti Punaisel-
le Ristille ja parakkien rakentamiseen Kauka-
sian haavoittuneille.

H. P. Blavatskyn elämä -osio käsittää 72
sivua. Kirjassa on myös tunnetun venäläisen
filosofin Vladimir Solovjovin venäläiseen
lehteen kirjoittama kriittinen artikkeli
Teosofian avaimesta sekä H. P. Blavatskyn
vastine Uusbuddhalaisuus. Vastineessaan
Blavatsky toteaa, että Solovjov ehkä englantia
huonosti taitavana ei ymmärtänyt kirjan sa-
nomaa, joten kirjoitus oli ”kauttaaltaan kir-
jan sisällön vääristelyä”. Vastine on Blavat-
skyn tekstiä parhaimmillaan.

Kirjaesittely: H. P. Blavatskyn elämä
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Paljon on kirjaan saatu kokoon tietoa
Blavatskyn elämästä. Želihovskaja tutustutti
minut uudenlaiseen ihmiseen, Jelena Bla-
vatskajaan. Kirja on erittäin mielenkiintoinen.
Teksti on sujuvaa ja miellyttävää. Lämpimät

kiitokset Saaralle ja kustantajalle!
Samalta kirjailijalta on suomeksi myös

kirjat Kun olin pieni ja Nuoruusvuoteni (ks.
esittelyt Teosofeista 6/09 ja 3/11).

Pirkko Carpelan

Sano muikku!
Suomen viehättävin kalakirja

PERUSKOULUN USKONTOTUNNILLA KUULTUA

Opettaja kysyi uskontotunnilla, kuinka kauan Aatami ja Eeva olivat
paratiisissa.

 Syksyyn asti, vastasi Pikku-Ville.
 Miten niin?
 Omenat kypsyvät syksyllä!

                                               *    *    *
Opettaja kysyi taas, mistä Nooa tiesi, että tulvan jälkeen vesi oli
laskenut.

 Minä tiedän, sanoi eräs oppilas innokkaasti.  Yhtenä päivänä
tuli kyyhkynen lehti nokassaan.

 Mitä Nooa tästä päätteli?
 Totta kai luki tapahtumat siitä lehdestä!

                                                *    *    *
 Mitkä olivat Jaakobin vaimojen nimet?
 Ilmeisesti Helle ja Vilu. Raamatussahan kerrotaan, että Jaakobia

vaivasi päivällä Helle ja yöllä Vilu.

Teosofi-lehdestä tuttu freelance-kuvitta-
ja Maia Raitanen on tehnyt hauskan kala-
kirjan nimeltä Sano muikku! Siinä kaikki
suomen 69 kalalajia esitellään tietoiskuin
samalla kun katsellaan ja kuunnellaan
kalojen nasevia mietteitä. Kustantajana
on Into Kustannus.

150 sivua, värikuvat, ovh 26 €
www.intokustannus.fi
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Mieleenpainuva hetki Raatihuoneella lau-
antaina 14.4.2012: Teosofisen Seuran his-
torian ensimmäinen vuosikokous Kajaa-
nissa alkaa. Päivän aloittaa Eino Leinon
runoihin Nocturne, Lapin kesä ja Elegia
sävelletty musiikki, voimallisina ja
voimauttavina tulkitsijoina Katriina Ikä-
läinen (altto) ja Tuomas Rouvari (kita-
ra). Tästä on hyvä itäisen vuosikokouk-
sen alkaa, onhan runoilijan yhteydet
teosofiaan, Kalevalan runonlauluperin-
teeseen, Kainuuseen ja ”Kainuun mereen”
(Oulujärvi) yleisesti tunnettuja.

Kaikki kokoukseen päässeet olivat jou-
tuneet näkemään vaivaa osallistumisen
eteen. Osa tuli paikalle henkilöautolla ja
kimppakyydillä, osa junalla tai bussilla,
osa kävellen tai pyöräillen ja osa lentäen
Oulun kautta osallistuen samalla Oulun
looshin yleisöluennolle seuraavana päivä-
nä. Tämä valmius nähdä vaivaa on hyvin
ilahduttavaa. Siinä on Teosofisen Seuran
menestymisen avain. Yleinen veljeys, yh-
teinen tavoite aistivien olentojen auttami-
seksi mahdollisimman viisaalla tavalla, on
pitkäjänteinen ja vaivalloinen tehtävä. Ilo
kehittyy, kun katsoo, kuinka paljon jä-
senet näkevät vaivaa ja uhraavat aikaansa
ja rahaansakin yhteisen asian edistämiseen.
Tällöin järjestäjänä tehty etukäteistyö tun-
tuu hyvin pieneltä ja vaatimattomalta.
Hyvä niin, sillä silloin asiat ovat todelli-
sissa mittasuhteissaan.

Kokouksessa on hyvä ja lämmin ilma-
piiri. Jäsenet osallistuvat aktiivisesti kes-
kusteluun, esittävät ideoita ja tutustuvat
väliajoilla toisiinsa. Merkittäviä yhteyksiä
muiden paikkakuntien jäseniin luodaan.
Ihmiset ympäri Suomen: ilmoittakaa Seu-

raan, jos olette kiinnostuneita toimimaan
yhteyshenkilöinä omalla seudullanne –
teosofisten yleisöluentojen pitäjiä on nyt
hyvin saatavissa!

Osallistujat päättävät merkittävän asi-
an. Seura osallistuu Valonpäiville syksyi-
sin Kajaanissa, ja kevättalvisin Raahessa
sekä Henkisen Kasvun Päiville Oulussa
joka toukokuu. Kun kesäkurssi on Krei-
vilässä, saadaan joka vuodenajalle kiin-
nostava tapahtuma, jonka Seuran jäsenet
järjestävät eri puolella Suomea. Raahen,
Oulun ja Kajaanin looshien puheenjohta-
jat ottavat mielellään talkoolaisiksi ilmoit-
tautuvien nimiä vastaan.

Kokouksen päätteeksi Erkki Suihko
Kajastuksesta näyttää valokuvia Kajaanin
teosofisen toiminnan 101-vuotiselta
taipaleelta. Erkin täti ja seuran jäsen Ma-
ria Suihko (myöh. Hynninen) oli tuolloin
yksi aktiiveista. Saamme kuulla Marian
pelastaneen ihmisten henkiä hankkimalla
lehmiä köyhille perheille ja piilottamalla
ateljéssaan ottamiaan valokuvia santar-
meilta, jotka vaativat saada kuvia haltuunsa
omiin tarkoituksiinsa ennen Suomen itse-
näistymistä.

Suuret kiitokset kajaanilaisille vapaaeh-
toisille Omnialle ja Amalille kun aamulla
varhain nousitte valmistamaan meille hy-

Teosofisen Seuran vuosikokous Kajaanissa

Eino Leinon patsas Kajaanissa
Kuva: Eva Heiman
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vää ja ravitsevaa ruokaa!
Kokousaamuna Kajaaninjoen rannas-

sa ui parikymmentä joutsenta. Lähellä on
myös Eino Leinon patsas. Runo Lapin
kesä kuvaa hämmästyttävän hyvin
kainuulaistakin elämää:

Oi, valkolinnut, vieraat Lapin kesän,
te suuret aatteet, teitä tervehdän!
Oi, tänne jääkää, tehkää täällä pesä,
jos muutattekin maihin etelän!

Oi, oppi ottakaatte joutsenista!
Ne lähtee syksyin, palaa keväisin.
On meidän rannoillamme rauhallista
ja turvaisa on rinne tunturin.

Havisten halki ilman lentäkäätte!
Tekoja luokaa, maita valaiskaa!
Mut talven poistuneen kun täältä näätte,
ma rukoilen, ma pyydän: palatkaa!

(Eino Leino, runon Lapin kesä loppuosa
runokokoelmasta Kangastuksia, 1902)

Kajaanissa etsitään looshille edullista ja
vaatimatonta kokoontumispaikkaa vuok-
ralle. Viestiä saa levittää.

Eva Heiman

Teosofisen Seuran
vuosikokouksen päätökset

· Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi va-
littiin Mirva Jaatinen, Aime Kons ja Arja
Jokinen. Varajäseniksi valittiin Eila Lepre,
Janne Lemettinen, Ilkka Karhu ja Mir-
jami Malléus-Lemettinen.
· Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimie-
lisesti ilman äänestystä Tarja Pursi.
· Varsinaisina toiminnantarkastajina jatka-
vat Gunnar Lindberg ja Arja Tuomikos-
ki, varalla Kirsti Elo ja Raija Eskelinen.
· Jäsenmaksu pääkaupunkiseudulla koro-
tettiin ja se on nyt 50 €, muualla Suomea
se pysyy ennallaan eli 25 €:ssa.
· Teosofi-lehden vuosikertamaksu pysyy
ensi vuonna ennallaan eli se on 30 € Suo-
messa ja 35 € muihin maihin. Ensimmäi-
sen vuoden tilaajatarjous on 20 €.
Irtonumeron hinta nostettiin ja on 7 €.
Todettiin, että Teosofi-lehden teema vuo-
delle 2012 on Kehitys.
· John Sonckin Koti -säätiön sääntöjen
muutosehdotukset hyväksyttiin. Tämä
tarkoittaa mahdollisuutta selvemmin läh-
teä viemään eteenpäin Teosofisen Seuran
iäkkäiden jäsenten yhteisöllisen asumisen
mahdollistamista.
· Toimintasuunnitelman mukaan TS jatkaa
yleisöluentojen ja kesäkurssien järjestämis-
tä, osallistumista messuille eri puolilla
Suomea ja teosofisen kirjallisuuden kus-
tantamista, lisää tiedottamista looseille
puheenjohtajien kautta, jatkaa jäsentiedot-
tamista kirjeellä ja jatkuvalla sähköisellä
tiedottamisella, palvelee kirjastojen kaut-
ta sekä on mukana teosofisten järjestöjen
Yhteistyöryhmässä.

Teosofinen lukupiiri, Kajaani 1911.
Kuva: Erkki Suihkon arkisto
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Teosofinen yhteistyö ja vuorovaikutus

Janne Lemettinen kertoi johtokunnan
suunnitelmista sekä syksyn nettitiedustelun
tuloksista koskien Seuran toiminnan
kehittämistä. Näiden pohjustusten perusteella
kukin mietti itsekseen pari minuuttia aiheesta
”Mikä on oma elämäntehtävä suhteessa
TS:ään’”. Seuraavaksi kukin mietti ja kirjasi
itselleen ”Mitkä ovat haasteet, jotka estävät
toteuttamista?”. Sitten olikin aika miettiä
”Mikä on paras mahdollinen tulevaisuus, mikä
voi toteutua, jos olet ylittänyt haasteet?”.
Kuhunkin aiheeseen paneuduttiin muutaman
minuutin verran, ei enempää – antaen
ajatuksen virran toimia. Kirjaapa näitä
itsellesi, niin voit myöhemmin palata niihin
ja havaita mitä on todentunut tai muuttunut!

Yhteisesti keskusteltiin ja kirjattiin niitä
ideoita ylös, jotka haluttiin jakaa muiden
kanssa:
Loosien yhteistoiminta ja vuorovaikutus
·        Loosien  välistä  yhteistoimintaa
kannustettiin ja suositettiin. Esimerkiksi
yhteistyössä voi järjestää yleisötilaisuuden ja
hoitaa tiedonjakelun tai yhteistyössä voi sopia
luennoitsijan kiertämään. Tällä hetkellä toimii
”pohjoisen” sektori (Oulu–Kajaani–Raahe–
Ylivieska). Myös etelä-, länsi- ja itäsekto-
reille löytyisi hyvinkin tilaa keskinäiseen
yhteistyöhön.
·     Itä-Suomen aktivointi nousi esille ja jopa
hyvin mahdollisena; yhteyshenkilö löytyi
Joensuuhun, ja Kajaani sopivana moottorina.
·         Hiljaisille  paikkakunnille  toivotaan
kursseja.
·     Seuran tehtävänä on tukea uusien alueiden
aloituksessa. Ota rohkeasti yhteyttä!
·     Jos paikkakunnallasi on TS:n tilaisuus,
kerro siitä Seuran e-mailiin info@

teosofinenseura.fi, niin voimme auttaa
paikkakuntalaisille tiedottamisessa.
·     Viro kuuluu Suomen osastoon, ja sinne
ehdotettiin luentoja myös Pärnuun. Lisäksi
hieno idea olisi pitää vuosikokous Virossa
jonain vuonna (sellaisena, jolloin työjärjes-
tyksessä ei ole ylisihteerin valintaa).
·      Johtokunta  nimeää  loosien  yhteys-
koordinaattorin, joka hoitaa yhteydenottoja eri
looseille ja jonka puoleen voi kääntyä
toiveissa. Tällainen henkilö on Mirjami
Malléus-Lemettinen.
·     Paikkakunnilla voi olla yhteistyötä muiden
henkisten liikkeiden kanssa.

Toiminta jäsenenä
·      Yksittäisen  jäsenen  omaa  panosta
teosofian eteenpäin viemisessä ei voi
vähätellä. Jokainen jäsen arkipäivän
kohtaamisissa on juuri se oikea henkilö.
·        Teosofiset  kohtaamiset  yleisissä
tilaisuuksissamme voimistavat yhteisyyttä.
Osallistu!
·     Toivottiin, että ei olisi liian vakavaa – iloa
mukaan. Avoimuutta! Ole innostunut. Kosketa
arkipäivän asioita teosofialla.

Teosofiset päivät Suomessa
·     Vuodenaikarenkaan mukaisesti pidetään
kevät-, kesä-, syys- ja talvipäivät eri puolilla
Suomea:

o   Kevät: 5.–6.5. Henkisen Kasvun
Päivät Oulussa (pohjoinen)
o   Kesä: 22.–27.6. Kesäkurssit
Kreivilässä (etelä)
o   Syksy: 10.–11.11. Valonpäivät
Kajaanissa (itä)
o   Talvi: 9.–10.3.2012 Valonpäivät Raa-

hessa (länsi)

Marja Artamaa

Vuosikokouspäivän keskustelutilaisuudessa ideoitua 14.4.2012
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TIIMALASI
VOIMALASSA (TV1 ti 13.3.)
kyseltiin, onko jooga tie tasapainoon
vai vakaviin vammoihin. Mitä jooga on
alkuaan? Kuka on pätevä joogan tuntija
tai ohjaaja? Ohjelma ei näihin
keskeisiin kysymyksiin vastannut, vaan
eksyi tarpeettomille tantran tanterille!
     Monien odotukset olivat toteutuksia
suuremmat. Tšakrat mainittiin, mutta
selostamatta mitään tärkeää. Tyyli oli sikäli
sääli, että aiemmat Voimalat (erityisesti
huhtikuussa 2011 loistava Zeitgeist-aiheinen
jakso, jossa esiintyi Yrjö Kallisen asian-
tuntijana Matti Salminen) ovat olleet hyvin
laadittuja, laadukkaita! Nyt ei. Kommentit
netissä olivatkin aika happamia. Kukaan
osallistujista ei halunnut (tai osannut) esitellä
joogan alkuperäistä merkitystä, eri jooga-
lajeja, tutkimuksia sen hyödyistä tai haitoista.
Niin puhe aiheesta jäikin aivan liian
pinnalliseksi.

Alkuaan islamin mystiikkaan liittyvä
käsite suufi kuten myös joogi tarkoittivat
viisasta, opettajaa tai molempiakin – kuten
muut Idän arvonimet: guru, rishi tai zenin
roshi.

Kaikki nämä käsitteet ovat etääntyneet
esimerkiksi Patañjalin joogasutrien
perinteisestä ylevästä sanomasta; länsimaihin
tulvinut fakiirilauma ei välttämättä tiedosta
zenin tai joogan filosofian syntyjä syviä.
Vuosia sitten kysyttiin (kuten yleensä)
Suomessa vierailleelta Arnold Keyserlingiltä,
onko hänellä opettajaa: – Eipä ole gurua eikä
kengurua!

Sain 60-luvulla Palomäen Aimolta
kasetilla filosofian tutkija Swami
Venkatesanandan sekä J. Krishnamurtin
todella kiintoisan keskustelun. Ajoittain se
palaa vieläkin mieleen. Poikkeuksellisesti
Krishnaji selitti sanskritin sanan guru eri
merkityksiä: 1) Se tarkoittaa opettajaa, joita
toki on huonoja ja hyviä. Tuntemattomalla
seudulla täytyy kysyä tietä, mutta jonkun

neuvottua meitä oikein, emme siitä
syystä pysähdy häntä palvomaan, vaan
jatkamme matkaa! 2) Guru tarkoittaa
myös pimeyden poistajaa.  Jos
pimeässä huoneessa ovelta kajastaa
valoa, menemme empimättä sinne –
emmekä kyllä siihen tarvitse gurua. 3)

Termi merkitsee vielä taakan kantajaa.
Ulkopuolinen apu (tai teologinen uskoteltu
sovitus) ei todellakaan vapauta meitä
vaikutusten vastuusta, eivät myös monet
länsimailla esiintyvät ”opettajat” kevennä,
vaan lisäävät seuraajiensa taakkoja,
tietämättömyyttä, vieden lopulta heidän
rahansakin. Sietää varoa. Tämä keskustelu
olikin harvinaisen välitön ja avartava!
      Viisauden Mestarien kirjeet varoittavat
joogan sisältämästä taikauskosta. Silloin kun
tietämättömyyden ja valaistumattomuuden
tilasta spekuloidaan älyllisiä harhakuvitelmia
siitä mitä valaistuminen olisi, ei tavoiteta tosi
tietoa, vaan käydään aatteiden alennuskauppaa!
     Vuoden ensimmäisessä 2012/1 Jooga-
lehdessä selostetaan Virve Revon viime
vuoden pro gradua Turun yliopistosta nimeltä
Jooga-ilmiö. Joogan yleistymisen syiksi
Repo toteaa: vaihtoehtokulttuurit ja joogaan
keskittyneet yhteisöt; Suomessa asuneiden
intialaisten ja Intiassa asuneiden suomalaisten
panos; vapaa-ajan lisääntyminen ja tiedotus-
välineet; jooga kansalais- ja työväenopistojen
piireissä; joogaohjaajien systemaattinen
koulutus; joogaan kohdistuneiden ennakko-
luulojen hälveneminen; joogakerhot ja -
ryhmät. (28) Viittakiven opiston rehtori ja
Joogaliiton pitkäaikainen vaikuttaja Elvi
”Esko” Saari totesikin, ettei mikään uskonto
ole esteenä eikä toisaalta edellytyksenä
joogan harrastukselle.
     Perinteisiin joogan lajeihin luetaan: 1)
Hatha-jooga, joka keskittyy erityisesti
hengitysharjoituksiin ja asanoihin eli
asentoihin. Se vastaakin fyysisesti eniten
länsimaista voimistelua. 2) Bhakti-joogaan
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eli hartauden tiehen luetaan monet seremoniat
sekä rituaalit kuten Idän Krishna- ja Buddha-
kulttien eri versiot, myös paljolti islamin ja
kristinuskon mystiikan palvonta. 3) Jñāna-
joogan eli viisauden tien pääpainona on
opiskelu sekä filosofinen tutkimus. 4) Karma-
jooga, joka painottaa suoraa toimintaa vailla
pohdiskelua sen vaikutuksista. 5) Kundalini-
jooga, joka pyrkii joogan kautta sielullisten
ja henkisten kykyjen herättämiseen ja johon
usein yhdistetään myös mantroja. 6)
Astanga-jooga painottaen voimaa ja
vaikeitakin liikkeitä, joskus yhdistellen
esimerkiksi japanilaiseen aikidoon. 7) Raja-
joogan kuninkaallinen tie on itse asiassa
monen edellisen yhdistelmä keräten yhteen
tietoa, tahtoa ja toimintaa.
     Jokaisella joogan muodolla on kai omat
hyötynsä ja hankaluutensa. Esimerkiksi viisaus
(jñāna) ilman toimintaa on halvaantunutta
ajatusharhaa, viisaudeton toiminta typerää –
ja kaikkea pitää ohjata tahdolla! Näitä joogan
eri koulukuntia kuvailee symbolisesti
syvällinen Bhagavadgītā. Maaliskuussa 2012
saksalainen kanava Deutsche Welle esitti
monipuolisen reportaasin berliiniläisen
Immanuel-klinikan vaihtoehtolääketieteen
osastolta. Siinä prof. Andreas Michaelsen
kertoi laitoksensa laajoista ja pitkäaikaisista
joogatutkimuksista. Itsekin joogan
harrastajana hän totesi terävästi heti alkuun,
etteivät fyysiset temput ole joogan tärkein
sisältö, vaan sen sisäinen, henkinen ydin.
Mainiota!
     Parhaillaan molemmat tietty täydentävät
toisiaan. Jooga ei ole urheilua eikä ainakaan
kilpailua. Paitsi kehon lihasten vetreyttämistä,
jooga voimistaa kehon autonomisia säätöjä,
tasapainottaa hormoneita, tasaa hengitystä,
sydämen sykettä jne. Joissakin tapauksissa
voidaan vähentää tai jopa lopettaa haitallisten
sivuvaikutusten lääkkeistä. Nämä terveys-
vaikutukset ovat merkittäviä. Joogaan liitetyllä
mietiskelyllä saavutetaan parempi elämän-

hallinta ja keskittymiskyky, unihäiriöiden
hallinta, parempi fyysinen jaksaminen. Parasta
voi olla turhasta pilleririippuvuudesta ja niiden
haitoista pääseminen – ja halvalla!
    Joogamusiikkia teki puoli vuosisataa sitten
Tony Scott. Music for Zen Meditation ja
Music for Yoga Meditation ovat vieläkin
yllättävän hyviä. Uutuutena voi mainita Snatam
Kaurin levyn Grace (ISN CD5 – 001 600).
Sen kuudentena kappaleena on Aurinkolaulu
– Long Time Sun, jota voi sarjassa Kauriit ja
rohkeat suositella.
    Kuulin Scottin Music for Zen Meditationin
ensi kerran Paimelassa kesällä 1969, ja jopa
sen pienestä pätkästä (onpa outoa) tuo aika ja
tunnelma ovat elävänä taas tässä. Uskokaa tai
älkää!
                                                             *  *  *

101 ZEN-TARINAA on 1957 ilmestynyt teos.
Meillä sen julkaisi hiljattain Memfis Books.
     Kaksi zen-opettajaa, Gudo ja Daigu,
menivät tapaamaan rikasta ylimystä.
Saavuttuaan Gudo kehui isäntää: – Olet
luonnostasi viisas, sinulla on synnynnäinen
kyky oppia zeniä.
    – Pötypuhetta, sanoi Daigu. – Miksi
imartelet tätä pölkkypäätä? Hän saattaa olla
ylimys, mutta zenistä hän ei tiedä mitään!
    Ylimys ei tehnyt temppeliä kehuskelevalle
Gudolle, vaan tylylle Daigulle, ryhtyen hänen
oppilaakseen.
                                                             *   *   *
ISLANNISTA Halldór Haraldssonilta tulivat
taas terveiset ja arvokas kirjavihje, jota hän
on alkanut tutkia uudelleen – nimittäin
belgialaisen Robert Linssenin Living Zen.
Otsikko on monimerkityksinen joko Elävä
Zen tai Zeniä eläen. Kirjaan on loistavan
esipuheen laatinut teosofi Christmas
Humpreys (15.2.1901–13.4.1983), jonka
oma tuotanto zenin, teosofian, Shakespearen
ja buddhismin alalta ylittää 40 teosta! Hän sai
jopa harvinaisen arvon QC (Queen’s Counsel
= kuningattaren neuvonantaja) pelätyn Old
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Baileyn tuomarina. Hieman hupaisa on
poppari Van Morrisonin viittaus häneen 1982
laulussaan Cleaning Windows.
      Robert Linssenin (11.4.1911–15.5.2004)
upean kirjan Living Zen lainauksetkin ovat
sävähdyttäviä. Dante toteaa: – Eivät asiat
itsessään ole vaikeita ymmärtää, vaan
teillä ei ole tarpeeksi laajaa näkemystä.
    – Kaikilla meillä on buddhaluonto! Meiltä
puuttuu vain tietoisuus siitä.
     Niinpä satori välttää kaikki tietämättömien
määritelmät, kuvat ja määrätyt ilmaukset –
ollen kuin savuton liekki. (318) Netistä on
luettavissa vielä upean henkevä Yrjö Kallisen
tutkielma Zen, joka viittaa 1957 Meksikossa
kokoontuneiden psykologien ja psykiatrien
tavoitteeseen löytää läntisen tieteen ja zenin
liittymäkohtia. Kyllähän niitä runsaasti on!
    The New Scientistin (4.2.2012) tuore,
kiintoisa kansijuttu on otsikoitu Zen and the
Art of Genius (33–35). Esimerkiksi
syvämietiskely edellyttää rauhallista aivojen
alfa-aaltojen flow-tilaa, mutta kriittiset
ratkaisut ja useat huippu-urheilusuoritukset
vaativat zenin terävää keskittymistä, kertoo
kalifornialainen aivotutkija Chris Berka.
Matalajännitteinen tee-se-itse-sähkölaite
jäljittelee ohimolta ”zenin kaltaista sähkö-
pulssia” sekä uuteen virittymistä. Metodin
nimi on: Advanced Brain Monitoring eli
Edistynyt Aivoseuranta. Seuraavat kysymykset
ovat: Voidaanko menetelmällä myös mitata tai
jäljitellä syvähenkisyyttä?
     Kenpä tietäis zen?
                                                            *   *   *
UUDESTISYNTYNEET KRISTITYT olivat
Eckhart Tollella 2004  Findhornissa yksi
sivujuonne. USA:n uskovaiset liimaavat auton
takapuskureihin ilolla tarroja: NEWBORN
CHRISTIAN. Höh. Onpa kova tarve todistella
(ainoata) oikeata uskoaan. Tolle pohdiskelee,
miltä näyttäisi puskurissa: REBORN
BUDDHIST, AGAIN AND AGAIN: Jälleen-
syntynyt buddhalainen, yhä uudelleen ja

uudelleen. Ei vain kerran, eikä ainoastaan
hetken verran!
     Amerikkalaisen hurskastelevan ja
itseriittoisen kristillisyyden ylistys on
sikälikin ristiriitaista, kun muistamme
häpeälliset Abu Ghraibin ja Guantanamon
kidutusleirit, alhaiset Koraanien polttamiset,
ruumiiden häpäisyt sekä jopa sadattuhannet
Afganistanissa ja Irakissa tapetut syyttömät
siviilit. Sekö ilmentää sitä lähimmäisten
kristillisyyttä?

NORAH JONES, mainio palkittu laula-
ja, esiintyy heinäkuussa 2012 Porin jazzeilla.
Bravo.
     Eikä tämä vielä mitään, mutta George
Harrison opetteli sitaria soittamaan
nimenomaan hänen isänsä Ravi Shankarin
opastuksella. Kuunnellaanpa siis uudelleen
hieno Within You, Without You.

Kuulin sen ensi kerran nuorteosofien
leirillä Ljusterössä heinäkuussa 1968. Leirillä
seuranamme oli ikimuistoinen skottiveli John
Coats.
 Kyseisen Sgt. Pepperin levykannessa George
Harrisonin arvona oli peräti: Mestari GH.
     Juhannuksena 2011 toisen mestari CVK
Maithrejan luennon alkuvirityksenä kuultiin
Ravi Shankarin kaunista kappaletta levyltä
Spirit of India. Alutonta, loputonta kuin
elämä.
     Olipa itse luennoitsijakin silloin ihan
myyty mies.

TAHATONTA KOMIIKKAA oli Voimalasta
YLE:n nettisivuilla, jossa Joogaliitto
kirjoitettiin vain yhdellä t-kirjaimella. Vai
oliko se sabotaasia, tapahtuiko tämä tahallaan?
   Varmaan se viittasi levitaatioon ja
joogalentoon, josta tulikin lennokkaasti
Joogaliito: ”Auvoisat lentolinjamme
joogamatkaajat! Kiinnittäkää turvavyöt, sitten
hei – hoplaa!”

J K-K
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Maailman menoa

Adyarissa Teosofisen Seuran kansainvälises-
sä päämajassa pidettiin 14.3. Adyar-loosin
isännöimä keskustelu aiheesta ”Lähestymis-
tapoja ikuisen viisauden levittämiseen”. Tilai-
suudessa puhuttiin mm. uusien opetusten tar-
peellisuudesta tai tarpeettomuudesta sekä säh-
köisen median käyttämisestä.

TS:n tuore kansainvälinen varapresidentti M.P.
Singhal vaimoineen teki Delhiin ja Pohjois-
Intiaan kiertueen huhtikuussa. Pari on asettu-
nut asumaan Adyarin päämajaan.

TS:n Australian osasto muuttaa Blavatsky-
loosin rahavaikeuksien takia pois pää-
majastaan Sydneyssä. Theosophy Housesta
omistaa paikallinen Blavatsky-loosi 3/4 ja
Australian osasto 1/4. Tämän uutisen kantau-
tuessa Suomeen talo oli vielä myymättä ja
osaston uusi pääpaikka tuntematon. Taloudel-
lisista syistä loosi joutui myös jo lopetta-
maan tunnetun kirjakauppansa Adyar Shopin.

Venezuelalaissyntyinen, Yhdysvalloissa asu-
va Martin Leiderman vetää 12.–17.6.
Naardenin kansainvälisessä teosofisessa
keskuksessa Alankomaissa seminaarin kos-
moksen syntymästä Dzyanin stanzojen mu-
kaan. Stanzathan muodostavat H.P. Blavatskyn
Salaisen opin perustan. Seminaarissa stanzoja
verrataan nykytieteeseen, filosofian perintei-
siin ja uskontojen kertomuksiin.

Teosofian Euroopan koulu on Naardenissa
15.–20.10. teemalla ”Mieli syleilemään
universumia”. Tämä kiertävä koulu täyttää 30
vuotta tänä vuonna.

Teosofinen konferenssi (ks. Teosofi 1/11, s.
40) siirrettiin Egyptin levottomien olojen ta-
kia Aleksandriasta Kreikkaan ja samalla hei-
näkuusta kesäkuuhun. Tapahtumassa esitellään

länsimaisen esoterismin juuria.

Toukokuun The Theosophist -lehdessä oli
TS:n Belgian osaston ylisihteerin Jan Jelle
Kepplerin raportti käynnistään HPB:n
syntymäkodissa Dnepropetrovskissa Ukrai-
nassa. Paikassa toimii HPB-museo.

Yhdysvaltalainen Gary Lachman julkaisee
elämäkerran HPB:stä lokakuussa. Kirjan nimi
on The Mother of Modern Spirituality.
Lachman on kuuluisan Blondie-yhtyeen en-
tinen basisti. Hän on aiemmin kirjoittanut
mm. Swedenborgin, Steinerin ja Jungin elä-
mäkerrat.

Titanic-laivan uppoamista tasan sata vuotta
sitten muisteltiin huhtikuussa. Turmassa huk-
kuneiden joukossa oli päätoimittaja ja rauhan-
aktivisti William Thomas Stead, joka antoi
Annie Besantille arvosteltavaksi Salaisen
opin vuoden 1888 lopussa. Kirjan lukemisen
tähden Besant liittyi Teosofiseen Seuraan.
Vuoden 1997 Titanic-elokuvan Rose-hahmo
on luotu taiteilija Beatrice Woodin (1893–
1998) mukaan. Wood oli TS:n Amerikan
osaston jäsen.

Maailman luonnon säätiön (WWF) raport-
ti Living Planet 2012 kertoo, että ihmiskun-
ta kuluttaa 1,5-kertaisesti sen mitä maapallo
pystyy tuottamaan. Suomalaiset kuluttavat
luonnonvaroja maailman maista 11:nneksi
eniten kylmästä ilmastosta ja elintasosta joh-
tuen. Mikäli kaikki kuluttaisivat kuten suoma-
laiset, tarvittaisiin kolme maapalloa täyttä-
mään tarpeet. Suurin kuluttajamaa on Quatar.

Luonnon monimuotoisuus on parantunut
länsimaissa 1970-lukuun verrattuna, mutta
länsimaiden kulutus näkyy tropiikissa lajien
kiihtyvänä häviämisenä. Yksistään Papuasta on
hävinnyt 5 miljoonaa hehtaaria metsää. Län-
simaat tuottavat suuren osan raaka-aineistaan
ja hyödykkeistään kehittyvissä maissa.
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Kotimaan kuulumisia

Raivaustalkoot
Kreivilässä on ollut kunnostustalkoita.
Kreivilän isäntä Juha Poimio lähetti seuraa-
vat terveiset: ”Sekä raivaustalkoot 28.–29.4.
että kevättalkoot 18.–20.5. onnistuivat erit-
täin hyvin. Talkoolaisia oli runsaasti ja saa-
tiin paljon työtä tehdyksi, vaikka ’klapi-
talkoot’ pitää vielä saada aikaan. Kaatuneiden
puiden raivaus ja kuljetus aiheutti edelleen
paljon lisätyötä. Kaikille talkootyöhön osal-
listuneille sydämellinen kiitos!”

Talkoolaisia tarvitaan Kreivilässä kesällä.
Ilmoittaudu Arja Jokiselle, 050-310 4565 tai
arja.jokinen@hotmail.fi.

Katso TS:n kesäkurssin ohjelma tämän leh-
den sivulta 41. Ihmisen synty on aiheena.
Pääluennoija, ruotsalainen Ingo de Jong on
perehtynyt perusteellisesti Salaiseen oppiin.
Mainittakoon vielä kerran, että TS:n kesäkurs-
sit täyttävät sata vuotta tänä kesänä.

Belgian ylisihteeri Jan Jelle Keppler, jonka
maailmankongressipuhe julkaistaan tässä
Teosofissa, tulee TS:n päämajaan (Vironkatu

7 C Helsingissä) su 16.9 pitämään kaksi lu-
entoa. Klo 11–13 on luento ”Teosofisen Seu-
ran työ” ja klo 14–16 esitelmä ”Bodhisattva
Tsong-Khapa”. Luennot pidetään englanniksi
ja tulkataan suomeksi.

TS:n Ruotsin osasto tulee pitämään kesä-
kurssinsa Kreivilässä kesällä 2013 Suomen
osaston kurssin jälkeen.

Seuran sähköpostiosoite muuttuu, mutta vanha
pidetään olemassa niin kauan kuin siihen jo-
tain tulee eli tarvittaessa jopa vuosia. Uusi e-
mail-osoite on info@teosofinenseura.fi.

Valoa tielle -kirja saadaan jälleen myyntiin,
kun painokset saapuvat Adyarin Theosophical
Publishing Housesta kesän aikana. Tätä kir-
jaa on odotettu kovasti. Suomen kieltä on tar-
kistettu. Teos on kovakantinen ja hinta 7 €.

Vironkadun päämaja täytti 70 vuotta TS:n
hallussa 1. kesäkuuta.

Tältä näytti Kreivilässä tapaninpäivän
myrskyn jälkeen. Kuva: Juha Poimio.
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Rudolf Steiner Suomessa -juhla

Suomen antroposofinen liitto järjesti juhlan
Rudolf Steinerin ensimmäisen Suomen-
vierailun muistamiseksi lauantaina 14. päivä
huhtikuuta. Vierailusta oli silloin kulunut sata
vuotta. Steiner oli täällä pääsiäisen tienoilla,
3.–15.4.1912, Suomen Teosofisen Seuran
vieraana. Juhlaan oli kutsuttu myös Teoso-
fisen Seuran edustajat. Juhlan juontajana toi-
mi Markku Maula, puheenvuoroja pitivät Esa
Ristilä ja Seppo Matinvesi. Ohjelmassa oli
myös eurytmiaesityksiä ja runonlausuntaa.
Pianisti Tatjana Vainstein soitti Toivo Kuu-
lan ja Leevi Madetojan sävellykset vuodelta
1912. Lopuksi yleisö sai osallistua Steinerin
vuonna 1912 antamiin ensimmäisiin euryt-
miaharjoitteisiin.

Juhla järjestettiin ruotsinkielisen normaa-
lilyseon juhlasalissa, samassa paikassa, jos-
sa Steiner oli sata vuotta aikaisemmin pitä-
nyt esitelmäsarjan aiheesta ”Luonnonkuntien
ja taivaankappaleiden henkiset olennot”
(kymmenen esitelmää 3.–14.4.) Teosofisen
Seuran jäsenille.

Steiner osallistui myös Teosofisen Seu-
ran kaksipäiväiseen vuosikokoukseen Uudella
ylioppilastalolla ja vastaili lauantai-iltana jär-
jestetyssä tilaisuudessa jäsenten esittämiin
kysymyksiin. Kaksi julkista esitelmää hän piti
Yliopiston juhlasalissa aiheina ”Kalevalan
olemus” ja ”Okkultismi ja vihkimys”.

Vuoden 1912 vierailun ohjelmaan otti
osaa joukko venäläisiä teosofeja. Heidän
kanssaan Steiner osallistui pääsiäisyön pal-
velukseen Uspenskin katedraalissa ja piti heil-
le vapaamuotoisen puheen hotelli Fennian
vierashuoneessa.  Steiner piti myös kaksi eso-
teerista tuntia esoteerisen koulun oppilaille.

”Viikkolauseet”-mietiskelykirja oli juuri
tullut painosta ja se julkistettiin ensimmäi-
senä Suomessa Steinerin vierailun aikana. Se
sisältää jokaiselle vuoden viikolle meditaatio-
säkeen, joka johdattaa kokemaan viikon
henkis-energeettistä sanomaa, vuoden-
kierrossa sillä viikolla vaikuttavien voimien
sykettä.

Steinerin tulkkina toimi Seuran ylisihteeri
Pekka Ervast, ja Väinö Valvanne kirjasi Stei-
nerin puheet ja julkaisi niitä Tietäjä-lehdes-
sä. Suomen Antroposofinen liitto on julkais-
sut aiheesta kirjan ”Rudolf Steiner Suomes-
sa 1912 ja 1913 – esitelmiä, puheita ja vasta-
uksia kysymyksiin”. Teosofinen kirjasto sai
sen lahjaksi kokoelmaansa. Esitelmäsarja ja
yleisöesitelmä Kalevalasta on julkaistu aikai-
semmin erillisinä teoksina.

Steiner kutsui omia opetuksiaan keski-
eurooppalaiseksi teosofiaksi vielä tuolloin.
Vuoden lopussa perustetaan Antroposofinen
seura ja opetusten nimi muuttuu antro-
posofiaksi. Steinerille esitettiin kysymys
vuosikokousillan kyselytunnilla: Kuinka
selitätte, että eri selvänäkijät ja hengentutkijat
näkevät ja kuvailevat samoja henkisiä tosiasi-
oita eri tavalla?  Hän vastasi mm. että se ei
ole sen kummempaa kuin että kaksi matkus-
tajaa käytyään samassa maassa kuvaa matka-
kohdetta hyvinkin eri tavalla. Näkijöiden sub-
jektiiviset näkemykset vaikuttavat paljon nä-
kyjen kuvauksiin. Täytyy vain vertailla erilai-
sia kuvauksia ja saavuttaa itselleen objektii-
vinen näkemys.

(TS:n edustajina 100-vuotisjuhlassa oli-
vat Ari-Pekka Hyrkäs ja Heli Veivo.)

Heli Veivo
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             Teosofisen Seuran kesäkurssi
                                     22.–27.6.2012 Kreivilässä
                                     Kreiviläntie 219, 31110 Matku

                                         Ihmisen synty
            Ihmisen ja ihmiskunnan kehitys Salaisen opin mukaan
                  Vierailevana luennoitsijana Ingo de Jong (Ruotsi)

8.00 Aamumietiskely
8.30 Aamiainen
12.00 Lounas
17.00 Päivällinen

OHJELMA

Perjantai 22.6.
Iltapäivä Saapuminen Kreivilään
17.00 Päivällinen
19.00 Kesäkurssin avajaiset, juhannusjuhla Marja Artamaa
21.00 Juhannuksen viettoa Rantatalo

Lauantai 23.6.
10.00 Kurssiin viritys
15.00 Monadin evoluutio: Ihminen on oma historiansa Ingo de Jong
18.30 Opiskelu – keskusteluryhmät

Sunnuntai 24.6.
10.00 Universumi – elävä organismi: Kuten ihminen niin myös Ingo de Jong
universumi ovat seitsenkertaiset
15.00 Opiskelu – keskusteluryhmät
18.30 Prinsiippien ja skandhojen vertailua Tapio Rätt-Seule

Maanantai 25.6
10.00 Aurisen munan luonne ja tehtävä Ingo de Jong
15.00 Opiskelu – keskusteluryhmät
18.30 Oma taide                                                                           Mirjami Malléus-Lemettinen

Tiistai 26.6.
10.00 Kuinka ihmissielu palaa maan päälle Ingo de Jong
15.00 Opiskelu – keskusteluryhmät
18.30 Videokooste kesäkurssista Janne Lemettinen

Keskiviikko 27.6.
10.00 Kiviä ja kuoppia henkisellä polulla Pertti Spets
11.30 Kesäkurssin päätös Marja Artamaa

N. klo 22 Kaikkina iltoina: musiikkia cd:ltä, Olavi Lahtinen
                Näyttely luentosalilla. Ingo de Jongin luennot tulkataan suomeksi.

Majoitus täyshoidolla Kreivilässä maksaa 48 €:sta 60 €:een
riippuen huoneesta. Katso tarkemmin www.kreivila.fi
Voit tulla myös osaksi aikaa. Ilmoittautuminen mieluiten
etukäteen info@teosofinenseura.fi
tai 050-300 8535 / Mirjami Malléus-Lemettinen
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Syksyn yleisöesitelmiä

KAJAANI
Esitelmien ja kurssien paikka muuttuu elo-
kuussa Raatihuoneelle, Linnankatu 14.
24.-26.8. Salaisen opin tutkimista Hannu
Vienosen johdolla
Su 16.9. klo 14 Eva Heiman: Ihmissuh-
teet, karma ja jälleensyntymä
Pe 26.10. klo 18 Marja Artamaa: Inhimil-
linen ja jumalallinen yhdessä paketissa
Valonpäivät-itsetuntemus- ja hyvän olon
messut 10.-11.11. mahdollisesti Kylätalo
Pupulassa, Kansakoulunkatu 17 A.
Su 2.12. klo 14 Tarja Nahkiaisoja: Jalo
kahdeksanosainen polku

________________________________________________________________________________
Helsingin kesäluennot 2012

Teosofinen Seura
Vironkatu 7 C 2, 00170 Helsinki

www.teosofinenseura.fi
(09) 135 62 05

su 27.5. klo 14 Ihmisen päämäärä, Markku Jaatinen
su 10.6. klo 14 Kuusi mielen harhaa, Hannu Vienonen
su 24.6. klo 14Viisi skandhaa, Hannu Vienonen
su 8.7. klo 14 Elämä ilman pelkoa ja vihaa, Tanja Vienonen
ti 24.7. klo 18 How to Be Mindful – Kuinka olla tarkkaavainen,

Geshe Pema Dorjee
Luento on englanniksi. Tulkkaus suomeksi. Vapaa pääsy!
su 5.8. klo 14 Mitä myötätunto tarkoittaa, Ritva Lappi
su 19.8. klo 14 Ihmisen tahra, Eila Lepre

Kaikille luennoille on vapaa pääsy. Tervetuloa!

KOKKOLA
Renlundin koulu, Katariinankatu 5.
1.9. klo 15.30 Hannu Vienonen:  Viisi
skandhaa
6.10. Tapio Rätt-Seule: Kädestä katso-
minen
10.11. Seija Majava: Kärsimyksestä va-
pautuminen

PORVOO
Pääkirjaston kerhohuone, Papinkatu 20,
2.krs.
To 13.9 klo 17.30 Hannu Vienonen : Kor-
keampi minä ihmisessä
To 22.11 klo 17.30 Arto Aitta: Kuun vai-
kutus luonnossa ja ihmisessä

Kaikki tiedossa olevat syksyn esitelmät
listataan ensi lehdessä.Iloista kesää! :)
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Kreivilän kurssikalenteri kesällä 2012
Kursseista tarkemmat tiedot: www.kreivila.fi

18.–20.5. Kevättalkoot. Ilmoittautumiset Juha Poimiolle 050-4120321 tai
       juha.poimio@gmail.com
25.–27.5. Kansanparantajien hyvän olon kurssi
28.5.–1.6. Ikonimaalaus. Arja Jokinen, 040-503 9545.
31.5.–2.6. Maria-sisaret. Arja Jokinen, 040-503 9545.
31.5.–3.6. Shaktitanssin opettajakoulutus, toinen jakso. Sat Darshan Kaur,
                 satdarshankaur@yahoo.com
8.–10.6. Reiki-viikonloppu: Mieli ohjaa, keho tottelee. Marja ja Jyrki Kiviaho, 03-377
4710 (vastaaja) tai marja.rica@rokki.net. Kurssimaksu 65 € toimii ilmoittautumisena.
Marja Kiviahon tili FI62 2459 2100 0315 15.
8.–10.6. Iloa ja voimaa kesäluonnosta -kurssi ja luontoretriitti. Osallistumismaksu 95 €
11.5. mennessä Mielenkieli-tilille FI 74 1043500114680.  helena.nuutinen@
mielenkieli.com
15.–17.6. Yksityinen
22.–27.6. Teosofisen Seuran kesäkurssi: Antropogenesis – ihmisen ja ihmiskunnan
kehitys Salaisen opin mukaan. Vieraileva luennoitsijana Ingo de Jong Ruotsista. Ilm.
info@teosofinenseura.fi tai 050-300 8535 / Mirjami Malléus-Lemettinen
29.6.–3.7. Astrologinen viikonloppu – Ihmissuhteet ja Karma. Luennot: Marja-Liisa
Niemi-Mattila, Raimo Nikula ja Tarja Enoranta. Ilmoittautuminen maksamalla
osallistumismaksu 70 € 18.6. mennessä tilille T:mi Astrokonsultointi 800018-2048950.
Tiedustelut m-l.niemi-mattila@kolumbus.fi tai puh. +358 400-409393.
4.–8.7. Taiji
6.–8.7. Reiki 1, Usuin luonnollisen parantamisen menetelmä. Opettajana Leila
Anderssèn. Tiedustelut kurssista ja ilmoittautumiset 20.6. mennessä: Leila Anderssèn,
050-361 56 71 ja e-mail: reiki@iki.fi
13.–15.7. Vapaan katolisen kirkon hiljentymispäivät
23.–25.7. Muuta ajatuksesi - muutat elämääsi -kurssi. Ilmoittautumiset 7.7. mennessä
Jenny Heinonen, 044-2927565 tai jenny.heinonen@suomenvalmennustalo.fi
27.-29.7. Yksityinen
1.–4.8. Raja yoga Pranayama, retriitti, G. Gautama Intiasta paikalla
4.–8.8. Pranayama, kurssi, G. Gautama Intiasta paikalla. Ilmoittautumiset: Viveca
Leväaho, 040-5320660 tai pranayama@saunalahti.fi
10.–12.8. Yhteistyöryhmän seminaari: Henkisten valintojen aika. Ilmoittautumiset Heli
Veivo, 050-378 0107 tai heli.veivo@elisanet.fi
15.–19.8. Erillisyydestä ykseyteen, hiljaisuuden retriitti. Tiedustelut ja ilmoittautuminen:
Yrjö Kumila, 040-511 5702 tai yrjo.kumila@pp.nic.fi
24.–26.8. Taiji
31.8.–2.9. Looshilaiset ja Maria-sisaret
7.–9.9. Syystalkoot
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Blavatsky: Salaisen opin hakemisto (I/II osaan)
S 16,80

Blavatsky: Teosofian avain S 18,50
Blavatsky:Teosofinen sanakirja 29,00
Bulwer-Lytton: Zanoni           S 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
Collins: Kultaisten porttien läpi 12,00
Collins: Kun aurinko kiertää pohjoiseen 4,20
Collins: Valoa tielle 5,00    S 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           S 10,00
Garver: Kolmannen asteen veli 24,00
Griffiths: 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 S15,90
Hodson: Syntymän ihme 6,70
Humu: Muinaissuomalaisten uskonto 9,00
Jinarajadasa (toim.): Viisauden Mestarien kirjeitä II

6,70
Kallinen: Puheenvuoroja           S 8,40
Kallinen: Zen           S 10,00
Karagulla: Läpimurto luovuuteen 18,50
Karagulla/Kunz: Tsakrat ja ihmisen energiakentät

23,50 S 30,20
Kari-Koskinen: Teosofia kristinuskossa 1,60
Kurikka: Viides evankeliumi 6,70
Ladd: Ayurveda 25,00
Lao-Tse: Tao-Te-King           S 16,00
Layton: Teosofia – avain ymmärtämiseen 6,70
Leadbeater: Ajatuksen voima 8,00
Leadbeater: Astraalitaso 14,00
Leadbeater: Ihminen näkyväisenä
ja näkymättömänä           S 16,80
Leadbeater: Kuoleman toisella puolella 8,40
Leadbeater: Luonnonhenget 6,00
Leadbeater: Mestarit ja polku          S 20,10
Leadbeater: Näkymättömiä auttajia 10,00
Leadbeater: Okkulttinen elämä loppu, up. tulossa
Leadbeater: Selvänäkö 15,00
Leadbeater: Tsakrat           S 13,40

Teosofisen Seuran kirjamyyntiluettelo, kesä 2012
Tilaukset puh. (09) 135 6205, e-mail: info@teosofinenseura.fi
Tekijä       Kirjan nimi €
S = sidottu. Muussa tapauksessa teos on nidottu.

Tekijä       Kirjan nimi €
Teoksesta voi olla nidottu sekä sidottu versio.

Bhagavad Gita           S 16,50
Damodar, Mestarin oppilas 12,60
Dhammapada           S 16,00
Hiljaisuuden ääni (kust. Pirkko Carpelan)14,00
Kasvissyönti ja vegaanius elämäntapana 15,00
Lemuria ja juurirodut 8,00
Mestarien kirjeet A.P. Sinnettille         S 40,30
Mestarien kirjeiden johdanto 5,00
Rauha 1,00
Sydämen oppi            S 6,70
Teosofia ja muuttuva maailma 5,00
Teosofisen Seuran Suomen osasto 100 vuotta

29,00
T. Subba Row –teosofi ja vedantafilosofi 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

           S 5,00
Angervo:Kalevalaisten esi-isiemme usko 20,00
Atkinson:Jälleensyntymä ja karman laki 16,50
Besant: Aikain viisaus 11,70
Besant: Ajatuksen voima 13,00
Besant: Dharma 10,00
Besant: Esipihassa 5,00     S 6,70
Besant: Ihmisen seitsemän prinsiippiä  6,70
Besant: Jooga 16,00
Besant: Jälleensyntyminen 13,00
Besant: Karma 13,00
Besant: Korkeahenkisen elämän lait    S 10,00
Besant: Kristinuskon salainen puoli 8,40

          S 18,50
Besant: Oppilaan polku 11,70
Besant: Tajunta 13,40
Besant ja Leadbeater: Ajatusmuodot    S 13,00
Blavatsky: Esoteerisen filosofian perusteet

 6,70
Blavatsky: Hiljaisuuden ääni            S 6,70
Blavatsky: Kirkon ja vapaamuurarien
                                      rituaal ien juuret 7,00
Blavatsky:Käytännöllinen okkultismi 10,00
Blavatsky: Salainen oppi, johdanto
ja Dzyanin kirjan runot 7,50
Blavatsky: Salainen oppi I (2 kirjaa)  S 30,00
Blavatsky: Salainen oppi II           S 60,00
Blavatsky: Salainen oppi 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 III, selityksiä 7,50
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Leadbeater: Unet 10,00
Leadbeater: Ääni, väri ja muoto 5,00
Leo: Astrologiaa kaikille 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 (3 kirjaa) luvut 1–10,11–20, 21–29 à 15,00
osa II (3 kirjaa) luvut 1–10,11–21,22–30 à 15,00
osa III (3 kirjaa) luvut 1–11,12–20,21–30 à 15,00
osa IV (toistaiseksi ilm. 1 kirja) luvut 1–9 15,00
Purucker: Elämisen taidon kultaiset ohjeet 5,00
Reigle: Blavatskyn salaiset kirjat 26,00
Ringu Tulku: Elämä ilman kuolemaa 10,00
Rinpoche, Samdhong: Buddhalainen mietiskely

12,00
Rinpoche, Samdhong: Ihmiskunnan haasteet 7,00
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 kokelaille II   5,00   S 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
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
Teosofi-lehti, vuosikerta, 6 nroa 27,00
Teosofisen Seuran adressi 5,00
Teosofisen Seuran standaari 16,80

Tekijä       Kirjan nimi €Tekijä       Kirjan nimi €
Tämä luettelo on päivitetty ja korjattu 1.6.2012.

Artemajos: Alkemian sanakirja, 98 s, 18 €; Astrologia (uu-
sittu p.), 102 s, 16 €; Aurakirja, 96 s, 20 €; Jälleensyntyminen
ja karma, 112 s, 20 €.
Atkinson: Muistin kehittäminen, 112 s, 20 €.
Besant: Selvänäkö ja selväkuulo, 24 s, 5 €.
Blavatsky: Egyptin mytologian sanasto, 60 s, 12 €; Jälleen-
syntymisen mysteereitä, 36 s, 10 €; Buddhalaisia kirjoituk-
sia, 104 s, 18 €; Intian filosofian sanakirja, 136 s, 18 €;
Kabbalan sanakirja, 80 s, 14 €; Teosofisia oppeja luonnos-
ta ja ihmisestä, 28 s, 8 €; Unet, 40 s, 10 €.
Blavatsky – Schure – Sinnett: Atlantis – kadonnut man-
ner, 92 s, 18 €.
Busch: Jälleensyntyminen, karma ja kuolemanjälkeinen
elämä, 156 s, 20 €.
Cooper: Selvänäön kehittyminen, 52 s, 12 €.
Elonpyörä-vuosikirjat, 88 s, 14 €.
Elämänviisautta – mietelmä- ja muistikirja, 112 s, 15 €.
Flammarion: Urania, 136 s, 25 €.
Fredal: Paracelsus ja hänen teoksensa, 36 s, 10 €.

Hartmann: Seikkailu rosenkreutzilaisten luona, 120 s, 25 s.
Humu: Kalevalan sisäinen perintö, 68 s, 12 €.
Leadbeater: Sureville, 25 s, 6 €; Syyn ja seurauksen laki,
28 s, 8 €; Taivasmaailma eli devachan, 96 s, 15 €; Telepatia
ja mielellä parantaminen, 28 s, 8 €.
Leeuw: Henkisen tietoisuuden herääminen, 64 s, 12 €.
Olcott: Vanhoja päiväkirjan lehtiä, osa IV, luvut 1– 9, 116 s,
15 €.
Pieni buddhalainen sanasto, 56 s, 10 €.
Selvänäkö ja telepatia (useita kirjoittajia), 100 s, 18 €.
Span: Tositapahtumia, 60 s, 12 €.
Valvanne: Kalevalan iso tammi, 72 s, 12 €; Kirjoituksia
mystiikasta, 88 s, 15 €; Kirjoituksia mystiikasta 2, 88 s, 15
€; Kirjoituksia mystiikasta 3, 88 s, 15 €; Kreivi de St.
Germain, 44 s, 10 €; Tähtikuvion selitys, 42 s, 10 €.
Vegetarismi – Eettinen näkökulma (useita kirjoittajia) (uu-
sittu p.) 92 s, 15 €.
Westcott ym.: Christian Rosenkreutz – keskiajan mystik-
ko, 48 s 12 €.

Biokustannuksen viimeaikaisia teosofisia julkaisuja, kaikki nidottuja. Ks. www.biokustannus.com
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Elonpyörän kirjakauppa
Blavatsky-looshi ry:n lainasto

Avoinna ti ja 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

Mannerheimintie 79 (katutaso), 00270 Helsinki
Avoinna ma–pe klo 15–17, la 11–14

Puh. (09) 637 248, fax (09) 658 540
sähköpostitilaukset biosis@saunalahti.fi

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 rajoilla
olevista asioista. Alan monipuolisin ja suurin lehti Suo-
messa. 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

Henkisten valintojen aika
Yhteistyöryhmän järjestämä viikonloppuseminaari Kreivilässä 10.–12.8.2012
Kreivilän kurssikeskus, Kreiviläntie 219, 31110 Matku

Perjantai 10.8.
17.00 Saapuminen Kreivilään ja majoittautuminen
18.00 Kevyt päivällinen
19.00 Avausrituaali, Jarmo Anttila
Tervehdyssanat, Heli Veivo
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
Lauantai 11.8.
8.00 Aamumietiskely
8.30 Aamiainen
9.30 HENKISTEN VALINTOJEN AIKA, Yrjö Kumila
        Pienryhmät
12.30 Lounas
14.00 Harjoitusten iltapäivä
          INTUITIIVISTEN VALINTOJEN POLKU
16.30 Päivällinen
18.30 Polun löydöt
21.00 Sauna ja puffetti
Sunnuntai 12.8.
8.00 Aamumietiskely
8.30 Aamiainen
9.30 AITO HENKISYYS – agnijoogan opetuksia tästä ajasta, Valentina Liimatainen-
        Korac, tulkkina Paula Liimatta
        Pienryhmät
12.00 Päivien päätössanat, Tarja Pursi
Veljespiiri
12.30 Veljesateria

Osallistumismaksu 100 €
(sis. seminaarin, ateriat ja
majoituksen)
Ensikertalaiset puoleen hintaan!
Ilmoittautumiset 3.8.2012
mennessä:
Heli Veivo: puh. 050-378 0107,
e-mail heli.veivo@elisanet.fi

Ilmoittaudu kyydintarjoajaksi tai kysy
kimppakyytiä: Aatma, 09-693 3339
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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.


