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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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Teorialla vai sydämellä
Kesä on parhaimmillaan tätä kirjoittaessani. Ta-
kana on kesäkurssi Salaisen opin (SO) opis-
kelun myötä. Vieraamme Ingo de Jong Ruot-
sista on yksi harvoista sellaisista perusteelli-
sista SO:n tutkijoista, jotka tutkiessaan myös
tuottavat omia piirroksia ja kaavoja siitä mi-
ten SO selittää niin sisäisiä kuin ulkoisia
kehitysprosesseja. Ne piirrokset, joita kesä-
kurssilla näimme, ovat erinomainen lisä ja sy-
ventävä näkökulma niihin kaavakuviin, joita
aiemmat tutkijat kuten K.V.K. Nehru ja Geoffrey
Farthing ovat tehneet.

Minulta kysyttiin, että mitä ideaa on tutkia
SO:ia, eikö se ole kokonaan teoriaa? Tässä se
ihmeellisyys on, että teoria yhdelle voi olla toi-
selle täynnä oivalluksien prosessia ja syvene-
vää tajuamista siitä mikä meitä ja maailman-
kaikkeutta liikuttaa, mikä vahvistaa ihmisen
vastuun ymmärtämistä. Ilman vastuuta ihmisyy-
destä tai oman elämänsä korjaamisesta suhtees-
sa ihmisyyteen ei edistymistä ihmiskuntana ta-
pahdu siinä määrin kuin olisi mahdollista. Ke-
hitys on kaikilla tasoilla tapahtuvaa jatkuvaa
elämän atomien vaihtumista. Ingo terävöitti sitä,
miten kaikki paljastuu sisältä käsin oman ole-
muksensa mukaan. Mikään ei ole erillään maa-
ilmankaikkeudessa. Jokainen prinsiippi ulos-
virtaa omasta lähteestään, joka alkuperältään
on Ātma. Ihminen ja ihmisen olemuspuolet ovat
sisällä maailmankaikkeuden kehitysproses-
seissa vastaavilla tasoillaan.
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Olemme kosketuksessa tai yhteydes-
sä ympäröivään maailmaan sisäisten ja
ulkoisten aistien kautta. Kehityksen
pyörää ei voi pysähdyttää, mutta ihmi-
nen voi pysähdyttää väärän suunnan
muuttaen itseään kohti epäitsekkyyttä.
Kun tulemme tietoisemmiksi elämän
kokonaisuudesta ja yhteydestämme sii-
hen, voimme sanoa, että emme näe
silmillämme vaan näemme tietoisuu-
dellamme. Tämän voi ilmaista niinkin,
että näemme sydämellämme. Silloin
katsomme rakkauden silmin, myötätun-
non silmin kaikkea kohtaamaamme
vääryyttäkin. Onko tämä teoriaa? On,
niin kauan kun emme harjoita itseäm-
me elämän ymmärrykselle tai yksinker-
taisesti emme vain koe tarpeelliseksi
olla kehityksen tukena, vaan jarrutam-
me sitä vahingollisilla ajatuksilla ja
teoilla.

Viime lehden palstallani mainitsin
läsnäolosta, että siihenkin tarvitaan
harjoittamista. Eikö mikään tule itses-
tään kuin lahjana? Ehkäpä tulee, kun
löydämme sen tyynen ja rauhan itses-
sämme, jolloin näemme tietoisuudel-
lamme. Kun sytytät kynttilän, aseta se
tietoisesti paikkaansa, sytytä tulitikku
tiedostaen raapaisupinnan, sytytä kynt-
tilä tyynesti, kunnioittaen, valaise maa-
pallon kasvoja. Maapallosta itsestään
tulee valo. Mysteeri, elämän ihme, voi
olla siinä mitä teemme.

Voi olla todella vaikea tutkia SO:ia
sydämellä, mutta siitä opiskelussa pe-
rimmältään on kyse. SO kertoo yksey-

destä, olemassaolosta, ihmisen kehityk-
sestä, asioiden ytimestä, mutta sen tut-
kiminen on vaativaa. Tulee osata siir-
tää älykkyys ymmärrykseksi. No niin,
kuten tiedämme, polkuja on monia. Pe-
rimmäisen todellisuuden voi saavuttaa
monella tavalla: antaumuksella, toimin-
nalla, tiedolla, palvelemalla. Ominaista
on sielun palava halu tai liekki tai kiin-
nostus oppia. Oppia sisäisesti. Oppia
palvelemaan millä tahansa tavalla.

Syksyä kohti
Kohta alkaa jälleen syyskausi. Joen-
suussa alkavat yleisöluennot Kajaanin
Kajastus-loosin tukemana. Raumalla
jatkuvat lukupiiri ja yleisöluennot.
Muita uusia paikkakuntia toivotaan
mukaan. Seura tukee. Mikkelissä loosi
on lakannut.

Syksyn aikana loosien lisäksi on
mietiskelykurssi Helsingissä ja Kajaa-
nissa sekä ayurveda-kurssi Oulussa.
Ainakin kolmella henkisellä messulla
teosofia on mukana, nimittäin Hyvän
Olon Lähde -messuilla Ylivieskassa
syyskuun alussa, Hengen ja tiedon
messuilla Helsingissä lokakuussa ja
Valonpäivillä Kajaanissa marraskuus-
sa. Syyskuun päämajan yleisöluentojen
ensimmäisenä vieraana on Belgian
osaston ylisihteeri Jan Jelle Keppler,
jonka kanssa on ohjelmaa koko päivän.

Antoisaa paneutumista teosofiseen
elämään

Marja Artamaa, ylisihteeri
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Kaiken nykyisen elämän väärinymmärryk-
semme juuressa – koskien elämää sen
todessa, sisimmässä puolessaan – on se
tosiasia, että olemme opiskelleet
evoluutiota  ilman sen täydennystä
involuutiota. Olemme tarkkailleet ihmisen
kohoamista eläimestä ja unohtaneet hä-
nen aiemman laskeutumisensa enkelistä.

Kaikki elämä ”laskeutuu” korkeuksis-
ta, jumalallisen paljouden maailmasta, ja
juuri tämä hengen ”lankeemus” aineeseen
tekee välttämättömäksi sen pitkän ja usein
tuskallisen jälleenkohoamisen, jota nimi-
tämme evoluutioksi.

Hämmästyttävässä Pistis Sofia -kirjas-
sa, gnostilaisuuden raamatussa, Jeesuk-
sen suuhun pannaan nuo kiehtovat sanat,
kun hän ylösnousemuksen jälkeen neu-
voo valittuja oppilaitaan luomisen perim-
mäisistä salaisuuksista:

Mysteeri, joka on maailman tuolla
puolen, mysteeri, jonka kautta kaikki oli-
ot ovat olemassa, sitä on kaikki evoluu-
tio ja kaikki involuutio.1

Läpi antiikin – hindulaisen filosofian
muinaisissa kouluissa, Kreikassa joonia-
laisten ja myöhempien filosofien parissa,
Aleksandrian uusplatonikkojen joukossa
– involuutio käsitettiin aina evoluution
väistämättömäksi täydennykseksi, kak-
soispuoleksi. Koska jumalallinen elämä oli
kääriytynyt (involved) aineeseen, se
avautui (evolved) pois aineesta.2 Toisin
sanoen jos maailmankaikkeus kehittyy
kohti Jumalaa, se johtuu siitä, että Hän
on itse kääriytynyt siihen.

Suuri uusplatonikko Proklos kuvaili
ihailtavasti kolminkertaisen prosessin,
joka ilmentää koko universumia kaikkine
lakeineen:

Ensiksi syy (Jumala transsendenttinä eli
tuonpuoleisena),

Toiseksi seuraus (Jumala immanent-
tina eli tämänpuoleisena eli involuutio),

Kolmanneksi seuraus, joka palaa
syyhynsä (evoluutio eli Jumala imma-
nenttina etsimässä uutta liittoa transsen-
denttisen Jumalan kanssa).

Pohjimmiltaan ihmisen evoluutio on
tietoisuuden evoluutiota, jota voidaan ku-
vailla alati lisääntyväksi tiedostamiseksi
maailmasta hänen ympärillään, ja
kehittyneemmässä ihmisessä maailmasta
hänen sisällään. Metafyysisin termein sitä
saatetaan kutsua aina laajenevaksi suhde-
ympyräksi itsen ja ei-itsen välillä.

Täten nousee väistämättä kysymys:
Onko itsetietoisuus perimmäinen oivalta-
minen, joka on ihmisen saavutettavissa?
Vai onko itsetietoisen tilan, sen tiedon, että
”minä olen minä” tuolla puolen, yläpuo-
lella jotakin?

Todennäköisesti muinaisten intialaisten
filosofioiden jokainen opiskelija vastaisi
myöntävästi, koska universaalin tietoi-
suuden saavuttaminen on perimmäinen
ihanne hindu-uskon jokaisessa muodos-
sa. Eikä ole yhtäkään oppinutta bramiinia,
joka ei ole tutkinut noita ylitietoisuuden
tiloja, harjoittaen menetelmiä, joiden avulla
ne voi saavuttaa, niin että universaali tai
jumalallinen tietoisuus saatetaan käsittää
tässä ja nyt.

Jean Delaire
Tietoisuuden evoluutio



7
Teosofi 4/12

Universaali tietoisuus! Nämä kaksi ovat
äärimmäisen tärkeitä sanoja, sillä ne en-
nakoivat olemassaolon tasoa, joka on ta-
vallisesta itsetietoisuudestamme yhtä kau-
kana kuin se on pelkän eläinkunnan tai
kasvikunnan aistimisen yläpuolella. Ne
ennakoivat jokaisen ihmisen tunteman
uskonnon päämäärää ja ihannetta, ”itsen”
sulautumista ”Kaikkeen” – nirvanaa – tai,
niin kuin kristinuskon kannattaja ilmaisisi
sen, sielun lopullista yhtymistä Jumalan
kanssa.

Me puhumme kosmisesta tietoisuu-
desta, universaalista tietoisuudesta, jumal-
tietoisuudesta – silti harvat meistä käsit-
tävät täysin, mitä edes yksinkertainen tie-
toisuus tarkoittaa taikka sitä, kuinka eh-
dottomasti se tulee tuon evoluution suu-
ren lain vaikutusvallan alle, jota kaikki
maailmat tottelevat.

Jos heitämme tajuntamme takaisin pla-
neettamme varhaisiin päiviin, emmekö voi
mielikuvituksessa jäljittää sen ensimmäi-
set heikot ilmennykset elämän alhaisim-
missa muodoissa, noissa häilyvissä liik-
keissä tuntevilta olioilta, jotka nähtävästi
yhä häilyvät olemassaolon kynnyksellä?
Emmekö näe noiden pienten olentojen,
jotka eivät vielä ole eläimiä eivätkä kasve-
ja, jotka laajenevat valon ja lämmön vai-
kutuksesta, jotka supistuvat kun ne
altistetaan kylmälle – sumeasti ennakoi-
van tuota vetovoiman ja inhon lakia, jon-
ka on määrä myöhemmin, nautinnon ja
tuskan, rakkauden ja vihan nimen alla,
hallita ihmisten maailmaa?

Korkeammin kehittyneissä muodois-
sa, kun aisti toisensa jälkeen kehittyy, olen-
to tulee yhä selvemmin tietoiseksi ulko-
maailmasta; se erottaa valon, se kuulee
äänen, se löytää muita muotoja itsensä li-

säksi; sen kosketusaisti tulee hienos-
tuneemmaksi, nautinto ja tuska voimistu-
vat, muisti syntyy, järkeilykyvyt heräävät;
kunnes, ihmisen saapumisessa, tietoisuus
tulee ensimmäisen kerran yksilöllistyneek-
si, tulee itsetietoisuudeksi.

Tässä me näemme ensimmäisen
erilaistumisprosessin itsen ja ei-itsen vä-
lillä, ihmisen ensimmäisen ihmettelevän
katsauksen johonkin hänen itsensä ulko-
puolella, ensimmäisen heiveröisen oival-
luksen: ”Minä en ole tämä: minä olen
minä.”. Myöhemmin, aikakausien peräs-
tä, tulee ensimmäinen varteenotettava ky-
symys: ”Mikä minä olen?”. Se on sfinksin
arvoitus, jota kaikkien aikakausien viisa-
us ei vielä ole täysin onnistunut ratkaise-
maan, mutta johon kaikkien uskontojen
mystikot kaikkina aikoina ovat vastanneet
ällistyttävällä väitteellä: ”Minä olen Juma-
la.”.

Jean Delaire: ”The Evolution of
Consciousness”. The Theosophist,
toukokuu 2012, uusinta helmikuun 1935
numerosta. Suom. Sampsa Kuukasjärvi.

Ranskalaissyntyinen rouva Jean Delaire
oli tunnettu teosofinen kirjailija 1900-
luvun alkupuoliskolla.

Suom. huom.
1 Pistis Sofia, G.R.S. Meadin englanninnos,
10. luku. Kohta on suomennettu
suomenkieliseen Pistis Sofiaan (Mystica
1927, s. 26) epätarkasti.
2 Englannin kielen sana involution tulee latinan
verbistä involvere, ”kääriä”, ”peittää”,
kirjaimellisesti ”kääriä sisään”. Englannin
evolution taas kumpuaa latinan sanasta
evolvere, ”avata”, ”levittää”, ”kääriä ulos”.
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Pertti Spets

Emme saa mitään
ilmaiseksi
Monet meistä ovat mietiskelleet ja harjoit-
taneet eri menetelmiä kehittyäksemme
sekä oppiaksemme tuntemaan itsemme:
ymmärtääksemme paremmin todellisuut-
ta ja totuutta. Miten olemmekaan siinä
onnistuneet? Eräs ongelma, jota ehkä
emme oivalla, on meiltä puuttuva kestä-
vyys. Ehkä me tunnemme joskus
edistyneemme jonkin matkaa tiellä ja
saavuttaneemme jonkin tason, mutta pul-
mana onkin tämän tason säilyttäminen. On
helppoa langeta takaisin taas hämmen-
nykseen ja ongelmiin, luopua päättä-
väisyydestä ja itsekurista. Luovumme
harjoituksesta – eikä vailla harjoitusta mieli
pysy tyynenä ja tasapainossa. Kun on-
nistumme ratkaisemaan ongelman, ka-
dotamme helposti kurinalaisuuden, jota
vaaditaan vahvistaaksemme voimaa ja
säilyttääksemme sen.

Jokaisen huippukuntonsa pitämään
pyrkivän urheilijan on harjoiteltava joka
päivä tämän huippukunnon säilyttääkseen.
Konsertin solistina esiintyvän konserttipia-
nistinkin on harjoiteltava joka päivä pitääk-
seen yllä herkkyytensä ja hyvä kuntonsa.
Ei kukaan voi laiminlyödä harjoitusta, mi-
käli haluaa olla hyvässä kunnossa tehdäk-
seen parhaansa.

Sama pätee ns. ”henkiseen kehityk-
seen” – ei voi laiminlyödä harjoitusta ja
itsekuria. Ellei näin tee, taantuu takaisin-
päin. Kenties harjoitettuamme mietiskelyä

vuosikausia, olemme edelleen vailla mi-
tään tapahtunutta tulosta, meillä on edel-
leen samat ongelmat. Kenties itse harjoi-
tuksessa ei ole vikaa, vaan meiltä puut-
tuu kurinalaisuus. Emme ymmärrä, mitä
hyötyä siitäkin on. Meidän on oltava
harjoituksissamme johdonmukaisia. Mi-
käli opetamme koiralle, ettei se saa hypä-
tä pöydälle, pitää meidän olla johdonmu-
kaisia antamatta sen koskaan hypätä pöy-
dälle. Ellemme tee niin, se hämmentyy
oppimatta kuria, unohtaen opitun.

Säilyttääksemme kaikki oppimamme
positiiviset ominaisuudet, tarvitsemme
mekin kuria. Määrätyn tason säilyttääk-
semme tarvitsemme harjoitusta. Jos
lopetamme harjoituksen muutaman kuu-
kauden kuluttua, on meidän, vaikka
olisimmekin aiemmin harjoittaneet monta
vuotta, aloitettava alusta saakka. Mikäli
harjoitamme mieltä joka päivä, vaikka vain
muutaman minuutin, ei mieli ole esteenä
veltto, vaan sen sijaan vahvistuu.

Mikäli harjoittelemme johdonmukai-
sesti ja kurinalaisesti, havaitsemme sen
vaikutuksen. Jollei ihminen ole ahkera, ei
mikään mahti, järki tai rikkaus voi häntä
auttaa. Monet nobelistit ovat kertoneet
työskennelleensä monta vuotta 10–15 tun-
tia päivittäin ratkaistakseen ongelmansa.
He ovat johdonmukaisia ja perään-
antamattomia.

Pertti Spets: ”Vi får ingenting gratis”.
Tidlös Visdom 2010/2. Suom. J K-K.

Kirjoittaja on monivuotinen Ruotsin TS:n
ylisihteeri, joka usein vierailee Suomessa.
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Henry Steel Olcott oli ihmiskunnan suuri
palvelija monin hyvin ominaisuuksin. Tu-
len tässä viittaamaan vain hänen antau-
mukseensa ja epäitsekkyyteensä sekä hä-
nen ominaisuuksiinsa pioneerina.

Antaumus
Hän oli ehdottomasti omistautunut työl-
leen Seuran hyväksi. Annie Besant kir-
joitti:

Eräänä päivänä sanoin hänelle: – Hen-
ry, uskon, että leikkaisit oikean kätesi irti
Seuran puolesta.

– Leikatkaa minun oikea käteni irti!,
hän huusi. – Leikkaisin itseni pieniksi pa-
loiksi, jos se yhtään auttaisi Seuraa.

Ja totisesti, niin hän olisi tehnyt.1

Sellainen antaumus on harvinaista ja
sen tähden mahatmat luottivat häneen täy-
dellisesti.

KH sanoi: ”Häneen voimme luottaa
kaikissa olosuhteissa, ja hän on lupautu-
nut palvelemaan meitä uskollisesti sekä
myötä- että vastoinkäymisissä”.2

Häntä ymmärrettiin usein väärin ja hän-
tä parjattiin, mutta hän oli valmis uhraa-
maan kaiken, jopa elämänsä, teosofian
levittämisen takia.

Epäitsekkyys
Mahatma M sanoo:

Ihminen, joka ei pidä ihmiskunnan hy-
vää omaa etuaan tärkeämpänä, ei ole kel-
vollinen meidän chelaksemme.3

Tässä mahatma viittaa äärimmäiseen
epäitsekkyyteen, jota tarvitaan oppilai-

suudessa. Professori Agarwal kirjassaan
Buddhalaisuus ja teosofia kertoo meil-
le, että Olcott antoi auliisti kaiken mitä
hänellä oli: aikansa, palveluksensa ja ra-
hansa, puhumattakaan hänen epäitsek-
käästä työstään buddhalaisuuden elvyttä-
miseksi Ceylonilla! Hän kirjoitti
Buddhalaisen katekismuksen (myöhempi
nimi Näin puhui Buddha) ja perusti mo-
nia kouluja. Kateus, juonittelu ja
kiittämättömyys eivät pysäyttäneet hänen
jaloja pyrkimyksiään, mikä osoittaa sitä,
kuinka sinnikäs ja peloton hän oli työs-
sään toisten hyväksi. Hän kykeni täysin
unohtamaan itsensä. Ceylonin senaatin pu-
heenjohtaja, kunnianarvoisa A. Ratnayaka
sanoi viestissään:

On siunaus ihmiskunnalle, että sil-
loin tällöin ilmaantuu ihmisiä, jotka
omistavat itsensä kokonaan ja
epäitsekkäästi kaiken ihmisyyden
palvelemiseen, ylittäen rodun, uskon-
non ja värin huomioimisen. Eräs sel-
lainen mies oli eversti H.S. Olcott.
Kohtalo toi hänet kaukaa Amerikan
Yhdysvalloista Ceylonille vuonna
1880. Hänen Ceylonille saapumisensa
seurauksena elpyi eräs kansakunta, jota
vieras herruus oli alistanut. Buddha-
laisuuden elvyttäminen sai ponnen, jol-
laista Ceylonin aikakirjat eivät tunte-
neet aiemmin. Hän innoitti sellaisia mie-
hiä kuin Anagarika Dharmapala ja
muita johtajia, jotka johtivat vapaus-
liikettä ja siten somistivat Sri Lankan
historian sivuja. Eversti Olcottin suuri
tavoite oli jakaa Buddhan viesti kaikil-

Dusan Zagar
Perustajapresidenttimme huomattavat ominaisuudet
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le ihmisille maailmassa – universaalin
rakkauden ja myötätunnon viesti – ja
siten nostaa kaikki ihmiset jumaluuden
tasolle.

Kuinka monta Olcottia tarvitsisimme-
kaan tänään maailmassa, joka on täynnä
ahneutta, keskinäistä kilpailua ja yhä suu-
rempaa itsekkyyttä!

Hänellä oli myös kaikki pioneerin luon-
teenpiirteet niin kuin Walt Whitman ku-
vaa ne:

1. Jatkuva liike – hän ei ollut takertu-
nut mukavuuteen ja turvallisuuteen, vaan
käveli tuntemattomiin ja kaukaisiin paik-
koihin valmiina mihin tahansa. Hän seu-
rasi intuitiivisesti mestarien hahmottelemaa
suuntaa.

2. Hän oli tarkkaavainen ja omistau-
tunut, valmiina kaikkeen.

3. Hän oli sopeutuvainen – hän muutti
kaiken mitä pystyi muuttamaan ja hyväk-
syi sen mitä ei ollut mahdollista muuttaa.

4. Hän ei ollut takertunut menneeseen.
Hän katsoi eteenpäin eikä valittanut me-
netystä taikka vanhoja hyviä aikoja. Hän
jätti kotinsa ja perheensä. Hän oli valmis
uhraamaan jopa elämänsä.

5. Hän oli rohkea, otti riskejä ja voitti
esteitä. Hän pani kaiken väkensä ja voi-
mansa pyrkimykseensä kohti oikeuden-
mukaisia tavoitteita ja päämääriä.

6. Hänen elämänsä oli yksinkertaista
ja vaatimatonta. Hän ei ollut hyvin tarkka
siitä mitä hän söi ja hän nukkui kaikkialla.
Hän ei etsinyt vaurautta, vaan tyytyi vä-
hään ja yksinkertaiseen elämäntapaan.

7. Hän hyväksyi vastuullisesti jokaisen
tehtävän ja sen seuraukset.

8. Hän oli valmis uhrautumiseen sivuut-
taen omat intressinsä toisten intressien

hyväksi.
9. Hän toimi aina veljellisellä tavalla ja

pyrki väsymättä yleisen veljeyden ytimen
muodostamiseen, ykseyteen ja uskonto-
jen veljeyteen.

Kaikki nämä ovat pioneerin ominai-
suuksia. Pioneerina oleminen merkitsee
sitä, että on hyvin rohkea ihminen. Emme
voi olla rohkeita, jos sydämessämme ei
ole rakkautta ihmiskuntaa kohtaan. Roh-
keus ilman rakkautta ei ole todellista roh-
keutta, vaan se on vain itsekorostusta.
Meidän pitäisi vaalia ensimmäistä
presidenttiämme suurena ihanteena. Mei-
dän pitäisi kysyä itseltämme, onko meillä
paljon myötätuntoa niitä veljiämme koh-
taan, jotka elävät tietämättömyydessä,
sokaistuneina erillisyyden suuresta
harhasta, mistä käsin yhä suurempi kil-
pailu ja ahneus hallitsevat maailmaa.

Tänä päivänä meillä on paljon
vaivattomampi pääsy teosofiseen kirjalli-
suuteen kuin kahden perustajamme4 aika-
kaudella, koska teknologiaa on kehitetty,
ja teosofiasta puhuminen on paljon hel-
pompaa kuin mitä se oli heidän aikanaan.
Me kuitenkin tiedämme, että eivät kirjat
eikä internet eivätkä muut teknologiat voi
saada aikaan veljeyttä ja parempia ihmis-
suhteita. Meidän täytyy tosiasiallisesti
elää teosofiaa arjessa. Olemme kuulleet
tämän lauseen niin monesti, että siitä on
tullut yleinen, ja siksi ehkä emme ota sitä
huomioon. Se kuitenkin on ainoa tapa ih-
miskunnan kohottamiseen. Veljeys ei ole
jotakin elotonta, jota voidaan painaa sa-
nomalehteen ja julkaista verkossa, vaan
se on elävä hyvän tahdon suhde ihmisiä
ja kaikkia muita olentoja kohtaan. Itsem-
me unohtaminen ja toisten hyväksi elämi-
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nen – se on tosi teosofin, todellisen ih-
miskunnan palvelijan motto.

Sellainen todellinen palvelija oli mei-
dän perustajapresidenttimme, joka asetti
Seuran työn ja sen vuoksi ihmiskunnan
kaiken muun yläpuolelle elämässään. Olen
vakuuttunut siitä, että hän tekisi tämän
uudestaan, jos hän tulisi jälleen tähän fyy-
siseen maailmaan. Hän oli teosofisessa

lujuudessa kirkkaimpia tähtiä ja myös py-
syy sellaisena.

Niin kuin sanat hänen muistopat-
saassaan Adyarissa lausuvat: Palatkoon
hän pian (May he return soon).

Dusan Zagar: ”Our President-Founder’s
Outstanding Qualities”. The Theosophist,
marraskuu 2008.
Suom. Sampsa Kuukasjärvi.

Lääkäri Dusan Zagar on Teosofisen
Seuran entinen organisoiva sihteeri
Sloveniassa.

Teosofisen Seuran ensimmäisen
kansainvälisen presidentin,
yhdysvaltalaisen Henry Steel Olcottin
(1832–1907), syntymästä tuli kuluneeksi
180 vuotta 2. elokuuta.

Viitteet
1 Reminiscences of Colonel H.S. Olcott,
Adyar 1932 (HSO:n syntymän
satavuotismuistojulkaisu), toim. Hridaya
Narain Agarwal.
2 Mestarien kirjeet A.P. Sinnettille, kirje 5;
vanhan laitoksen (Viisaudenmestarien
kirjeitä) kirje IV.
3 Mestarien kirjeet A.P. Sinnettille, kirje 33;
vanhan laitoksen kirje XXXVIII.
4 H.P. Blavatsky ja H.S. Olcott.

Hyvät teot eivät katso rotua eivätkä
uskontoa.

    Juutalaisuus, Talmud
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Luento Kreivilässä Teosofisen
Seuran kesäkurssilla 29.6.2011

Tapaamme viimeistä kertaa kesäkurssilla.
Käytämme tilaisuuden hyväksemme
vahvistaaksemme velvollisuuden tuntoam-
me Teosofista Seuraa ja ihmisyyden asi-
aa kohtaan.

Olen iloinen kun kuulin, että osastonne
tulee julkaisemaan uudelleen Viisauden
mestarien kirjeiden kummatkin pienem-
mät kokoelmat (sarjat), koska näiden kir-
jojen sisältö on tärkeimpien teosofisten
opetusten joukossa. Ne ovat kiinnosta-
via kirjeitä silloisille teosofeille. Ensim-
mäisen sarjan eräässä kohdassa mestari
sanoo: ”Vaikutusalueita voidaan löytää
kaikkialta. TS:n ensimmäinen ohjelma-
kohta on filantropia (ihmisystävällisyys).
Todellinen teosofi on ihmisystävä. ’Ei it-
seään, vaan maailmaa varten hän elää.’”
(Kirje 32.) Toisessa sarjassa mestari sa-
noo, että ”Me emme kiellä ketään.
Hyödyllisyyden alueita voidaan löytää
kaikkialta. Seuran ensimmäinen ohjelma-
kohta on filantropia” jne. (Kirje 68.)

Yksi sana on kohdissa erilainen. En-
simmäisessä lainauksessa sanana on
”vaikutusalue”, toisessa ”hyödyllisyyden
alue”. Tästä tulee perustava kysymys: tar-
koittaako vaikutus samaa kuin hyödylli-
syys teosofisessa sanastossa? Jos on
niin, silloin vaikutusalueemme pitäisi olla
hyödyllisyysalueemme.

Ensin meidän pitää huomata, mihin
voimme vaikuttaa ja missä voimme olla
hyödyllisiä. Ihmisen mahdollisuudet ovat

tuntemattomat ja
ehkä rajattomat.
Valkoisen lootus-
kukan tarinassa
sanotaan: ”Ihmi-
sen sielu on kuo-
lematon ja hänen
tulevaisuutensa
on rajatonta kehitystä ja kirkkautta”.

Tiedätte, että TS:n kolmas ohjelma-
kohta on ihmisen piilevät voimat. Joskus
ihmiset tulkitsevat sen yliaistisiksi voimiksi
kuten selvänäöksi, mutta meidän tulee
yhdistää ensimmäinen ohjelmakohta
veljeys ja kolmas ohjelmakohta. Kolmas
kohta liittyy ihmisen mahdollisuuksiin,
kun taas ensimmäinen ihmisen motiiviin.

Jokaisella meistä on oma vaikutus-
alueemme, ja siinä sisäiset kyvyt kohtaa-
vat ulkoiset tarpeet. Kuvitelkaa kaksi ym-
pyrää, vaikutus ja hyödyllisyys, eli kyvyk-
kyys ja tarpeet. On mahdollista, että ky-
vykkyys on yhtä aikaa tarpeiden kanssa,
mutta ne eivät tyhjenny koskaan.
Resurssitkin voivat olla yhtä aikaa tarpei-
den kanssa, mutta ne eivät kohtaa kos-
kaan: voi esim. ilmetä rinnakkain köyhyyt-
tä ja rikkautta, nälkää ja ruokaa, tietämät-
tömyyttä ja tietoa.

Jokaisen ihmisen vaikutusalue ulottuu
hänen ilmaisukykyjensä rajoissa ennem-
min kuin hänen sisäinen potentiaalinsa ra-
joissa. Se liittyy karmaan ja etiikkaan.
Käyttämätön potentia on menetetty mah-
dollisuus. Mahdollisuus vaikuttaa maail-
maan on kuin mahdollisuus täyttää tyhjä,
joka täyttyisi muutoin jollakin muulla.

C.V.K. Maithreya
Vaikutusalueet

Kuva: Petri Jokela
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Kun meidät hyväksytään TS:ään, teem-
me valinnan tietoisesti tai tiedostamatta.
Valinta tarkoittaa sisältäpäin katsomista ja
omien kykyjemme käyttämistä paremmin
ihmiskunnan palvelemiseksi. Kuinka muu-
toin voisimme muodostaa yleisen veljey-
den ytimen?

Ensin meidän pitää omata itse-
tuntemusta. Myös moderni liikemaailma
voi opettaa tässä jotakin: on olemassa
SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats), yksinkertainen
nelikenttä, jossa analysoidaan vahvuuksia,
heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. On
monia muitakin itsearvioinnin välineitä,
joiden avulla voimme tiedostaa ydin-
osaamisemme, esim. kyvyn kommuni-
koida, opettaa, luoda, johtaa, kirjoittaa,
huolehtia, matkustaa tai organisoida – lista
on loputon. Kun tiedämme vahvuutemme,
voimme auttaa.

Isälläni oli tapana sanoa, että niin kuin
radioaaltoja on kaikkialla – siihen aikaan
ei juuri ollut muita aaltoja – on olemassa
henkisiä aaltoja ja että jos olemme vas-
taanottavaisia, silloin vastaanotamme aal-
lot, ja korkeammat olennot voivat käyt-
tää meitä hyödykseen. Meidän tehtäväm-
me on ottaa yhteyttä heihin kehittämällä
käyttövälineet.

Mestarien kirjeet A.P. Sinnettille ko-
kosi herra A. Trevor Barker. Hänellä on
hyvin kiinnostava artikkeli nimeltä ”Our
Work” (Meidän työmme), jossa hän pu-
huu näistä vaikutusaalloista. ”Meidän täy-
tyy aina muistaa, että suurella adeptilla on
universaali näkemys. Hän voi katsoa maan
pinnalle sen kaikkiin osiin ja hän kykenee
näkemään kenet tahansa, joka on onnis-
tunut sytyttämään henkisen lamppunsa,
olkoon se vain heikko häivähdys. He et-

sivät tällaisia yksilöitä ja auttavat heitä
ruokkimaan lepattavaa liekkiä ja saattavat
heidät ennemmin tai myöhemmin sellai-
sen työn vaikutusalueen yhteyteen, jonka
joku heidän oppilaistaan voi tehdä.”

Eräs suuri intialainen tietäjä sanoi ker-
ran: ”Voit mennä minne tahansa maailmas-
sa, niin kuljen kanssasi. Asuntoni on
sydämessäsi mukanasi.”

Meidän tulisi lopettaa itsekkyys
itsessämme ja tajuta olevamme ihmiskun-
nan palvelijoita. Ihmiset silti kysyvät tiet-
tyjä peruskysymyksiä: ”Onko luonnollis-
ta olla itsekäs vai epäitsekäs? Onko uhra-
us luonnotonta? Onko ihmisen olemas-
saolon tarkoitus ainoastaan itsesäilymisen
pyrkimys?” Nämä kysymykset eivät ai-
noastaan käy ajatuksissa, vaan myös vai-
kuttavat kysyjän toimintaan.

Kehon viisaus
Saadaksemme vastauksen meidän on
ehkä katsottava omaa fyysistä kehoamme.
Ihmiset ovat joskus niin pakkomielteisiä
ulkomuotonsa suhteen, että he eivät ar-
vosta eivätkä kuuntele kehoaan. Salai-
suuksien kirjan on kirjoittanut hyvin tun-
nettu lääkäri Deepak Chopra. Sen luvus-
sa ”Viisaus jota elät: kehon samaistumi-
nen älykkyyteen”, jota nyt lainaan, hän
puhuu kehon soluista ja eri opetuksista
niiden kautta.

Ensimmäinen opetus on korkeampi
tarkoitus: jokainen solu kehossasi suos-
tuu työskentelemään kokonaisuuden hy-
väksi. Sen yksilöllinen hyvinvointi ei ole
ensisijaista. Jos solun on tarpeen kuolla
kehon suojaamisen hyväksi, se kuolee.
Kaikkien solujen elinikä on murto-osa
kehon iästä. Ihosoluja tuhoutuu tuhansit-
tain joka tunti, immuunisolut taistelevat



14
Teosofi 4/12

tunkeutuvia mikrobeja vastaan. Solulle
oma säilyminen ei ole vaihtoehto.

Toinen opetus on yhteys. Solu on yh-
teydessä kaikkien muiden kanssa.
Viestinviejämolekyylit ryntäävät kaikkial-
le tiedottamaan kehon kaukaisimmistakin
haluista ja aikomuksista. Kieltäytyminen
kommunikoinnista ei ole vaihtoehto.

Kolmas on tietoisuus. Solut ovat
sopeutuvaisia, muuntautuvia joka hetki.
Ne säilyvät joustavina vastatakseen välit-
tömiin tilanteisiin. Jäykkiin tapoihin
kangistuminen ei ole vaihtoehto.

Seuraava on hyväksyminen. Solut tun-
nistavat toisensa yhtä tärkeiksi. Jokainen
kehon toiminto on toisista riippuvainen.
Yksin kulkeminen ei ole vaihtoehto.

Luovuus. Vaikka jokaisella solulla on
oma toiminta-alueensa, ne pystyvät suo-
rittamaan 50 eri tehtävää, eli solut yhdis-
tyvät luovasti. Ihminen voi sulattaa ruo-
kaa, jota ei ole ennen syönyt, hän voi aja-
tella ajatuksia, joita ei ole ajateltu aiem-
min, tanssia ennen näkemättömällä taval-
la. Vanhaan käyttäytymiseen takertumi-
nen ei ole vaihtoehto.

Seuraava on oleminen. Solut noudat-
tavat universaalia levon ja toiminnan
sykliä. Vaikka sykli ilmenee monin tavoin,
kuten hormonitasojen, verenpaineen ja
ruuansulatusrytmin vaihteluna, kaikkein
ilmeisin ilmaus on uni. Lääketiede ei tiedä
unen salaisuutta. Jos emme nauti sen hyö-
dyistä, seuraa toimintahäiriöitä. Pakko-
mielteinen aktiivisena tai aggressiivisena
oleminen ei ole vaihtoehto.

Tehokkuus. Solut toimivat mahdolli-
simman pienellä energiakulutuksella. Tyy-
pillisesti solu varastoi vain kolme sekun-
tia ruokaa ja happea soluseinämien sisä-
puolelle, koska se luottaa täysin siihen,

että siitä huolehditaan. Ylenpalttinen ruu-
an, ilman tai veden kulutus ei ole vaih-
toehto.

Yhteenliittyminen. Yhteisestä peri-
mästään johtuen solut tietävät olevansa
perustaltaan samaa. Se tosiasia, että mak-
sa-, sydän- ja lihassolut ovat erilaisia kes-
kenään, ei sulje pois niiden yhteistä
muuttumatonta identiteettiä. Laboratori-
ossa lihassolut voidaan muuttaa
geneettisesti menemällä takaisin niiden
yhteiseen lähteeseen. Terveet solut pysy-
vät yhteydessä lähteeseensä, vaikka ne
jakautuvat monesti. Hylkiönä oleminen
ei ole vaihtoehto.

Antaminen. Solujen pääasiallinen teh-
tävä on antaminen, joka pitää yllä yhte-
näisyyden kaikkien muiden solujen kans-
sa. Täydellinen sitoutuminen antamiseen
tekee vastaanottamisesta automaattista.
Se on toinen puolisko luonnollista kierto-
kulkua. Pidättäytyminen ei ole vaihtoeh-
to.

Lopuksi kuolemattomuuden opetus.
Solut lisääntyvät siirtääkseen tietoaan,
kokemuksiaan ja lahjakkuuttaan eteenpäin
pidättämättä mitään jälkeläisiltään. Tämä
on eräänlaista käytännön kuolematto-
muutta kun antaudutaan kuolemaan fyy-
sisellä tasolla, mutta voitetaan se ei-fyy-
sisellä tasolla. Sukupolvien kuilu ei ole
vaihtoehto.

Deepak Chopra tekee yhteenvedon
sanoen, että kun katson, mitä soluni ovat
sopineet, eikö se ole henkinen sopimus
sanan täydessä merkityksessä? Tämä ih-
meellinen tosiasia antaa meille vastauksen
siihen, miten meidän pitäisi tietoisesti toi-
mia jokapäiväisessä elämässä.
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Teosofien vaikutusta
Historiassa teosofit ovat toimineet tehok-
kaasti useilla vaikutusalueilla filosofiasta
eläinten ja ihmisten oikeuksiin. Jotkut vai-
kuttajat on tunnistettu, mutta monia ei.
Tämä ei kuitenkaan mitenkään vähennä
heidän ansioitaan. Tänään puhun teille
neljän tunnetun varhaisen teosofin vaiku-
tuksista: Annie Besantin, piispa C.W.
Leadbeaterin, eversti Olcottin ja mada-
me Blavatskyn. On tärkeätä tietää, kuin-
ka valtava vaikutusalue ihmiskuntaan heillä
kaikilla on.

Tri Besant piti Intiaa äitinään, vaikka
ei syntynyt siellä, ja uhrasi maalle valta-
vasti. Hän mm. taisteli Intian itsenäisyy-
den puolesta joutuen sen vuoksi kotiares-
tiin, perusti itsehallintoliikkeen, vaikutti
Intian kansalliskongressin perustamiseen,
hänestä tuli kansalliskongressin puheen-
johtaja, hän opetteli sanskritia ja käänsi
Bhagavad-Gītān ym. Mutta jo ennen In-
tiaan tuloaan hän oli rohkea totuudenetsijä
ja maksoi siitä ison hinnan.

Lontoon East Endissä oli tulitikkuja
tekeviä pieniä tyttöjä. He joutuivat kanta-
maan tulitikkurasialaatikoita päidensä pääl-
lä ja menettivät hiuksiaan. Besant näki, että
heidän oikeuksiaan ei kunnioitettu. Oival-
lus johti välittömään toimintaan: hän pe-
rusti tulitikkutyöntekijöiden liiton ja uudisti
työläisten oikeudet.

Annie Besant oli kiinnostunut myös
fysiikasta ja kemiasta. Vuosien 1895–1933
välillä hän tutki atomien koostumusta piis-
pa Leadbeaterin kanssa, ja tähän he käyt-
tivät joogien siddhiä (yliaistista kykyä)
nimeltä anima, mikä tarkoittaa tietoisuu-
den kutistamista atomin kokoiseksi ja ato-
min tarkastelua sen sisältä. Tulokset on
koottu kirjaan Occult Chemistry (Okkult-

tinen kemia). Edelleenkään ei ole tieteel-
listä selitystä sille, kuinka AB ja CWL ha-
vaitsivat atomin osat ja taulukoivat ali-
atomiset partikkelit. He tekivät taulukoin-
nissaan vain yhden virheen.

Toinen hyvin kiinnostava asia on, että
he löysivät miljoonien lapsien joukosta J.
Krishnamurtin. Kuten tiedätte, hänellä
puolestaan oli valtava vaikutus ihmisten
ajatteluun. Besant inspiroi mm. George
Arundalea, Rukmini Devi Arundalea, C.
Jinarājadāsaa, N. Sri Ramia, ja katso-
kaa, mitä he puolestaan ovat tehneet maa-
ilman hyväksi! He kaikki olivat nuoria, ja
siksi on hyvin tärkeää ulottaa TS:n vaiku-
tus nuoriin ihmisiin, innostaa heitä suuriin
asioihin ja kertoa heille, että heillä on mah-
dollisuus, energia ja kyvyt niihin. Jos pys-
tymme inspiroimaan edes kourallisen ih-
misiä, silloin olemme tehneet osamme
teosofian ja maailman hyväksi. Puhuin ei-
len Marjan (Artamaa) kanssa siitä, kuinka
TS:n presidentti John Coats oli innosta-
va esimerkki nuorille ja he hänelle. Voim-
meko tehdä samoin nuoria kohtaan?

Besant työskenteli paljon myös kou-
lutuksen parissa. Hän aloitti Central
Hindu Collegen, joka on nykyään Vara-
nasin hinduyliopisto. Hän synnytti poiki-
en ja tyttöjen partioliikkeen Intiassa ja sai
siitä korkeimman arvomerkin, hopeisen
suden. Partioliike on yhä voimakas Inti-
assa. Kummatkin tyttäreni ovat käyneet
partion. Besant myös kirjoitti monia ar-
tikkeleita ja kirjoja; hän ei tuhlannut aikaa.

Monella teosofilla oli vaikutus Intian
itsenäisyyteen, esim. A.O. Humella ja
A.P. Sinnettillä. Olcott rohkaisi heitä ja
itse asiassa järjesti ensimmäisen intialais-
ten tuotteiden näyttelyn, joka oli tavallaan
itsenäistymisliike. George Arundale ja B.P.
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Wadia olivat ensimmäiset, jotka perusti-
vat kauppaliiton (trade union). Margaret
Cousins, James Cousinsin vaimo, perusti
Naisten intialaisen yhdistyksen
(Women’s Indian Association). Toinen
perustaja oli Dorothy Jinarājadāsa, TS:n
presidentti C. Jinarājadāsan vaimo. Pel-
kästään siis Seuran presidentit eivät teh-
neet työtä toisten hyväksi. Rukmini Devi
elvytti intialaista kulttuuria.

Eversti Olcott oli jo hyvin nuorena kiin-
nostunut sokeriruo’on viljelyksen kehit-
tämisestä ja sai sitä varten yliopiston pro-
fessuurin. Hän oli hyvin rohkea ja rohke-
ni oikaista väärinkäytöksiä Yhdysvaltain
armeijassa. Erinomaisista palveluksista
johtuen häntä pyydettiin tutkimaan Abra-
ham Lincolnin salamurhaa. Tutkiessaan
spiritistisiä ilmiöitä hän tutustui Helena
Blavatskyyn, ja siitä alkoi TS. Kun hän
muutti Intiaan, hän teki monia hyvin tär-
keitä asioita. Sri Lankassa buddhalaisilla
ei ollut kansalaisoikeuksia, buddhalaisia
avioliittoja ei hyväksytty ilman kirkkovihki-
mistä, vesak-juhla ei ollut kansallinen va-
paapäivä jne. Olcott työskenteli kaikkien
näiden epäkohtien poistamiseksi onnistu-
neesti. Siksi jopa nykyään hänen synty-
mäpäivänsä on Sri Lankassa juhlapäivä,
ja hänen patsaansa seisoo Colombon rau-
tatieaseman edessä. Hän myös yhdisti
kaikki buddhalaiset ja suunnitteli yhteisen
buddhalaisen lipun.

Nykyään parantaminen on suosittua.
Se oli eräs Olcottin suurista kyvyistä.
Olcott käytti ns. mesmeristä parantamis-
ta ja paransi noin 6 000 intialaista sairauk-
sistaan, mutta menetti siinä elinvoimaansa
niin paljon, että lopulta mestari sanoi, että
hänen pitää lopettaa se työ. Jotkut
Olcottin aikalaiset, TS:n ulkopuoliset in-

tialaiset myös ovat kertoneet Olcottista
auttajana heidän unissaan astraalisesti.

H.P. Blavatskyn vaikutusalue oli eri-
tyisen laaja ja se jatkuu yhä uskonnossa,
filosofiassa, tieteessä, taiteessa ja kirjalli-
suudessa. Monissa tapauksissa hänen
vaikutustaan voidaan sanoa ensisijaisek-
si. Vaikutus on toissijainen silloin, kun
esim. kirjailija, taiteilija tai tiedemies saa
häneltä ideoita teokseensa. Opiskelijalla,
joka lukee tai tekee teokset tunnetuksi, on
kolmannen asteen vaikutus. Ryöppyävä
vaikutus levittäytyy koko ihmiskuntaan!

Monet HPB:n aikalaiset arvostivat hän-
tä paljon. Esim. Sir Edwin Arnold kertoi
tuntevansa hänet ja toi esiin hänen erin-
omaiset kykynsä. Näemme, kuinka HPB:n
ajatukset vaikuttivat tieteeseen. HPB kir-
joittaa artikkelissaan ”Kosminen kieli”, että
jokainen atomi, kuin Leibnizin monadi,
on oma elävä universuminsa ja ilmentää
tietoisuuden astetta. Sylvia Cranston ker-
too HPB-elämäkerrassaan, että HPB viit-
taa samanlaisiin käsityksiin kuin Thomas
Edison. Edison sanoi, että hän ei usko
aineen olevan eloton: ”Joka atomilla on
alkukantainen älynsä – katsokaa vaikka-
pa niitä tuhansia tapoja, joilla vetyatomit
yhdistyvät toisten alkuaineiden kanssa –
voitteko väittää, että ne tekevät sen ilman
älyä?”. HPB totesi, että herra Edison on
teosofi, vaikkakaan ei kovin aktiivinen
sellainen. Todistetusti Edisonilla oli TS:n
jäsendiplomi. Cranston esittää, että Ein-
steinin veljen- tai sisarentyttären mukaan
Einsteinilla oli työpöydällään aina HPB:n
Salainen oppi.

Blavatskylla oli suuri vaikutus Irlannin
kirjallisuuden renessanssiin: esim. John
O’Learyyn, George Sigersoniin, William
Butler Yeatsiin ja AE:hen eli George
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Russelliin . Yeats oli innostunut
Blavatskysta. Kylpiessään Salaisen opin
ja Hiljaisuuden äänen ajatuksissa Rus-
sell ihmetteli, mitä hän oli tehnyt
ansaitakseen kunnian saada tutustua täl-
laiseen viisauteen synkkänä aikana. No-
belisti James Joycen Odysseus-romaanis-
sa on HPB:n ajatuksia. L. Frank Baumin
suosittu kirja Ozin maa sisältää teosofisia
ideoita. HPB innoitti monia muitakin kir-
jailijoita: Jack Londonia, E.M. Forsteria,
D.H. Lawrencea, T.S. Eliotia, Thornton
Wilderia ym.

HPB vaikutti taiteilijoihin kuten Vassily
Kandinsky, Piet Mondriaan, Paul Klee,
Paul Gauguin  ja Nikolai Roerich ,
säveltäjiin kuten Gustav Mahler, Jean
Sibelius ja Aleksander Scriabin. Voitte
kuvitella sen vaikutusalueen, joka tällä
rouvalla oli! TS:n piirissä hän vaikutti pre-
sidenttien lisäksi mm. W. Q. Judgeen,
Francesca Arundaleen, Dāmodar K.
Māvalankariin, T. Subba Row’hun,
Sinnettiin, Humeen, Subramania Rama-
swami Iyeriin, G. Soobiah Chettyyn,
Bhavani Shankariin ja moniin muihin
merkittäviin aikalaisiinsa.

Lopuksi haluaisin kiinnittää huomionne
muutamiin ihmisiin. Sellaiset ihmiset kuin
Beethoven, Stephen Hawking ja Helen
Keller ovat esimerkkejä siitä, kuinka ih-

minen voi vaikuttaa maailmaan, vaikka
hän on fyysisesti heikko ja vammautunut.
Monet meistä valittavat turhaan fyysises-
tä terveydestään!

On olemassa myötätunnon ja viisau-
den voimat, jotka suojaavat maailmaa
pimeiltä vaikutuksilta. Meidän täytyy opis-
kella ja valmistautua ja tajuta oma
osamme. Tämä on ainoa tapa, jolla voim-
me noudattaa (Mahā-chōhanin) käskyä
”Tehkää teosofia tunnetuksi”.

C.V.K. Maithreya: “Spheres of Influence”.
Suom. videolta Sampsa Kuukasjärvi.
Videon tallennus Janne Lemettinen.
Luennon tulkkaus Mirva Jaatinen.

Intialaisen C.V.K. Maithreyan pitämät
viisi luentoa vuoden 2011 kesäkurssilta
on nyt suomennettu. Ne olivat seuraavat
ja julkaistiin seuraavasti:

25.6. Perimmäinen tässä ja nyt
Teosofi 6/11
25.6. Helena Petrovna Blavatskya
muistaen Teosofi 2/12
26.6. Karma, nirvana ja valppaus
Teosofi 1/12
28.6. Mitä oikeasti teosofinen palvelu on?
Teosofi 3/12
29.6. Vaikutusalueet
Teosofi 4/12

Älä kulje ylimielisenä maan päällä! Et koskaan pysty
halkaisemaan maata etkä tulemaan vuoren kokoiseksi.

Islam, Koraani 17:39
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Lähes välittömästi [Lucknowiin, Pohjois-
Intiaan] saavuttuani koin järkytyksen sen
rauhallisesti ilmaistun tosiasian vuoksi,
että haaraosastomme1 paikallinen komi-
tea oli päättänyt, että minun pitäisi pitää
seuraavana päivänä esitelmä aiheesta ”Is-
lam”. Olin melkoisessa pulassa huoma-
tessani, ettei pakotietä ollut, koska mai-
nokset ja ohjelma oli jo jaettu ja koko
muslimiyleisö olisi paikalla. Epäilemättä
valkoihoinen ihminen puhumassa ystäväl-
lisessä hengessä heidän uskonnostaan oli
vastustamaton vetonaula. Olisin voinut
antaa komitealle kunnon selkäsaunan,
koska minulla oli aiheesta siihen aikaan
vain pinnalliset, asioita yleisesti seuraa-
malla omaksuttavat tiedot ja olin hyvin
haluton puhumaan minua odottavan, ko-
vin kriittisen yleisön edessä.

Koska pakeneminen ei tullut kysymyk-
seen, lainasin Salen Koraanin2 ja toisen
islamia käsittelevän kirjan ja luin niitä koko
illan. Silloin huomasin teosofian suunnat-
toman edun, sillä lukiessani auttoivat
eksoteeristen opetusten selitykset minua
ymmärtämään kaiken rivien välissä ole-
van, jolloin aloin ymmärtää koko oppi-
rakennelmaa. Luulen, etten ollut koskaan
aikaisemmin käsittänyt niin täydellisesti
sen vertaansa vailla olevaa arvoa uskon-
nollisten oppirakennelmien tulkitsijana.

Astuessani suunnattomaan Baradariin
eli Kuninkaalliseen Nautinnon Saliin huo-
masin sen olevan täynnä yleisöä, jonka
joukossa olivat myös useimmat paikka-
kunnan huomattavimmat muslimit yhdessä

muutaman sadan sivistyneen hindun kans-
sa. En käsitellyt aihetta uskontotieteen
professorina, vaan puolueettomana
teosofina, jolle kaikkien uskontojen opis-
kelu on yhtä mielenkiintoista ja jonka tär-
kein toive on saavuttaa niissä piilevä to-
tuus ja tehdä se rohkeasti tiettäväksi vail-
la pelkoa tai puolueellisuutta.

Jonkun hyvän hengen on täytynyt ins-
piroida minua, sillä esitelmäni edetessä
vaikutin pystyväni asettumaan Muham-
medin asemaan, kääntämään hänen aja-
tuksensa ja esittämään hänen ihanteensa
ikään kuin olisin ollut syntyperäinen ja ta-
poihin tottunut muslimi. Pystyin näkemään
tämän innoittuneen kamelinratsastajan
jälleensyntyvän sinne minne hän syntyi ja
toteuttavan loistavaa karmansa historiaa
yhden mahtavimman uskonnon perusta-
jana. Yleisön innostus oli epäilemättä hui-
pussaan heidän osoittaessaan myrskyisäs-
ti suosiotaan, ja seuraavana päivänä ko-
mitea odotti minua kiitospuheineen, jos-
sa Allahilta rukoiltiin kaikkia mahdollisia
siunauksia ja esitettiin minulle toive, että
heidän lapsensa tietäisivät uskonnostaan
edes kymmenesosan siitä, mitä minä tie-
sin. Kuinka vähällä maine joskus hanki-
taan! Tämän kokemuksen perusteella roh-
kenen sanoa, että älykäs teosofi on päte-
vämpi kuin kukaan muu ihminen alkamaan
opiskella mitä tahansa uskontoa ja saa mitä
todennäköisimmin sen sisäisen merkityk-
sen selville helpommin kuin oppineinkaan
kielentutkija, joka on etsinyt ratkaisua vain
oman järkiperäisen mielensä sopukoista.

H.S. Olcott
Esitelmäni Lucknowissa Intiassa elokuussa 1885
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H.S. Olcott: Vanhoja päiväkirjan lehtiä (Old Diary Leaves), Osa III, Luvut 12–
20, katkelma luvusta 20 ”Teosofian eteneminen Intiassa”, s. 99–100. Biokustannus
2005. Suom. Biokustannuksen käännösryhmä.

Toim. huom.

1 Yhtä kuin Teosofisen Seuran loosi.
2 Brittiläisen George Salen kääntämä Koraani (1734). Se oli ensimmäinen Koraani
käännettynä englanniksi suoraan arabiasta ja sisältää laajasti islamin selityksiä.

Vanhoja päiväkirjan lehtiä

Teosofisen Seuran toinen perustajajäsen, eversti
Henry Steel Olcott (1832–1907) piti päiväkirjaa,
joista hän kokosi kirjasarjan Vanhoja päiväkirjan
lehtiä.

Olcott kertoo teosofisesta yhteistyöstään H.P.
Blavatskyn kanssa, heidän yhteydestään mahat-
moihin, matkoistaan moniin maihin ja Teosofisen
Seuran kasvusta pienestä New Yorkissa syntyneestä
alusta laajaksi kansainväliseksi Seuraksi, jolla on
osastoja ympäri maailmaa.

Vanhoja päiväkirjan lehtiä on henkilökohtainen näkemys eikä se ole
Teosofisen Seuran virallinen historia. Teosofisen Seuran nykyinen kansain-
välinen presidentti Radha Burnier on kuitenkin lausunut, että ”jokaisen
Teosofisen Seuran jäsenen tulisi lukea Vanhoja päiväkirjan lehtiä” (Teosofi
2/2007).

Olcottin muistelmat julkaistiin englanniksi kuudessa osassa vuosina
1895–1935. Kirjat kattavat tärkeitä tapahtumia vuosilta 1874–98. Englan-
ninkieliset osat ovat luettavissa internetissä TS:n Filippiinien osaston si-
vuilla osoitteessa http://www.theosophy.ph/onlinebooks.html.

Biokustannus suomentaa ja julkaisee muistelmat 18 osassa siten että kol-
me vihkoa kattaa yhden alkuperäisen osan. Kukin vihko sisältää noin 110–
120 sivua ja kunkin vihon hinta on 15 euroa. Tällä hetkellä on julkaistu 11
vihkoa eli lähes kaksi kolmasosaa sarjasta.

Kysy näitä kiehtovia vihkoja Teosofisesta Seurasta tai Biokustannukselta!
Tulevat osat voi tilata ennakkoon kustantajalta.
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Corinne McLaughlin & Gordon Davidson

Selkeän sisäisen ohjauksen mietiskelytekniikka
Selkeytä ja vahvista tavoitteesi ennen kuin aloitat.

Puhdista motiivisi opastuksen saamiseksi.

Vapaudu egon tarpeista kuten ylpeydestä, ahneudesta, pelosta, vihasta ja
kaikesta epäilystä saadaksesi selkeää opastusta.

Rentoudu, vedä pari kertaa syvään henkeä tyynnyttäksesi kehosi, tunteesi ja
mielesi.

Saata itsesi sopusointuun itsesi korkeimpaan lähteeseen: Jumalaan, henkeen,
univeraaliin mieleen jne.

Herätä sielusi, korkeampi itsesi, ja esitä kysymyksesi.

Kuuntele hiljaa vastausta sielustasi ja kirjoita se muistiin, jotta muistat sen.

Vältä tulemasta liian passiiviseksi. Pysy tietoisena ja tarkkaavana.

Tiedosta se, että vastuus voi tulla monissa muodoissa: suorana tietona, sanoina,
kuvina, symboleina, sisäisenä valona, kehon energian tunteena, toisiinsa
liittyvinä tapahtumina, viestinä ystävältä tai kirjan katkelmana.

Haasta opastuksesi henkinen lähde ja aitous. Varmistu sen tulevan sielustasi eikä
alemmilta psyykkisiltä tai astraalitasoilta.

Lupaa seurata saamaasi opastusta (käyttäen tai menettäen sen), ota siitä koko
vastuu.

Omistaudu elämään muiden palvelemisen elämää, koska tämä auttaa luomaan
kentän, jossa selkeämpi ohjauskin ilmenee.

                 Teosofinen aikakauslehti Quest, syksy 2011 – ohjeet
                                              osana laajempaa artikkelia. Suom. J K-K.
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Śrī Śankarācāryan tutkielma nimeltään
Ātma-Bodha
Tieto Itsestä, osa 1/3

Teosofissa julkaistaan jatkokertomuksena lehteä varten suomennettu Śrī Śankarācāryan eli Ādi
Śankarān klassinen tutkielma Ātma-Bodha. Tekstissä on kaikkiaan 68 aforismia. Teemme ensin
lyhyen katsauksen Śankarācāryan todellisesta elinajasta ja vaikutuksesta. Hän on hindulaisen advaita-
vedānta-filosofian pioneeri. Virallinen tiede antaa hänen elinvuosikseen vuodet 788–820
ajanlaskuamme. Teosofisen Seuran advaita-vedantisti T. Subba Row on kirjoittanut mielenkiintoisen
tutkielman Śankarācāryan todellisesta elinajasta. Kirjassa Esoteric Writings hän kirjoittaa, että on ollut
monta Śankarācāryaa, mutta ensimmäinen ja näidenkin aforismien luoja on syntynyt noin 51 vuotta
Buddhan nirvanaan siirtymisen jälkeen. Gautama Buddha eli Siddhartha eli noin 500 ennen
ajanlaskuamme. Siihen aikaan ei brahmalaisuudella ja buddhismilla ollut nykyisen suuruista eroavuutta,
ja T. Subba Row onkin sitä mieltä, että vaikka Śankarācārya oli todellisen Patañjalin (rājajoogan
järjestelmän esittäjän) oppilas (Patañjalejakin on ollut monta), hän samalla kirjoitti Buddhan opetuksia
kirjalliseen muotoon. T. Subba Row pitää Śankarācāryaa avatarana. Hän jättää kysymyksen
avoimeksi, oliko kysymyksessä Buddhaan viittaava avatara. Joka tapauksessa virallinen historia ja
viisaitten elinajat eivät ole aina alkuperäistä tietoa. – Suom.

1. Olen kirjoittanut Ātma-Bodhan, tutkielman Itsen tiedosta niille, jotka ovat
puhdistuneet itsekurin avulla ja jotka ovat tyyniä ja rauhallisia sydämestään, jotka
ovat vapaita ahneudesta ja kaipaavat vapautumista.

2. Kuten tuli on suoranainen syy ruuan kypsymiselle, niin ilman tietämystä ei
vapautuminen ole mahdollista. Muihin harjoituksiin verrattuna tieto Itsestä on ainoa
suora keino vapautumiseen.

3. Toiminta ei voi tuhota tietämättömyyttä, sillä se ei ole ristiriidassa tai
vastakkainen tietämättömyyden kanssa. Tieto totisesti tuhoaa tietämättömyyden
(avidyā), kuten valo hävittää syvän pimeyden.

4. Sielu (buddhi) näyttää häviäväiseltä tietämättömyyden johdosta. Kun
tietämättömyys on tuhottu, niin Itse, jolla ei voida katsoa olevan olemuksessaan
moninaisuutta, tosiaan paljastaa itsensä omin avuin, aivan kuten aurinko tekee
pilvien väistyttyä.

5. Jatkuva tiedon harjoittaminen puhdistaa tietämättömyyden tahraaman Itsen
(jivātma). Tietämättömyys katoaa kuten kataka-pähkinän jauhe laskeutuu veden
pohjalle puhdistettuaan mutaisen veden.

6. Maailma, joka on täynnä kiintymystä ja vastenmielisyyttä jne., on kuin
unta. Se näyttää todelliselta niin kauan kuin unta jatkuu, mutta muuttuu
epätodelliseksi kun ollaan hereillä, s.o. kun todellinen tieto herää.

7. Jagat (tässä kohden: ainoa tajunnantila mitä yleisesti pidetään totena)
näyttäytyy totena (satyam) niin kauan kuin Brahmania, perustaa ei ole oivallettu. Se
on kuin hopeinen, (valon) harhaan perustuva hohde helmiäissimpukassa.

8. Kuin kuplat vedessä maailmat nousevat, oleilevat ja katoavat Ylimmässä
Itsessä, joka on aineellisena syynä ja perustana kaikelle.
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9. Kaikki ilmenneen maailman asiat ja olennot ovat heijastuneet mielikuvien
voimasta ja perustasta, ollen ikuinen kaiken läpäisevä Vishnu, minkä luonto on
järjellisymmärryksellinen olemassaolo, (tämän tullessa havaittavaksi) kuten erilaiset
koristeet tehdään (yhdestä ainoasta) kullasta.

10. Kaiken läpäisevä avaruus (ākāśa) ilmenee moninaisuutena, johtuen sen
yhdistymisestä erilaisiin olosuhteisiin (upādhit, käyttövälineet), eroten toinen
toisistaan.
Avaruus tulee yhdeksi näiden rajoittavien ominaisuuksien hävittämisen kautta. Niin
myös kaikkialla läsnäoleva todellisuus ilmenee moninaisuutena, johtuen
todellisuuden yhdistymisestä erilaisiin käyttövälineisiin, näiden tullessa taas yhdeksi
käyttövälineiden tuhouduttua.

11. Johtuen yhdistymisestä erilaisiin olosuhteisiin (käyttövälineisiin) sellaiset
käsitteet kuin kastit, väri ja yhteiskunnallinen asema ovat lisäyksiä ātmaan, kuten
aromi, väri jne. ovat lisäyksiä veteen (tosi olemuksen ymmärtämättömyyttä).

12. Ollen kullekin yksilölle tehtyjen tekojen syynä ja muodostuen viidestä
elementistä ja näiden ollessa läpikäyneinä viisinäisen itsejaotuksen ja keskinäisen
vuorovaikutuksen (pañcīkarana), sen seurauksena syntyy karkea keho, väline, jonka
kautta mielihyvä ja tuska koetaan, s.o. kokemusten paksu peite.

13. Viisi prānaa, kymmenen elintä, manas sekä buddhi, muodostuen
elementtien alkeista (tanmātrat) ennen viisinäistä itsejaotusta (māya) ja keskinäistä
vuorovaikutusta (pañcīkarana), niistä koostuu hienoaineksinen keho, väline
kokemuksille (yksilöllisesti).

14. Avidyā (tietämättömyys), mikä on kielin kertomaton ja aluton, on
kausaalikeho (syyruumis). Vakuutu siitä, että ātma on muuta kuin nämä kolme
olosuhteiden vallitsemaa upādhia (prānat, manas ja buddhi; ks. edellinen aforismi).

15. Yhtäläistyessään viiden peitteen kanssa puhdas ātma näyttää lainanneen
niiden ominaisuudet, aivan kuten kristalli näyttää keränneen värit ympäriltään (esim.
sinisen vaatteen heijastus).

16. Erottelevan itseanalyysin ja loogisen ajattelun avulla tulisi erottaa puhdas
Itse peitteistä, kuten erotetaan riisi kuorista, jyvät akanoista jne., suojakerroksistaan.

17. Ātma ei loista kaikkeen, vaikka Hän onkin kaiken läpäisevä. Hän on
ilmennyt ainoastaan sisimmässä, ymmärryksessä (buddhi), kuin heijastus kirkkaassa
peilissä.

18. Tulisi käsittää, että ātma on aina kuin kuningas, erillään kehosta, aisteista,
mielestä ja ymmärryksestä, kaikesta, mistä aineellinen luonto (prakriti) muodostuu,
ollen todistaja edellisten toiminnoille.

19. Kuu näyttää etenevältä pilvien liikkuessa taivaalla. Samoin käy
erottamiskyvyttömän kohdalla: ātma näyttää olevan aktiivinen kun se havaitaan
aistielinten välityksellä.

Jatkuu seuraavassa numerossa
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Filosofista sanastoa:
Ātma tai ātman.

Śankarācāryan teksteissä korvattu usein sanalla Brahman. Ātma on korkein todellisuus ja Brahman on
korkein henki, jota oikein tulkittuna saisi käyttää vain Parabrahmanista. T. Subba Rown mukaan ātma
littetään huomiokykyymme, tämän ollessa epäitsekäs todistaja tapahtumille.

Avidyā.
Tietämättömyys, tiedon vastakohta. Positiivisessa mielessä tiedostamattomuus (esim. pahasta).

Bodh (Bodha, Bodhi).
Sanalla muunnoksineen kuvataan tietämistä, käsittämistä, havaitsemista, tietoiseksi tuloa, viisautta,
viisauden kukoistamista tai viisauden kukkaan puhkeamista.

Buddhi.
Sanalla on monia merkityksiä, riippuen asiayhteyksistään. Sillä kuvataan mm. erottamiskykyä,
päättäväisyyttä ja tietoisena olemista. Buddhi paljastaa syy-yhteyden, ollen ymmärryksen kanssa
tekemisissä.

Jīva.
Jos ātma on asioiden henki, niin jīva on asioiden sielu eli se, mikä meissä kokee asioita. Nimitystä
käytetään usein yksilöllisen monadin yhteydessä.

Jivātma.
Muodostuu sanoista jīva ja ātma. Yksilöllisyys, joka saa harhanomaisen luonteensa siitä että luulee
olevansa itse ”näkijä” tai ”tekijä”, vaikka kaikki riippuu ātmasta.

Jīvanmukta.
Tässä elämässä (jo maaelämässä) pelastunut, vapautunut. Harjoittaja, joka on vapautunut prakritin
(aineen) kahleista. Hän on saavuttanut jo elinaikanaan nirvanan.

Jagat.
Yleensä pelkkä ulkoinen maailma.

Māya.
Harha siinä mielessä, että näemme maailman Brahmanista erillisenä. Tiedostamaton voima tai energia,
joka muodostuu tietämiseksi huomatessaan olevansa osa Brahmania.

Paramātmā.
Korkein tai ylin ātma. Sen sijaan että sanomme ”minä olen”, meidän tulisi sanoa ”tämä on”, s.o. meistä
kaikista löytyy sama oleminen.

Pratyagātma.
Sama kuin buddhalaisten ālaya (maailmansielu). Kun ihminen oivaltaa olevansa osa paramātmā’ta,
hänellä on pratyagātman oivallus.

Prakriti.
Brahman tai ātma on liian täydellinen tunteakseen itsensä. Se tarvitsee välineikseen jotain aineellista.
Tästä syntyy erilaisia käsitteitä, esim. mūlaprakriti - erilaistumaton aine, daiviprakriti tai paraprakriti –
logoksen valo, voima mistä kaikki voimat saavat alkunsa, tiibetiläisten fohat.

Tanmātrat.
Viiden elementin alkeet, hienoaineksiset elementit, vailla kaikkia ominaisuuksia. Tanmātrat yhdistetään
viiteen aistiimme.

Suomennos: Tapio Rätt-Seule. Käännöksen lähteenä on etupäässä käytetty Swami
Chinmayanandan englanninkielistä tekstiä. Franz Hartmannilta on myös ilmestynyt
saksankielinen käännös aforismeista. Erityiset kiitokset Aatma-kirjakaupassa
toimivalle Pirjo Aallolle.
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Baskimaan (Euskada Herreira) pääkaupungin
Bilbaon keskustassa on peräti viides
Guggenheim-museo. Amerikkalainen liike-
mies Solomon Guggenheim (1861–1949) oli
mesenaatti, jonka työtä vaimo Peggy jatkoi.
Heidän kokoelmiinsa perustui Guggenheimin
vanhin Guggenheim: New Yorkin taidemuseo.
Sen jälkeen Eurooppaan perustettiin sellai-
nen Venetsiaan, toinen Berliiniin. Rakennuk-
set eivät olleet aatteen arvoisia. Välillä teh-
tiin museo myös Abu Dhabiin, mutta viides –
arkkitehti Frank Gehryn kunnianhimoinen luo-
mus – rakennettin betonista, teräksestä ja
titaanista Bilbaoon.

Lukuunottamatta kahta suorakulmaista
edustan hallintotaloa, itse kolmikerroksi-
sessa näyttelyosassa ei ole ainuttakaan suo-
raviivaista linjaa! Aikamme pakkilaatikko-
muotoihin tottuneet ihmiset ehkä aluksi
järkyttyvät: eivätkö baskit osaa tehdä suoria
seiniä? Pinta toisensa jälkeen on pyöreä tai
vino – mutta niinhän luonnossakin on aino-
astaan fraktaalisia ääriviivoja. Samaa periaa-
tetta noudatti Steiner suunnittelussa
Dornachissa sekä ovat noudattaneet suoma-
laiset arkkitehdit kuten Pietilät Tampereen
Metsossa. Bilbaon Guggenheim-taidemuseo
on paluuta luonnon muotoihin. Peruskivi
muurattiin 1991, ja museo on toiminut vajaat
15 vuotta.

Vuosina 2011–2012 Bilbaon Guggen-
heimissa on kolme näyttelyä: taitelijoiden
Serra ja Brancusi installaatioita sekä laaja
modernin maalaustaiteen katselmus alkaen
vuodesta 1949. Monien taideluomusten
suunnitteluvaiheitakin esitellään. Toteutetut
Serran valtavat labyrintit houkuttelevat van-
hat sekä lapset kiertämään – mutta perillä
onkin vain tyhjää! Ajan kuva?

Kävijät saavat museokierrokselle ääni-
laitteen. Numeron näppäilemällä saa selos-
tuksen joka kohteesta. Museossa kiersi pal-
jon koululaisia lehtiöineen, ehkä siis tulevia
taiteilijoita.

Museon edessä on valtava 12 metriä kor-
kea terrieri, joka on peitetty kukkaistutuksilla.
Kukkakoira taisi olla kuvatuimpia kohteita.
Netissä on aiheesta paljon tietoa lisää.

Bilbaon vanhassa kaupungissa on myös
mielenkiintoinen Arkeologinen museo, jos-
sa baskit etsivät juuriaan. Kronologisen näyt-
telyn alussa on kahdella videoprojektorilla
toteutettu historiallinen katsaus neander-
talinihmisten yhteisöstä ja elintavoista sato-
ja tuhansia vuosia sitten, mistä vähitellen siir-
ryttiin paremmin tunnettuun Rooman aikaan.

Euskadin eli baskin kielen alkuperää ei ole
kyetty ratkaisemaan. Se ei kuulu ympäristön
indoeurooppalaisiin kieliin. Esimerkiksi Bil-
baon naapurikaupunki idässä on Donostia,
espanjaksi San Sebastian! Katalonia ja Bar-
celona ovat rauhanomaisella kampanjallaan
saaneet paremmin autonomian tavoitteitaan
toteutumaan kuin väkivaltaa harjoittanut bas-
kien ääriliike. Tosin Francon diktatuuri oli
(omaa kansaa kohtaan) erittäin julmaa.

Paljon oli Bilbaossa tarjolla monenlaista
kulttuuria. Kongressitalossa (Euskadona)olisi
ollut Wagnerin Tristan ja Isolde, mutta kuu-
den tunnin esitys vaatii vahvaa kulttuurikuntoa.
Kulttuurimatka lokakuun lopulla 2011 oli kuin
paluu kesään, lämpöä enimmillään 31° C, ja
plussaa, huomatkaa.

Helsingin kaupunginhallitus teki hiljattain
täpärän päätöksen olla rakentamatta Gug-
genheim-taidemuseota. Päätöstä perusteltiin
taloudellisesti – halvemmilla vaihtoehdoilla.
Jää kuitenkin epäilys, toteutuuko pitkään ai-

Käynti Bilbaon Guggenheimissa
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kaan mitään arkkitehtuurin ja taiteen
yhteishanketta, kun kulttuuriministeri ei viit-
si lähteä Savonlinnan 100-vuotisjuhla-kon-
serttiin. Kaikkien ei tarvitse ihailla Sibelius-
ta, Kokkosta tai Sallista, mutta Välkki, Talve-
la, Salminen, Isokoski ja Mattila ovat luoneet
sellaisen laulu-uran Euroopasta Metropoli-

taniin, että suomalaisen oopperan ja muun
taiteen pilkkaajat saisivat vilkaista peiliin.

Bilbaon Guggenheim avarsi näkemään
uudella tavalla nykytaidetta ja kulttuuria, vaik-
ka onhan Atletico Bilbaon menestys muistu-
tus myös ruumiinkulttuurin tärkeästä merki-
tyksestä.

J K-K

Kukkakoira.

Jo Guggenheim-rakennus itsessään on jo
nykytaidetta. Kuvat: J K-K.
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Gary Zukav

S I E L U N   A S U N T O

Kirjoittaja julkaisi jo ennen Fritjof Capran Fysiikan taoa ensimmäisiä nykyfysiikan ja
itämaisen filosofian vertailututkimuksia – esimerkiksi Dancing Wu-Li Masters. Toim.

Sielu ei ole ruumiillinen, kuitenkin se on olemuksesi voimakenttä. Korkeampi minuus
ei ole ruumiillinen, kuitenkin se on elävä malli kehittyvälle ihmiselle, kokonaan
tiedostavalle persoonallisuudelle. Intuition kokemusta ei voida selittää viiden
aistimme keinoin, sillä se on ruumiittoman maailman ääni. Siksi ei ole mahdollista
tiedostaa sielua, korkeampaa minää tai intuitiota, vaan ensiksi on tiedostettava
ruumiittoman maailman todellisuus.

     Mitä on ruumiiton todellisuus? Ruumiiton todellisuus on kotisi. Saavut
ruumiittomasta todellisuudesta ja tulet palaamaan ruumiittomaan todellisuuteen,
suurin osa sinusta on nyt ja kehittyy ruumiittomassa todellisuudessa. Sama pätee
kaikkiin miljardeihin muihinkin ihmisiin planeetallamme. Valtaosa
yhteisvaikutuksestasi muihin ihmisiin tapahtuu niin ollen ruumiittomassa
todellisuudessa. Kun esimerkiksi ajattelet rakastavia ajatuksia henkilöstä, joka on
tunteissa sinua lähellä – kuten perheenjäsentä – muuttuu tajuntasi luonne, ja tämä
vaikuttaa hänenkin energiajärjestelmäänsä.

      Kuten kaikki muutkin olennot, muodostut valon järjestelmästä. Valosi jaksoluku
riippuu tietoisuudestasi. Kun muutat tajuntatasoasi, muuttu valosi jaksoluku... Mikäli
tahdot tuntea antaumusta sekä läheisyyttä johonkin ihmiseen etäisyyden ja
kylmyyden asemasta, valosi jaksolukukin vaihtuu.

   Tunteet ovat eri jaksolukujen energiavirtoja. Erilaiset ajatukset luovat eri tunteita.
Valitsemalla millaisia ajatuksia ja tunnevirtoja päästät itsestäsi – ja mitä vahvistat,
määrität valosi ominaisuudet. Se määrää sen, millainen vaikutus sinulla on muihin ja
millaisia kokemuksia elämääsi sisältyy.

 Tidlös visdom 2011 / 4
 Suom. J K-K.
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VIRSIÄ MONIIN TEHTÄVIIN

Mikä on suunnistajan virsi? Ei itää eikä länttäkään... (448)
Juopon virsi? Kirkasta oi Kristus meille... (301)
Palomiehen virsi? Liekkejä on monta... (454)
Unikeon virsi? Herätkää, niin huuto kaikaa... (163)
Kaavoitusinsinöörin virsi? Jos maatamme ei rakenna... (582)
Humanoidin virsi? Lienenkö outo ainoa päällä maan... (281)
Sairaanhoitajien virsi? Oi joukko valkopukuinen... (630)
Meteorologin virsi? Pilvimuurista valo välähtää... (104)
Vaatturin virsi? Ratki taivaassa... (618)
Kiinteistövälittäjän virsi? Tuolla taivaan asunnoissa... (626)
Merimiehen virsi? Elämä on meri... (482)
Sikiön virsi? Jo ennen syntymääni... (395)
Maanviljelijän virsi? Kylväjä lähti kylvämään... (192)
Tulkin virsi? Monin kielin keskeltämme... (449)

                                               The Vitsikirja 2010, Readme.fi, Jyväskylä 2009

Lisäyksiä listaan:

Vakuutusasiamiehen virsi? Oi Herra meitä suojele, Ja ole turvanamme... (500)
Matkaoppaan virsi? Rakkaasta kodistamme Nyt Herra matkustamme... (498)
Sydänpotilaan virsi? Kurittaa mua käsi Herran Sydän kärsii voimaton... (491)
Kiropraktikon virsi? Etkö ole ihmisparka aivan arka, Kun sä itket päivät yöt.(455)
Upseerien virsi? Oi Herra vakavasti Suo meidän sotia... (442)
Tuomarien virsi? Jo vääryys vallan saapi, Se huutaa taivaaseen... (440)
Laulajien virsi? Oi Herra kuule ääneni, Puoleeni käännä korvasi... (439)
Sähkömiehen virsi? Kirkkautta kohti kulje... (436)
Navigaattorin virsi? Auta oi Jeesus eksytys suuri Maata käy voimalla... (434)
Rosvon virsi? En tehdä hyvää voisi Oi Herra milloinkaan... (432)
Anestesia- eli nukutuslääkärin virsi? Unesta sielu herää kauheasta... (448)
Seuramatkalaisten virsi? Nyt yhdessä jo lähtekää... (151)
Halpalentovirsi? Ah kuinka taivaan valtakunta Niin monelle on halpa... (137)

J K-K
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Kirjaesittely: ”Buddhalaisuutta
ilman metafysiikkaa?”

Stephen Batchelor: Confession of a
Buddhist Atheist, 2011. A Spiegel & Grau
Trade Paperback (1. painos Random
House, 2010).

Voiko olla buddhalaisuutta ilman uskoa
karmaan ja jälleensyntymiseen tai mihinkään
muuhun metafysiikkaan? Tätä kysymystä tar-
kastelee entinen buddhalaismunkki Stephen
Batchelor (s. 1953) omaelämäkerrallisessa
kirjassaan. Kirja alkaa kuvauksella Dalai La-
man puheesta, jota Batchelor oli kuuntele-
massa Dharamsalassa vuonna 1973. Dalai
Laman puheen jälkeen Batchelor ja muut in-
nokkaat buddhalaisuuden opiskelijat vakuut-
telivat toisilleen, kuinka eräs lama oli maagi-
silla voimillaan estänyt sateen puheen aika-
na. Vai oliko sittenkään? Seuraavana päivänä
Dalai Laman kouluttaneen geluk-tradition
opettajalta kysyttiin, kuinka sään hallintaa
voisi harjoitella. Viisas opettaja vastasi, ettei
se ole myötätunnon mukaista toimintaa, kos-
ka se loukkaisi deevoja, jotka tiibetinbuddha-
laisuuden mukaan vastaavat säästä.

Asia jäi vaivaamaan Batcheloria. Hän ha-
vaitsi, että tiibetinbuddhalaiset opettajat vai-
kuttivat olevan täysin tietämättömiä tieteen
ja ulkopuolisen maan kulttuurien saavutuk-
sista. Opettajat olivat vakuuttuneita, että
tiibetinbuddhalaisuus oli nopein ja varmin tie
maailman kärsimyksen lakkaamiseen. Hänelle
opetettiin bodhisattvan tietä, jossa vala-
istumisen motiivina ei ole oman itsen vapaut-
taminen, vaan kaikkien elävien olentojen aut-
taminen tietämättömyydestä ja kärsimykses-
tä vapauteen. Tämä visio vetosi vahvasti
Batcheloriin, vaikka hän muuten epäilikin
metafyysisiä opetuksia. Sivumennen sanottu-
na bodhisattvan ihanne on myös teosofian
ihanne; se tulee selvästi esiin H.P. Blavatskyn
opetuksista (ks. esimerkiksi Hiljaisuuden

Ääni).
Batchelorin opettajaksi tuli Dalai Laman

assistentti Geshe Rabten, jonka luonteen lu-
juus teki Batcheloriin vaikutuksen. Tie vei
Nepalista Sveitsiin, jossa hän eli munkkina
viiden vuoden ajan Geshe Rabtenin johtamassa
luostarissa. Siellä hän alkoi pohtia buddhalai-
suuden jälleensyntymisoppia, jonka mukaan
ei ole pysyvää jälleensyntyvää tajuntaa; sen
sijaan tahdonalaiset taipumukset eli
samskarat jälleensyntyvät (Nagapriya1, 2005;
Näreaho2, 2002).

Kuinka on mahdollista tietää, että jälleen-
syntyminen on totta? Geshe Rabten vastasi,
että sen voi tietää omasta kokemuksesta,
mutta vain jos kykenee saavuttamaan
edistyneen meditoimisen tilan. Batchelor
vietti asian vuoksi monta unetonta yötä. Usko
jälleensyntymiseen oli siis vain auktoriteetti-
uskon varassa. Mitä eroa tällä perustelulla oli
kristillisten mystikkojen todistuksiin suorasta
Jumala-kokemuksesta tai vaikkapa
ufouskovaisen tarinoihin vierailusta Alfa
Centauriin? Jos taas jälleensyntyminen ei oli-
si totta, sillä olisi fataalit seuraukset
buddhalaiselle oppirakennelmalle. Silloin
kaikki moraaliset ja epämoraaliset teot eivät
ehtisi kypsyä, väärästä teosta voisi selvitä il-
man mitään seurauksia ja bodhisattvan tule-
vien elämien uhrautumisessa elävien olento-
jen hyväksi ei olisi mitään mieltä. (Tähän voi
tosin huomauttaa, että väärä toiminta – sa-
moin kuin hyveellinen toiminta – jättää aina
jälkensä ihmisen tietoisuuteen; karman toi-
minnan voi tässä mielessä havaita jo yhden
ihmiselämän aikana).

Buddhalainen jälleensyntymisoppi näytti
Batchelorin mielestä vääjäämättä johtavan
dualismiin, jossa maailma jakautuu materiaan
ja immateriaaliseen (tosin pysymättömään)
mieleen. Batchelorin oli mahdotonta hyväk-
syä tätä jakoa: miten immateriaalinen mieli,
jota ”ei voi nähdä, kuulla, maistaa tai kosket-
taa”, voisi olla vuorovaikutuksessa kehon
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kanssa? Lisäksi Batchelor huomasi, että vaik-
ka Buddhan ohjetta ”olla uskomatta mitään
ilman koettelua” opetettiin, kritiikin ja epäi-
lyn piti pysyä tradition piirtämissä rajoissa.
Batchelor uskaltautui lopulta kertomaan
Geshe Rabtenille epäilevänsä jälleensynty-
misoppia. Tämä järkytti opettajaa, koska
jälleensyntyminen ei ollut hänelle vain intel-
lektuaalinen oppi; se oli kaiken moraalisen
ponnistelun edellytys.

Asiaa voi pohtia myös teosofian kannalta.
Teosofiassa esitetään, että tieto jälleensynty-
misestä on saavutettavissa, mutta se edellyt-
tää tietoista yhteyttä korkeampaan minään
(Ervast, 1990). Vaikka buddhalaisuudessa ei
opeteta pysyvän Minän tai Itsen olemassa-
oloa, opetus olentojen perimmäisestä
buddhaluonnosta (Rinpoche, 1996) tulee
ominaisuuksiltaan varsin lähelle teosofista
korkeamman minän ideaa. Siten teosofian
vastausta voi pitää samankaltaisena kuin
Geshe Rabtenin antamaa tulkintaa. Näyttää
kuitenkin siltä, että jälleensyntymiselle on
löydettävissä empiiristä tukea Ian Steven-
sonin ja muiden tutkijoiden lasten jälleen-
syntymismuistoja käsittelevistä tutkimuksista
(ks. esimerkiksi Savinainen (2012); Tucker
(2005)). Ehkä Batchelor ei ole tutustunut
Stevensonin tutkimuksiin tai sitten hän ei pidä
niitä uskottavina.

Epäilykset johtivat siihen, että Batchelor
päätti luopua tiibetinbuddhalaisuuden harjoit-
tamisesta. Hän koki tarvetta harjoittaa
buddhalaisuutta, jossa ei tarvita monimutkais-
ten jumaluuksien visualisointia ja loputonta
mantrojen toistamista. Tämä etsintä vei
Batchelorin zen-luostariin Koreaan, Kunan
Sunimin oppilaaksi. Yllätyksekseen Batche-
lor huomasi, että Sunim oli aivan Geshe
Rabtenin kaltainen: myös Sunim oli elävä to-
distus vakaudesta, jaloudesta ja eettisestä
suoraselkäisyydestä, ja myös hän piti omaa
traditiotaan parhaimpana versiona buddha-
laisuudesta.

Sunimin opetusmenetelmä vaikutti hyvin
yksinkertaiselta: hän pyysi oppilaitaan koko
ajan kysymään ”Mitä tämä on?”. Sunim selit-
ti, että ”Zen-meditaation tarkoituksena on
herättää Mieli”; ilmeisesti hän viittasi tällä
buddhaluontoon. Sunimin metodi oli versio
zen-koulukunnan koanista, mahdottomasta
kysymyksestä, jonka ratkaiseminen ei onnis-
tu rajoittuneen rationaalisen mielen piirissä.
Herääminen voi tapahtua vasta, kun mieli on
saavuttanut äärimmäisen ponnistelun seurauk-
sena kriittisen pisteen. Tätäkin opetusta
Batchelor alkoi epäillä. Jos kerran koaniin ei
ole mitään varsinaista vastausta, niin eikö olisi
aivan sama mietiskellä kysymystä ”Mitä on
ksldkfja”? Epäilykset eivät kuitenkaan muut-
taneet Batchelorin tuntemaa arvostusta
Sunimia kohtaan.

Sunimin kuoltua luostarissa ei ollut enää
samanlaista opettajaa, joten Batchelor päätti
lähteä sieltä oltuaan zen-munkki yli kolmen
vuoden ajan. Hänen mukaansa lähti Martine,
joka oli elänyt buddhalaisena nunnana
Sunimin luostarissa. He luopuivat munk-
keudesta (”riisuivat kaapunsa”) ja menivät
naimisiin vuonna 1985. Tähän liittyen Batche-
lor esittää kritiikkiä perinteistä buddhalaista
luostarilaitosta kohtaan: miksi nykyaikana
naimisissa oleva maallikko ei voisi aivan yhtä
hyvin toteuttaa aitoa buddhalaista elämänta-
paa kuin selibaatissa elävä munkki tai nunna?

Munkin kaavusta luopuminen ei merkin-
nyt Batchelorille buddhalaisuuden hylkäämis-
tä. Hän alkoi etsiä historiallista Buddhaa ja
alkuperäisiä opetuksia moninaisten lisäysten
ja myyttien takaa. (Tästä voi todeta, että pyr-
kimys on aivan alkuperäisen teosofisen oh-
jelman mukainen.) Batchelorin kiinnostus
suuntautui vanhimpaan Buddhan opetuksia
koskevaan tekstiin, Pāli-kaanoniin, joka saa-
tettiin kirjalliseen muotoon noin 450 vuotta
Buddhan kuoleman jälkeen. Yli puolet
Batchelorin kirjasta käsittelee Buddhan elä-
mää ja opetuksia Pāli-kaanonin valossa. Sa-



30
Teosofi 4/12

malla hän kertoo myös omaa tarinaansa.
Batchelor varoittaa lukijaa siitä, että kysees-
sä on hänen tulkintansa Buddhasta, jota tietyt
Pāli-kaanonin tekstit tukevat. Toisaalta voi-
daan hyvin ajatella, että mikä tahansa buddha-
laisuuden tulkinta edellyttää lähteiden valin-
taa. Kiinnostunut lukija voi verrata
Batchelorin tulkintaa Buddhan elämästä esi-
merkiksi buddhalaisuuden tutkija Strongin
(2002) esitykseen.

Mitä buddhalaisuudesta jää jäljelle, kun
siitä on poistettu kaikki metafyysiset opetuk-
set? Batchelor esittää, että myötätunnon etiik-
ka ja buddhalaisen meditaation ja tarkkaavai-
suuden (”mindfulness”) harjoittaminen toi-
mivat käytännössä, uskoipa metafyysisiin
oppeihin tai ei. Lukija voi huomata, että
buddhalaisen metodin toimivuudesta olivat
Batchelorin opettajat Geshe Rabten ja Kunan
Sunim vakuuttavina esimerkkeinä: heissä oli
tapahtunut samankaltainen kehitysprosessi,
vaikka heidän tulkintansa buddhalaisuudesta
oli kovin erilainen.

Batchelor ei odota kuolemanjälkeistä elä-
mää eikä tulevia inkarnaatioita. Tärkeää on vain
nykyhetki, sen eläminen täydesti ja myötä-
tuntoisesti, pyrkien voimiensa ja kykyjensä
mukaan lievittämään maailman kärsimystä.
Mutta eikö tässä juuri ole jotakin olennaista
buddhalaisuuden ydinopetuksista?  Batchelor
päättää kirjansa seuraaviin sanoihin: ”Ja jos
lopulta paljastuu, että jossakin on taivas tai
nirvana, en tiedä parempaa tapaa valmistautua
siihen.”

Batchelorin tarkoituksena on etsiä
buddhalaisuudesta ydintä, joka ei olisi risti-
riidassa nykyaikaisen tieteellisen maailman-
kuvan kanssa. Kyseessä on siis buddhalaisuu-
den radikaali tulkinta, joka hylkää metafysiikan
ja henkisen (yliaistillisen) todellisuuskäsi-
tyksen. Loppuun asti vietynä tämä vie filoso-
fiseen naturalismiin eli materialistiseen
maailmankuvaan, jota Batchelor näyttää kan-
nattavan. Tässä suhteessa en teosofina yhdy

Batchelorin tulkintaan. Siitä huolimatta suo-
sittelen Batchelorin kirjaa buddhalaisuudesta
kiinnostuneille. Se kertoo totuuden etsinnästä
ja pyrkimyksestä elää löytämänsä totuuden
mukaisesti. Mielestäni Batchelor näyttää, että
kenties on olemassa aitoa buddhalaisuutta il-
man metafysiikkaa.

Antti Savinainen
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1 Nagapriyan näkökulma buddhalaiseen jälleensyn-
tymisoppiin ja karmakäsitykseen on kriittinen  ja
vanhoja tulkintoja haastava, mutta selvästi
Batcheloria myönteisempi.
2 Näreahon väitöskirja tarkastelee kriittisesti
jälleensyntymiseen liittyvää problematiikkaa –
erityisesti sitä kuka tai mikä jälleensyntyy –
hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa.
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Teosofinen tietovisa 13
1) Ketkä Genesiksen tarun mukaan olivat Eevan ja Aatamin kolme poikaa?
2) Kuka alkuaikojen englantilainen teosofi Intiassa sai poliittisesta toimistaan

kunnianimen Kongressin Isä?
3) Mitä tarkoittaa sanskritin termi krijashakti?
4) Mitä sananmukaisesti merkitsee kristilliseen teologiaan liittynyt nimi Lucifer?
5) Kuka ja missä tarun mukaan oli Orfeus?
6) Mitä tarkoittaa kosmiseen kehitysteoriaan liittyvä termi pralaja?
7) Mitä merkkipäivää TS:n Intian osastossa vietetään joka vuosi 1. lokakuuta?
8) Mitä tarkoittavat kreikan sanat soma, psykhe ja nous?
9) TS:n Itä- ja Keski-Afrikan osastoon kuuluu neljä valtiota - mitkä?
10) Kuinka Ihmeiden Oppikurssi (A Course in Miracles) -teoksen sanotaan

syntyneen?
Vastaukset sivulla 46

Kehitys

Kuolin mineraalina ja minusta tuli kasvi,
Kuolin kasvina ja ilmaannuin eläimenä,
Kuolin eläimenä ja minusta tuli ihminen.
Miksi minun siis pitäisi pelätä?
Milloin kasvoin vähemmän kuoleman kautta?
Kerran tulen kuolemaan ihmisenä,
Jotta saatan kasvattaa enkelin siivet.
Tieni kohoaa jopa enkelien yläpuolelle;
Minusta tulee se mihin mielikuvitus ei yletä.
Tulkoon minusta silloin ei-mikään,
Sillä harpunkielet helkkäävät minulle:
”Totisesti Häneen me palaamme!”

Jālal ad-Dīn Rūmi
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Tämänkertaisen kesäkurssin pääluen-
noitsijamme oli ruotsalainen zen- ja karate-
mestari Ingo de Jong. Kolmena aamuna
oli zen-mietiskelyä hänen ohjauksessaan.
Muun muassa Alan Watts on lausunut,
että zenin kautta on mahdollista ”oman
ihmisyyden löytäminen ja rakastaminen”.

Ingon neljä luentoa Salaisesta opista
(SO) tulevat aikanaan lehteemme, mutta
todettakoon, että luennot sisälsivät juuri
tuota zeninkin kuvaamaa ohjausta oman
itsensä, ihmisyytensä löytämiseen, hyväk-
symiseen ja toteuttamiseen. Ingo korosti,
että luennot ovat nimenomaan hänen
ymmärryksensä tulkintaa Salaisesta opis-
ta. Hänellä oli koottuna näytettäväksi mie-
lenkiintoista grafiikkaa valkokankaalle.

Olin myös Joy Millsin vetämällä SO-
kurssilla vuonna 1995 – oli mielenkiin-
toista hieman vertailla miten eri lailla sa-
moista asioista puhutaan. Joy puhui ikään
kuin naisellisemmin lausein ja vertauksin,
Ingo tieteellisemmin termein. Myös kurs-
sien tunnelmat olivat erilaiset – molem-
mat hyviä.

Tulkkina toimi nyt Mirva Jaatinen.
Häntäkin kiitän koko sydämestäni, myös
Ingo kehui tulkkiaan.

Kuuntelijoita oli juhannuksena enem-
män, noin 70 henkeä, lähtöpäivänä noin
20 – kaiken kaikkiaan kurssilla käväisi
yhteensä varmaan yli 80 henkilöä eri-
pituisia jaksoja. Vanhoja tuttuja puuttui
joukosta monia, mutta uusiinkin päästiin
tutustumaan.

Sää vaihteli ukkosesta auringon

pilkahduksiin parina päivänä.
Musiikista vastasivat Liisa Viiala, Ari-

Pekka Hyrkäs, Marko Manninen, Mik-
ko Romppanen ja Janne Lemettinen.
Taiteesta seinillä Mirjami Malléus-
Lemettinen. Kiitoksia heille kaikille.

Pääluennoitsijan lisäksi kuulimme lu-
ennot Tapio Rätt-Seulelta ja Pertti
Spetsiltä. Myös ne olivat mielenkiintoi-
sia. Tapio puhui prinsiipeistä ja skand-
hoista, Pertti kivistä ja kuopista henkisel-
lä polullamme.

Opiskeluryhmien työskentely oli erit-
täin tiivistä. Niiden anti koottiin Ingon
loppukommentein.

Ennen lähtöään Ruotsiin Ingo de Jong
sai lahjaksi pienen lahjan ja muistoksi
hänelle sävelletyn mantran sanoihin Om
mani padme hūm. Ingo kiitteli saamas-
taan kutsusta tulla luennoimaan, ihasteli
Kreivilän ilmapiiriä ja sanoi, että monet
kysymyksemme saivat hänet pohtimaan
näitä SO:n asioita niin, ettei uni tahtonut
heti tulla.

Teosofisen Seuran kesäkurssi Kreivilässä
22.–27.6.2012
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Lähtöhetkessä ennen Mestarin käsky
-laulua sanoi ylisihteeri Marja Artamaa
mm. seuraavan: ”Alkupuheenvuorossani
juhannusaattona sanoin, että yritetään ai-
nakin suhtautua asioihin ilman ennakko-
käsityksiä asenteella ’antaa tapahtua’”.
Ainakin omalla kohdallani niin ”tapahtui”
– voin täysin yhtyä näihin Marjan ajatuk-
siin.

Ingo toisti moneen kertaan, että jokai-
selle on oman auransa puhdistaminen tär-

Ylhäällä: Matkalla
luentosalille.

Vasen sivu: Pertti Spets.

Vieressä: Tarja Pursi (oik.),
Janne Lemettinen ja
Tina Mattsson.

Kuvat: Marja Artamaa

keintä elämässä, polullamme. Emme pää-
se ”piiloon” Korkeammalta Itseltämme –
kaikki tallentuu astraalivaloon ja tulee ai-
kanaan esiin, se on Lakien laki elämässä,
jonka Lähde on Yksi.

Kiitän vielä keittiöväen ja monien
talkoolaisten ahkeria käsiä ja jalkoja
”saunakenraalia” unohtamatta – kaikki oli
hyvin järjestettyä. Myös Ingo kiitteli
Kreivilän ruokapöydän antia.

amk
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T I I M A L A S I

SALAISEN OPIN rakennetta selvitteli
luentosarjassaan hollantilaissyntyinen
Ingo de Jong juhannuksena 2012
kesäkurssilla Kreivilässä. Kuulin
luennoista ensimmäisen, joka kuvasi monadin
involuutiota sekä evoluutiota. Runsaan tunnin
puhe perustui pariin hänen itse laatimaansa
havainnolliseen kaavakuvaan. Kahtena
kaaviona se kattoi monadin kehityksen.
     Yleensä tietoisuuden kehitystä voidaan
kuvata joko 1) rakenteellisesti, symbolein ja
kaavakuvin tai 2) toiminnallisesti, tietoisuu-
den mystisin sisällöin. Edellinen on tajunnan
kiinteä kaavio, toinen sen toimintaa –
tietoisuuden rakenne ja elävä sisältö.
Molemmat ovat tärkeitä. Varhainen teosofia
sekä H.P. Blavatskyn että Besantin ja
Leadbeaterin kausina kuvasi valtavia
tajunnallisen kehityksen kaaria. Opittiin
ihmisen rakenteen olevan joko seitsen-,
kymmen- tai kaksitoistajakoinen. Hengen
aspekteista ātma–buddhi–manas tuli aivan
arkisia hokemia, joilla tuskin elämässämme
lopulta oli paljoakaan kokemuspohjaa. Ehkä
oli muitakin abstrakteja aatteita, joita
luettelemalla herkimpiä puhuttiin pyörryksiin!
      Teosofinen laaja kehityskuva voi vallata
niin täysin, että unohdamme elää nyky-
hetkessä.
Gurdjieffin sekä P.D. Ouspenskyn liki sadan
vuoden takaiset opetukset tähdensivätkin tosi
aiheellisesti tietoisuuden mystistä sisältöä.
Meillä ei ole mitään itse oivaltamatonta tai
saavuttamatonta tajuntasisältöä. Ylhäisten
salaisten seikkojen hokeminen ei vie
minnekään, vaan toiminta muiden autta-
miseksi, pikemminkin työ turhien kaavojen
karsimiseksi sekä tietoisuuden oikeaksi
avaamiseksi. Merkittävän lääkärin Kari
Krohnin seminaari Lahdessa 1967–68 P.D.
Ouspenskyn kirjan Ihmisen sielulliset
kehitysmahdollisuudet tuoreesta suomen-

noksesta herätti ja auttoi oivaltamaan,
että ihminen voi puhua vaikka ātma–
buddhi–manaksesta katetta omaten
vasta hiukkasen herättyään
tiedostamaan. Siihen saakka hän
projisoi tunneälyn persoonallisia

haaveita esimerkiksi toteutumattomasta
valaistumisesta – eli kuten osuvasti
Dhammapada toteaa: hän laskee omanaan
naapurin karjaa. Siis huijaa.
       Hankalia aiheitakin Ingo de Jongin esitys
valaisi riittävin kertauksin ja havainnollisin
kaavioin. Hetkittäin taisimme jopa kolkutella
para-ātman portteja! Vai kuulimmeko väärin?
Kaikuiko kaukaa sittenkin vain Kreivilän
ruokakello?

AJAN PYÖRÄ on Werner Herzogin filmi
Tiibetistä sekä XIV Dalai-lamasta, joka viime
elokuussa vieraili Suomessa. Vanhempi Ajan
pyörä täydentää upeaa Annaud´n elokuvaa
Seitsemän vuotta Tiibetissä, joka itä-
valtalaisen Heinrich Harrerin elämäntarinana
sivuaa XIV Dalai-laman lapsuutta. Kolmante-
na sarjaan kuuluu Martin Scorsesen eleet-
tömän hieno Kundun.
    XIV Dalai-laman  rauhanomainen
kamppailu maansa autonomian ja buddha-
laisuuden henkisten arvojen puolesta toi 1989
hänelle rauhan nobelin. Werner Herzogin
filmi Rad der Zeit, Kāla Chakra, on siis Ajan
pyörä. Dalai-laman elämäkerta kirjana on
nimeltään Vapauden kirja. Aikamme uutta
etiikkaa häneltä kartoitti Ihmisyyden kirja,
joka jakautuu kolmeen osaan: 1) Etiikan
peruslait, 2) Etiikka ja yksilö sekä 3) Etiikka
ja yhteiskunta. Universumi jokaisessa
atomissa tekee niin upeasti uskonnon ja
tieteen rajankäyntiä, että vastaavaa kokee
harvoin.
      BT – Buddhalaisuus tänään on yksi
buddhismin julkaisu maassamme. Lehti on
varsin pienestä painosmäärästään (300)
huolimatta A4-väripainoksena ulkoasultaan
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aika pramea, sisällöltään karma-kagyün
linjaa – sekä yleistä timanttipolkua että
meditaatiota: – Kun varmuus siitä, että mieli
on aina ja kaikkialla läsnä olevaa
avaruutta, mielen rikkaus, potentiaali ja
vapaa leikki koetaan ilona, toteaa BT:n
numerossa 9 (2011) lama Ole Nydahl.
     Viime kesänä moni lie ihmetellyt BT:n
nuivaa suhtautumista – se oli vailla halaistua
sanaa maailmanlaajuisesti arvostetun rauhan
nobelisti HP 14. Dalai-laman merkittävästä
vierailusta maassamme. Riitti kyllä 16.
Gyalwa Karmapan, karma-kagyü-linjan
edesmenneen johtajan, selityksiä.
      TS:n Euroopan liiton pj Kim Diēu kertoi
2007 kuvin matkastaan Tiibetiin todeten
uskovansa materialistisen Kiinan joskus
henkistyvän. Kim tajuaa kai näitä seikkoja
sisältä juontuen isän ja äidin suvuista Kiinassa
ja Vietnamissa. Kenties pieni Tiibet opettaa
mahtaville valloittajilleen unohtuneita
henkisiä arvoja? Kun toisaalta varauksetta
hyväksytään vuosituhantisten tai-jin ja
akupunktion perusta ja toimivuus, tuntuu
esimerkiksi Falun Gongin vainoaminen
(TV1:n MOT-raportin mukaan jopa
Suomessa) kyllä typerältä.
      Vanha kiinalainen sananlasku sanookin: –
Ainoa muuttumaton on kaiken muuttuvuus.

VATIKAANIN SALAISUUDET on Mas
Allan kevään 2012 teemanumero Secretos
del Vaticano. Kristinuskon perusteita luotaa
syvästi myös Pepe Rodriguezin 1997
ilmestynyt teos: Mentiras Fundamentales de
la Iglesia Catolica – Katolisen kirkon
perusvalheet. Katoliseen  kirkkoon kuuluu
(nimellisesti) ihmisistä 18%, protestanttisiin
seurakuntiin noin 6%, siis  kaikkiaan 24%,
joten islamin esiinmarssia nousevin kanna-
tusluvuin pelätään.
      Kulttuurissamme mystisoidaan
vertauskuvallisia ja inhimillisiä taruja: Vanhaa
ja Uutta Testamenttia on pidetty erehtymättö-

minä Jumalan sanoina, aivan aiheetta
korotettuina ”jumalallisiksi”. Jumala muka
ilmoitti lakinsa ”valitulle kansalle”, vaikka
Mooses kopioi 10 käskyä egyptiläisestä
Kuolleiden kirjasta. Valinnan harha johti sekä
sionistit että kristityt uskonsa ylimielisyy-
teen, ristiretkiin ja muiden (kuten palestiina-
laisten) syrjintään ja sortoon, joka edelleen
jatkuu.  Rodriguezin teoksessa saavat
aiheellisesti juutalaiskristilliset tarut ja
kopioaatteet (neitseellinen syntymä,
ristiinnaulitseminen, ylösnousemukset) kovaa
huutia.
     Teemanumero Secretos del Vaticano on
inkvisitiomaan julkaisuksi viiltävä. Siinä on
teemoja monista Vatikaanin rikkeistä:
O´Flahertyn ja Marcinkuksen talousrikoksista
ja kirkon pappien vaietuista pedofilia-
tapauksista, joita nykypaavi Benedictus XVI
Saksassa salaili.
    Dan Brownin Da Vinci -koodin
tympeimpiä hahmoja on munkki Silas.
Upporikkaaseen katoliseen salaseuraan ja
aivopesujärjestöön, Opus Deihin, kuului jo
10 vuotta sitten 80 000 jäsentä! Perustaja,
espanjalainen Josemaria Escriva de Balanguer,
oli yhteiskunnallisesti ja uskonnollisesti
arkkikonservatiivi: poliittisesti Hitlerin,
Mussolinin ja Francon varaukseton kannattaja.
Esimerkiksi edellisen paavin Johannes Paavali
II:n vanhoilliset kannat perustuivat paljolti
juuri Opus Dein tavoitteisiin. Järjestö
käyttääkin korruptiota, jopa mafiaa ja muita
salaseuroja manipulaationsa välineinä. Lehden
lopussa (104–105) on katsauksena myös
mittava luettelo laitoskirkon historiaa ja
toimintaa aiheellisesti kritisoivaa kirjalli-
suutta: miten eri tavoin tieteen ja yhteis-
kunnan edistystä laitoskirkko on jarruttanut!
    Saksalainen Karlheinz Deschner kirjoitti
Opus Deistä tutkimuksen provosoivalla
nimellä Opus Diaboli – joka ei ole Jumalan,
vaan Paholaisen työ. Aikaisemmin katolisen
kirkon ja rikollisuuden yhteyksiä tutki David
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Yallop kirjassaan In God´s Name – Herran
nimeen. Nyt ilmestyi espanjaksi huikea 720-
sivuinen El Poder y la Gloria, alkuaan The
Power and the Glory eli Voima ja kunnia.
Los Milenarios lataa 350 sivua teoksessa El
Vaticano contra Dios eli Vatikaani Jumalaa
vastaan. Onpa mukana myös 238-sivuinen La
Caida del Imperio Vaticano eli Vatikaanin
imperiumin tuho. John Hogue kirjoitti
munkki Malakiaan paavilistaan perustuen
kirjan The Last Pope – otaksuen viimeisen
paavin (Petrus Romanus) ajan olevan pian
käsillä. Häviääkö Vatikaanin imperiumi
Nostradamuksen kuvaamaan Italian
valloitukseen?
   Vatikaanin salaisuudet -lehden yksi
kiintoisa artikkeli käsittelee Vatikaanin isoa
kirjastoa, jota Brownin Enkelit ja demonit
kuvaa. Teemanumero luettelee teksteistä 10
tärkeintä. Kirjaston salaisesta arkistosta
kiellettyjen laajaan listaan kuuluu 4 000
teosta! Paljolti on siis katolisen kirkon ja
Opus Dein katsomuksen mukaan turmiollista
tietoa, jolta uskovia on varjeltava! 1)
Bodmerin papyrus 14–15 sisältää vuosiin
170–220 jaa. ajoittuvat Luukkaan ja
Johanneksen evankeliumien eri versiot.
Poikkeamat ja neitseellisen syntymän,
ristiinnaulitsemisen ja ylösnousun
puuttuminen tykkänään vanhimmasta ja
aidoimmasta Tuomaan evankeliumista
ravisteleekin laitoskirkon perusteita – joten
vapaata tutkimusta koetetaan rajoittaa ja johtaa
harhaan. 2) Codex B tunnetaan toisellakin
nimellä: Codex Vaticana. Tämä Raamatun
kreikankielinen teksti on kirjoitettu
neljännellä vuosisadalla. Teksti oli yksi
monista versioista, joiden joukosta keisari
Konstantinus ”Suuri” painosti vuonna 325
Nikaian kirkolliskokouksen äänestämään
neljää ”pyhää” evankeliumia, sekä Jeesuksen
Jumalaksi! Ainoastaan Areios ja pari muuta
rohkeaa uskalsivat äänestää Jeesuksen olleen
profeetta eikä Jumala. Näinhän Koraanikin

todistaa – kuten prof. Jaakko Hämeen-Anttila
päättelee kirjassaan Jeesus, islamin
profeetta . Myöhemmätkin areiolaiset
(kaksinkertainen tohtori Albert Schweitzer
sekä Leo Tolstoi), nestoriaanit ja kataarit
kannattivat samaa. Mainittakoon keisari
Konstantinuksen kääntyneen kristityksi vasta
kuolinvuoteellaan, jossa hänet kastoi
”varmuuden vuoksi”, miten ollakaan,
areiolainen pappi. 3) Topographia Cristiana
de Cosma Incorpulensis vuodelta 518 on
nestorialaisen munkin kirjoittama. Sekä hänen
”harhaoppiseksi” tuomittu taustansa että
Raamatun ja kosmologian käsittelynsä joutui
katolisen kirkon kiroukseen. 4) Claudius
Ptolemaioksen maantiede oli ensimmäinen
kunnollinen kartasto, jonka kreikankielisen
version Firenzessä laati Jacobo Angelo di
Scarperia 1400-luvulla. Onpa vaarallista. 5)
Procopio Cesarea kuudennelta vuosisadalta
klassisella kreikan kielellä sai kirkon
syyttämään suvaitsevaa keisari Justianusta
demonien päälliköksi ja hänen puolisoaan
Theodoraa moraalittomuuksista. Siinä
tyypillisiä vainojen valheita! 6) Thrite-
miuksen pikakirjoitetut tekstit pohjaavat
saksalaisen alkemisti Johannes Thritemiuksen
vuonna 1499 valmistuneisiin teksteihin,
joissa lainataan sellaisia kerettiläisiä
auktoriteetteja kuten Agrippa, John Dee,
Paracelsus ja Giordano Bruno. Piilotettua
tekstiä on jo tutkinut pohjoisamerikkalainen
kryptografi (salatekstien tulkitsija) Jim
Reeds. 7) De Revolutionibus Orbium
Coelestium on Nikolai Kopernikuksen
todellakin kumouksellinen teos kosmoksesta,
jota katolinen laitoskirkko piti hyökkäyksenä
raamatullista luomistarinaa vastaan. 8)
Giordano Brunon Opera Omnia eli Kaikki
(luomis)teot oli aivan ensimmäinen modernin
kosmologian esitellyt teos – vaikka sen
tinkimätön luomistarun kritiikki vei Brunon
uskon marttyyriksi, joilla kirkko reunusti
verisen historiansa. 9) Diderot´n ja
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d’Alembertin Ensyklopedia, kuten kaikki
tieteellinen, vapaa tutkimus olivat pitkään
kirkon vainoamia: juuri tästä juontui suoraan
pimeän keskiajan henkinen ahtaus ja
pysähtyneisyys. Niinpä luonnontieteen
systemaattinen kerääminen vei pohjaa
uskonnon myyteiltä ja vääriltä uskomuksilta,
joilla pelotellen vuosisadat ihmisiä rautaisesti
hallittiin. 10) Ranskalaisen Allan Kardecin
Henkien kirja. Eli kaikki spiritualismiin ja
parapsykologiaan vähänkin viittaava tulkittiin
paholaisen töiksi, vaikka omia julmia
uskonsotia samalla kannatettiin.
     J.J. Benitez on tästä Opus Dein aatteiden
manipuloinnista ja kirjasensuurista kirjoit-
tanut teoksen Caballo de Troya – Troijan
hevonen. Mainittakoon sekä paavi Johannes
Paavali II:n että monien puoluejohtajien kuten
Silvio Berlusconin ja perussuomalaisten
avustajissa olevan painostusjärjestö Opus
Dein jäseniä. Suotuisaa maaperää
kiihkokristityt löysivät USA:sta, jonka
perustuslain pitäisi taata uskonvapaus, mutta
edellinen presidentti muutti maan funda-
mentalistien, kreationistien ja huijari-
saarnaajien tantereeksi, jossa evankelistat
paasaavat kristillisiä valheita. Kadotuksen ja
Harmageddonin uskottelu on valtavaa
bisnestä!

EUROOPAN HÄPEÄ on Lisa Bjurwaldin
(Art House, 2011) 350-sivuinen tutkielma
rasismin voittokulusta 2 000-luvulla.
Antroposofien Takoja 1/2012 selosti kirjaa,
joka kuvaa kuinka talouslamassa työttömyys,
eri kulttuurien pelko, huliganismi ja
kansalliskiihko luovat kasvualustan uus-
fasismin nousulle. Kuten ennenkin 30-luvun
Euroopassa.
   Sama kaiku on askelten, voisi lainata
vanhan marssin sanoja. Unkarista teos kertoo:
Fasistit marssivat taas, Italiassa: Ohjaimissa
rasistit, Saksa: Ristiretki länsimaiden
puolesta.

   Ranskassa edellinen presidentti (itse
Unkarista lähteneenä) kunnostautui
passittamalla maasta pakolaisia, jotka tekivät
likaisimmat ja raskaimmat työt. Ääri-
oikeistolaisen Le Penin puolueen argu-
mentteja ovat, miten islam ei suo arvoa naisille
tai vähemmistöille, toteaa Bjurwald.
Uusnatsitko sen antavat? Verraten 1930-luvun
talouslamaan, olosuhteissa on yhtäläisyyttä,
syrjinnän kohteena ei vain nyt ole juutalaisuus,
vaan islam. Suomessakin kiihko on saanut
naurettavia muotoja: Turussa poltettiin
rakenteilla ollut buddhalainen temppeli, kun
tietämättömät kiihkoilijat luulivat sitä
moskeijaksi!
    Helsingissä raitiovaunussa joku ärhenteli
kuullessaan puhuttavan ruotsia: – Suomessa
puhutaan vain suomea, oli kommentti.
Kielten opettajana tätä tavoitetta on aika
hankala ymmärtää. Mitä kieltä puhutaan sitten
Sveitsissä? Sveitsiä vai? Toki saksaa, ranskaa,
italiaa tai retoromaniaa. Lisa Bjurwald
kirjoittaa sekä  Dagens Nyheteriin että
Svenska  Dagbladetiin , mutta myös
pienempään Expo-lehteen. Eikö se ollut liian
varhain kuolleen lahjakkaan jännityskirjailija
Stieg Larsonin työpaikka – sekä esikuva
Millenium-trilogiaan.
      Totuuden puhujan osa on ankea. – Autuaita
ovat rauhantekijät, sillä heidän käy
huonosti, veisteli Yrjö Kallinen. Kuten Anna
Politkovskajaa, Stieg Larsoniakin vainottiin
hänen korruptiovastaisten kirjoitustensa
vuoksi.

TIEDOSTAMMEKO TODELLISUUDEN?
Onko esteenä vain oman tajumme tahmeus?
Mietelauseissa kokelaille totesi osuvasti N.
Sri Ram: – Korkein todellisuus täytyy löytää
sopusoinnun muodoista, jotka on mahdollista
tajuta puhtaimmalla tiedostamisen tavalla.
Todellisuus paistaa aina auringon tapaan
meille, mutta sen olemassaolo koittaa meille
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vasta ollessamme sille valmiita – vasta
kääntyessämme vastaanottamaan sen valoa.
     Elätämme itsestämme, muista ihmisistä ja
aatteista ihanne- ja inhokuvia; todellisuus eli
se mikä on, on viimeinen vaihtoehto.
Kotiinpaluussa (Basam Books/2010) sanoo
J. Kabat-Zinn: ”Todellisuuden dynamiikka
muuttuu välittömästi toisenlaiseksi, kun
omaksumme viisaamman ja täsmällisemmän
tavan nähdä, ymmärtää ja hyväksyä se mikä
on.”
    – Joskus tulee hetki, toteaa taas Örjan
Björkholm, jolloin arkisuuden esteet karisevat

silmiemme edestä – kun sekä näemme että
ymmärrämme kosmosta, joka on materiasta
koostuvan itsetajun älyä, itse asiassa elävää
läsnäoloa, jolloin: – Hän oivaltaakin ihmisen
olevan itse asiassa pienempi, elävä osa
valtamerta, loputonta elämää. Hän tiedostaa
universumin rakentuvan rakkaudeksi
kutsumastamme periaatteesta, elämän olevan
ikuista ja jokaisen yksilön lopullisen onnen
olevan ehdottoman varma. (Tidlös Visdom
2011/4, 28)

J K-K

”Saat sen mitä tilaat”

Mietiskelykurssi kahtena lauantaipäivänä 8.9. ja 15.9.2012
Teosofisen Seuran huoneistossa
Vironkatu 7 C 2, 00170 Helsinki

                                             Klo 12.00–15.00

Tiedustelut ja ilmoittautuminen Yrjö Kumila 040-5115702
e-mail  yrjo.kumila@pp.nic.fi

Ota mukaan ennakkoluuloton ja avoin mieli

Pysy ajan tasalla teosofisista asioista ja tilaa Teosofi
kotiisi! Kuusi 48-sivuista numeroa vuodessa.

Tutustumistilaus eli ensimmäinen vuosi vain 20 euroa!
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Vesta Maria Artamaa
In Memoriam
24.3.1918–20.5.2012

Seuran pitkäaikaisin elossa ollut jäsen ja kunniajäsen on
siirtynyt olemisen korkeammille tasoille. Vesta Maria syntyi
Helsingissä Anna Masalin-Arvidssonin ja Hjalmar
Arvidssonin tyttäreksi ja Aumon sisareksi. Vesta päätti 1940-
luvulla muuttaa sukunimen Artamaaksi, jonka myös veljen-
sä Aumo otti.

Vestan elämään kuului kolme hänelle tärkeää aluetta, ni-
mittäin työ, taide ja teosofia. Joskin hänen työssään ja tai-
teessaan teosofia oli koko ajan läsnä.

Vesta oli ammatiltaan sosionomi. Hän teki sosiaalityötä sydämestään, kohtasi mo-
nenlaisia elämänkohtaloita ja piti jokaista ihmistä arvokkaana taustasta riippumatta. Hän
sai työstään Suomen Leijonan Ritarikunnan ritarimerkin ja Helsingin kaupungin kultai-
sen ansiomerkin. Kun Suomi joutui toisen maailmansodan pyörteisiin, Vesta toimi lottana.
Siitä hän sai Mannerheimin allekirjoittaman kirjeen ja talvisodan muistomitalin 1940.

Vestalle taiteen tekeminen, maalaaminen, merkitsi kauneuden ja värien ilmentämistä.
Puhtaat värit olivat hänen mukaansa kaikkeuden värähtelyjen harmoniaa. Hän piti usei-
ta näyttelyitä, myös Kreivilässä. Vesta oli Suomen Taiteilijat ry:n johtokunnan jäsenenä
vuodesta 1979 lähtien ja toimi sen puheenjohtajana 10 vuotta ja pari vuotta varapuheen-
johtajana.

Teosofia kantoi läpi Vestan henkisesti rikkaan elämän. Hän oli syntynyt teosofiseen
perheeseen, jossa molemmat vanhemmat tekivät merkittävää teosofista työtä. Vesta sai
jo kasvatuksessaan hyvin humaanin ja rakastavan perustan. Teosofisen Seuran jäse-
neksi Vesta liittyi 20-vuotiaana eli vuonna 1938. Hän teki paljon teosofista työtä taustal-
la, käänsi englanninkielisiä tekstejä sekä tulkkasi jonkin verran. Vesta kuului 1940-
luvulla Seuran johtokuntaan. John Sonckin koti -säätiössä hän toimi useita vuosia
puheenjohtajana. Vesta oli mukana myös Seuran parantajaryhmän aloittamisessa ja
toimi sen yhteyshenkilönä Naardeniin Hollantiin 1980- ja 90-luvuilla. Hänet nimettiin
Seuran kunniajäseneksi vuonna 2006.

Vestaa kiinnostivat tähtitiede ja tieteen uudet havainnot. Niihin hän liitti aina teosofisen
aspektin, sillä universumin äärettömyys ja sen lainalaisuudet kiehtoivat häntä. Kun tie-
de alkoi puhua fraktaaleista, alkoi Vestan taiteessakin näkyä uutta abstraktia. Kun tiede
teki uusia löytöjä hiukkasista ydinfysiikassa tai löysi uusia teorioita tyhjyyden käsittee-
seen, Vesta tajusi niiden merkityksiä. Kun tiede teki havaintoja ja perusteltuja tutkimuk-
sia ihmisestä psykofyysisenä olentona, Vesta paneutui niihin. Merkille pantavaa oli,
että kaiken tämän tutkimisen ja kiinnostuksen perustana tuli aina esille käsitys elämän
ykseydestä ja ihmeellisyydestä. Eikä hän koskaan lakannut uskomasta ihmisen hyvyy-
teen. Vesta rakasti kirkkautta ja selkeyttä.

Vesta nukkui kauniisti pois toukokuun 20. päivänä 2012. Nyt Vesta voi jatkaa valoi-
saa kulkuaan.

Marja Artamaa, veljen tytär

Vesta vuonna 2001
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Matkun Kyläyhdistys ry:n aloitteesta
järjestimme asiasta kiinnostuneille
lähialueen asukkaille tutustumiskäynnin
Kreivilään. He kokoontuivat Matkun
keskustaan kyläyhdistyksen tiloihin
entiseen kyläkauppaan ja lähtivät sieltä
illalla kävelemään kohti Kreivilää. Kun he
saapuivat pääportaan edustalle, olin
ainakin itse yllättynyt tulijoiden määrästä,
mikä oli 32 henkeä. Yllätyin kyllä vielä
myöhemminkin siitä kuinka hartaasti he
halusivat nähdä paikkamme myös sisältä.

Ruokasalissa juotiin pullakahvit, ja
saimme kuulla monia tarinoita heidän ko-
kemuksistaan. Mukana oli paikan edelli-
sen omistajan Kivistön jälkeläisiä. Jotkut
olivat olleet töissä Kreivilässä, ja eräs hen-
kilö kertoi syntyneensä nykyisessä huo-
neessa n:o 5. Siirtolaisia oli myös, ja ruo-
kasalissa oli ollut makuulavereita heidän
käytössään. Tunnelma oli niin tiivis, että
joillakin saattoi ääni sortua. Jo siinä tilai-
suudessa esitettiin toivomuksia päästä
esim. sunnuntailounaalle varsinkin niiden
puolesta, jotka eivät olleet päässeet tule-
maan sinä päivänä. He kiittelivät kovasti
siitä, että Kreivilää oli hoidettu hyvin. Sau-
na oli myös lämmitetty, ja siellä jatkui ta-
rinointi. Se oli sitä historian havinaa.

Sittemmin kyläyhdistykseltä on tullut
kaksi noin 20 hengen sunnuntailounas-
tilausta. Myös toisella ryhmällä, joka lau-
loi maakuntalauluja, oli tunteikasta oloa.
Kolmas ryhmä saapuu elokuun lopulla.

Juha Poimio

Kuvat: Markku Kemppi

Kurssikeskukseen tutustujille tarjottiin kahvit.
Vasemmalla Kreivilän isäntä Juha Poimio.

Eräs mielenkiintoinen tapahtuma Kreivilässä 21.6.2012

Kreivilän entisen omistajan Kivistön
jälkeläisiä ruokasalissa. Merilän Kesäkoti

Oy:hän osti Kreivilän vuonna 1954.

Juha Poimio ja Markku Kemppi
lipunnostossa.
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Kotimaan kuulumisia
Teosofisen Seuran kesäkurssilla oli par-
haimmillaan juhannuslauantaina 72 henkeä.
Ingo de Jongin  kurssiluennot tullaan
julkaisemaan Teosofin numeroissa 5/12, 6/
12, 1/13 ja 2/13.

TS:n ja Uranus-loosin yhteinen julkaisu,
Shirley Nicholsonin kirjanen Opas henkisen
elämän elämiseen, ilmestyi kesän kynnyk-
sellä. Teoksessa on 91 sivua ja sen hinta on 8
euroa.

Valoa tielle -klassikosta on ilmestynyt
uusi, kieleltään tarkistettu ja Adyarissa pai-
nettu laitos hintanaan 7 euroa. Ks. Seuran
myymät kirjat TS:n kotisivulta tai tiedustele:
info@teosofinenseura.fi taikka (09) 135
6205 (päämaja).

HPB:n Teosofian avain eli Teosoofia võti
ilmestyi viroksi vuoden alussa.

Uranus-loosi lähetti kaikille looseille
Uranus-lehtensä sähköpostitse pdf-
tiedostona toukokuussa.

Suomessa videoituja teosofisia luentoja on
nähtävinä netissä Vimeo- ja YouTube-
palveluissa. Linkin niihin löytää TS:n
kotisivulta.

Belgian osaston  ylisihteeri Jan Jelle
Keppler luennoi päämajassa kahdesti su 16.9.
Ks. Helsingin esitelmät.

Kreivilän syystalkoot järjestetään 7.–9.9.

Ylisihteeri Marja Artamaa täytti 60 vuotta
21.6. ja tarjosi sen kunniaksi kakkukahvit
Kreivilässä juhannusaattona.

Kajaanin Kajastus-loosi aloittaa Seuran
luentojen pitämisen Joensuussa syksyllä; ks.
esitelmäkalenteri.

Kajastus-loosi on perustanut kirjaston
Kansanpirttiin Linnankatu 2:een, jossa
vastedes pidetään myös loosin opinto-
kokoukset. Kirjatäydennyksiä otetaan
mielellään vastaan. Uusi luentopaikka on
Raatihuoneella Linnankatu 14:ssä.

Suositut itsetuntemus- ja hyvän olon messut
Valonpäivät järjestetään Kajaanissa
(Pupulassa) kolmannen kerran 10.–11.11.

Seuran tunnettu ja pitkäaikainen jäsen Tarja
Poimio poistui keskuudestamme 11.7. Hän oli
täyttänyt toukokuussa 70 vuotta.

Kristosofi Annikki Kumpulainen kuoli 4.6.
91-vuotiaana. Hän toimi mm. 37 vuotta
Kristosofi-lehden vastaavana toimittajana.

Lehtien perinteinen yhteistilaus
Kansainvälisiä teosofisia lehtiä voi taas tilata
Seuran kautta vuodeksi, lokakuusta ensi
vuoden syyskuuhun, kimppatilauksen mukana.
Tilaajien ei tarvitse olla TS:n jäseniä.

Seuran pääjulkaisu The Theosophist (12
nroa) maksaa tänä vuonna  31 €, kansainvälisen
päämajan asioista kertova Adyar Newsletter
(4 nroa) 9 € ja Filippiinien osaston tekemä
kevyempi lukemisto Theosophical Digest (4
nroa) 21,60 €. Ota yhteys Heli Veivoon
viimeistään syyskuun ensimmäisellä viikolla,
mikäli haluat mukaan tilaukseen: 050-3780
107, heli.veivo@elisanet.fi. Nykyiset tilaajat
saavat asiasta ilmoituksen.

Ulkomaisten lehtien lukeminen avartaa
näkökulmaa teosofiaan!

Seuran kotisivut:
www.teosofinenseura.fi
Sähköposti:
info@teosofinenseura.fi
Verkosto:
http://teosofit.ning.com
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Yleisöesitelmät ja
kursseja

Maailman menoa
TS:n kansainvälinen presidentti Radha
Burnier kertoi heinäkuun The Theosophistin
palstallaan vierailuistaan Yhdysvalloissa,
Englannissa ja Alankomaissa. Hän oli käynyt
Krotonan teosofisessa keskuksessa, Ameri-
kan osaston päämajassa Olcottissa Wheato-
nissa ja Naardenin teosofisessa keskuksessa
touko- ja kesäkuussa. Kokouksessa Krotonan
keskuksen johtaminen jaettiin kahtia.

Radha tapasi Olcottin henkilökuntaa 23.5.
Päämajan ympäristöön iski raju myrsky 1.7.
– noin 50 puuta kaatui ja sähkö katkesi.

Yhdysvaltalaiset teosofit kokoavat koko ajan
päivittyvää teosofista tietopankkia nimeltä TS
Wiki osoitteeseen www.tswiki.net. Tieto-
pankki toimii samalla ohjelmalla kuin
Wikipedia, mutta Wikipediaa ei haluta käyttää,
koska teosofisia artikkeleita poistetaan ja
muutetaan siellä. Hanke on Amerikan osaston
tukema, mutta ”TS” eli Theosophical Society
tarkoittaa tässä kaikkia H.P. Blavatskyn
tunnustavia järjestöjä ja henkilöitä.

Ruotsissa oli jäsenten mukaan oikein
onnistunut TS:n kesäkurssi 9.–13.7. Munkki
Bante  Dharmaratan piti luentoja buddhalai-
suudesta.

Venäjällä on nyt kolme TS:n loosia ja
aikomus saada pian neljäs, jolloin voitaisiin
rekisteröityä alueelliseksi yhdistykseksi.
Maassa on monia teosofiasta kiinnostuneita,
jotka kuitenkaan eivät halua sitoutua viralli-
seen toimintaan.

Neutriinojen kulkeminen valoa nopeampina
osoittautui mittausvirheeksi. CERNin hiuk-
kaskiihdytin tekee kuitenkin koko ajan uusia
löytöjä. Tärkeän teorian vahvistava Higgsin
hiukkanen löytyi heinäkuussa.

Kirjallisuutta on myytävänä ja lainattavana.

HELSINKI
Teosofinen Seura, Vironkatu 7 C 2, su klo 14.
Syksyllä luentovastaavana Ritva Lappi. Laina-
kirjasto auki su klo 15–16 ja ti klo 17.30–
19.
19.8. Eila Lepre: Ihmisen tahra
16.9. Jan Jelle Keppler (Belgia, kaksi luen-
toa, tulkataan): klo 11–13 Teosofisen Seuran
työ; klo 14 Bodhisattva Tsong-Kha-pa
23.9. Teosofinen luento
30.9. Arto Aitta: Kuun vaikutus ihmisessä ja
luonnossa
7.10. Olavi Lahtinen: Ole valona itsellesi ja
koeta nähdä kaiken takana oleva tarkoitus
14.10. Reijo Haukia: Näkymätön valokuvas-
sa
21.10. Paneeli: Olemmeko muutoksen ajas-
sa? Ilkka Karhu, Janne Lemettinen ja Tapio
Rätt-Seule.
28.10. Eila Lepre: Teosofia ja jooga
4.11. Tarja Pursi: Gayatri mantra
11.11. Kysymyksiä ja vastauksia. Erja Lah-
denperä ja Tapio Rätt-Seule.
18.11. Seuran perustamispäivän juhla. Puhe
Marja Artamaa, laulu Reetta Viljanen. Kakku-
tarjoilu.
25.11. Ritva Vuori: Vastaavuus Salaisen opin
mukaan
2.12. Pertti Loiri: Ihmiskunnan vaiheet
mysteeritiedon valossa
9.12. Kirsti Elo: Ihmisen henkinen kehitys
esoteerisen astrologian valossa
16.12. klo 16–18 Teosofisen Palvelu-
järjestön hyväntekeväisyystilaisuus

JOENSUU
ISLO, Kalevankatu 8, 3. krs:n luentosali, la
klo 13.
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8.9. Eva Heiman: Ihmissuhteet ja karma
6.10. Hannu Vienonen: Karma ja jälleen-
syntymä (Huom. tämä luento on 1. krs:ssa!)
27.10. Reijo Haukia: Näkymätön valokuvas-
sa
1.12. Tarja Nahkiaisoja: Buddhan kahdeksan-
osainen polku

KAJAANI
Raatihuone, Linnankatu 14.
Pe 24.8. klo 18 Hannu Vienonen: Luonnon-
voimista I
La 25.8. klo 18 Hannu Vienonen: Luonnon-
voimista II
La–su 25.–26.8. Salaisen opin tutkimista
Hannu Vienosen johdolla. Kysy ohjelma.
Su 16.9. klo 14 Eva Heiman: Ihmissuhteet ja
karma
La–su 15.–16.9. Meditaatio ja karma -kurssi
Eva Heimanin johdolla. Kysy ohjelma.
Pe 26.10. klo 18 Marja Artamaa: Inhimilli-
nen ja jumalallinen yhdessä paketissa – mikä
on ihmisen päämäärä?
Valonpäivät-itsetuntemus- ja hyvän olon mes-
sut 10.–11.11. Kylätalo Pupula, Kansa-
koulunkatu 17 A.
Su 2.12. klo 14 Tarja Nahkiaisoja: Jalo kah-
deksanosainen polku

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

OULU
Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio,
Maunonkatu 1, su klo 12.
9.9. Tarja Nahkiaisoja: Gautama Buddhan elä-
mä
La–su 20.10.–21.10. klo 9–15 Eila Lepren
Ayurveda-kurssi. Huom! Loosin tiloissa

Uusikatu 57-59:ssä.
28.10. Marja Artamaa: Miten opiskella
teosofiaa
11.11. Markku Jaatinen: Onko elämämme
ennaltamäärätty?
2.12. Hannu Vienonen: Onko itsestään ole-
massa olevia asioita olemassa?

PORI
Otsola, Juhana Herttuan katu 16, su klo 14.
23.9. Raija Eskelinen: Hiljaisuuden ääni
henkisyyden ja mietiskelyn tukena

PORVOO
Pääkirjaston kerhohuone, Papinkatu 20, 2.krs,
to klo 17.30.
13.9 Hannu Vienonen : Korkeampi minä ih-
misessä
22.11 Arto Aitta: Kuun vaikutus luonnossa ja
ihmisessä

RAUMA
Järjestötupa, Siikapolku 1.
Su 28.10. klo 14 Yrjö Kumila: Seitsemän
sädettä

TAMPERE
Olcott-loosin järjestämänä
Vanha kirjastotalo, su klo 12
2.9. ja 7.10. Teosofinen luento

YLIVIESKA
Osuuspankin kerhohuone, Kauppakatu 11, la
klo 12.
8.9. Eero Majava: Opetukset arkielämässä
27.10. Marja Artamaa: Inhimillinen ja juma-
lallinen yhdessä paketissa – mikä on ihmisen
päämäärä?
10.11. Markku Jaatinen: Onko elämämme
ennaltamäärätty?
La–su 17.–18.11. Kädestä katsomisen kurs-
si (Tapio Rätt-Seule)
Pe 30.11. klo 18 Hannu Vienonen: Onko it-
sestään olemassa olevia asioita olemassa?
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Loosit ja lukupiirit
Kunkin nimen jäljessä perustamisvuosi.
Kokoukset ovat avoimia kaikille.

Helsinki
Päämaja, Vironkatu 7 C 2, (09) 135 6205.

Blavatsky-looshi 1933
Joka ke klo 19–20.30.
Pj Hannu Vienonen, (09) 637 248 c/o
Biokustannus, Mannerheimintie 79
(katutaso), 00270 Helsinki,
blavatsky.looshi@kolumbus.fi.
Kotisivu  http://www.kolumbus.fi/
elonpyora. Looshin lainakirjasto toimii
Elonpyörä ry:n tiloissa Vilhovuorenkuja 20
G, (09) 760 741, avoinna to klo 16–18 ja la
klo 11–14.

Kalevala-loosi 1907
Joka ma klo 18–19.30.
Pj Janne Lemettinen, 040-7727 409,
janne.lemettinen@gmail.com.

Sampo-loosi 1907
Kk:n 1. ja 3. ke klo 13.30–15.
Pj Pirkko Carpelan, Tallimiehenkatu 4 B 18,
05800 Hyvinkää, 050-469 6280,
pirkko.carpelan@saunalahti.fi.

Uranus-loosi 1933
Joka to klo 18–19.30.
Pj Erja Lahdenperä, 044-2505 255,
erja.lahdenpera@gmail.com.

Salaisen Opin tutkijat (lukupiiri) 1999
Joka toinen to klo 16–17.30.
Vetäjä Ritva Vuori, 044-3130 140.

Hyvinkää: Helena-loosi 1978
Ei toistaiseksi toimintaa.

Hämeenlinna: Hämeenlinnan loosi 1935
Kk:n 1. ja 3. ke klo 18.30 Kotirannan-

katu 2 (Laine).
Pj Oiva Ahola, Lukiokatu 29 A 4, 13100
Hämeenlinna, 0500-474 241,
oivaahola@hotmail.com.

Jyväskylä: Amrita-loosi 1994
Parillisen viikon to klo 18–19.30
Kauppakatu 5 (piharakennus).
Pj Sampsa Kuukasjärvi, Kauppakatu 5
(piharak.), 40100 Jyväskylä, 050-585 5531,
sampsa.kuukasjarvi@gmail.com.

Kajaani: Kajastus-loosi 1992
Luku- ja keskustelupiiri joka ke klo 18
Kansanpirtti, Linnankatu 2, 2. krs.
Pj Eva Heiman, Nakertajantie 48, 87830
Nakertaja, 040-5242 159,
eva.heiman@gmail.com.

Kokkola: Kokkolan loosi 1984
Kysy ajankohdat pj:lta.
Pj Keijo Tornikoski, Tinkitie 26, 67900
Kokkola, 0400-363 195,
kttkoski@gmail.com.

Kotka: Väinölä-loosi 1908
Kysy ajankohdat pj:lta.
Pj Leila Pihlajaniemi, Kaarnakatu 4, 48770
Karhula, (05) 288 332.

Lahti: Minerva-loosi 1987
Joka toinen la klo 13.30–15.30 Lahden
Aikuiskoulutuskeskus, Kirkkokatu 16.
Yhteyshlö Ensio Ubaleht, 050-354
1523,lahden.minerva@gmail.com.
Ks. ohjelma http://www.lahdenminerva.fi.

Lappeenranta: Tutkija-loosi 1926
Kokoukset su yleisöluentojen jälkeen.
Monitoimitalo 2, Pormestarinkatu 10, II krs,
B-porras (ks. yleisöesitelmät).
Pj Jean-Paul Silván, PL 123, 53101
Lappeenranta, 044-3777 550, jean-
paul.silvan@lappeenranta.fi.
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Mikkeli: Mikael-loosi 1990
Ei toistaiseksi toimintaa.

Oulu: Oulun looshi 1912
Keskustelupiiri kk:n 1. ma klo 18,
lukupiiri kk:n viim. pe klo 18,
alustuksia kerran kuussa ke (ks. aiheet
TS:n tai looshin kotisivuilta) Uusikatu
57–59 (käynti Siljonkadulta). Kirjasto
samassa paikassa ma 16–18, ke 16–18,
la 13–15, kesällä ke 16–18.
Pj Mikko Ahokas 044-360 3583,
oululoosi@luukku.com. Kotisivu
http://www.oulunlooshi.fi.

Pori: Kaukomieli-loosi 1911
Kk:n 2. ja 4. ke klo 18–20 Varvinkatu 6 as.
3. Keskustelupiiri kk:n 1. ja 3. ke klo 18
Varvinkatu 6 as. 3. Kirjasto samassa
paikassa ke klo 17–18.
Pj Arja Tuomikoski, Lammelantie 22 B,
29750 Pohjansaha, arja.tuomikoski@
pp.inet.fi.

Porvoo: Porvoon looshi 1980
Pj Markku Jaatinen, (09) 813 8640.
Kirjasto Herkko Tuominen, Näsintie 23 F
13, 06100 Porvoo, (019) 5231 401.

Raahe: Aurinko-loosi 1998
Lukupiiri tai keskustelupiiri joka kk:n 1. ke
klo 18 Brahenkatu 2.
Pj Eero Majava, (08) 241 152, 0500-
587 272. g.mirja.jussila@gmail.com.

Rauma: Prisma-loosi 1978
Pääkirjasto, Alfredinkatu 1, kokoustila,
mahdollisesti kokoontumisia.
Tiedustelut: Yrjö Kumila, 040-511 5702.

Rovaniemi: Rovaniemen opintopiiri 2004
Yhteyshlö Jouni Wargh, Rauhankatu 22,
96100 Rovaniemi, 050-354 9567,
jouni.wargh@pp.inet.fi.

Tampere
Olcott-loosi 1998
Ti 14.8., 18.9., 16.10., 13.11. ja 11.12. klo
18 pääkirjasto Metso, alakerran luentosali.
Pj Päivi Kaario, Tikinmaanpolku 38, 37630
Valkeakoski, 040-837 3060,
paivi.kaario@gmail.com.

Valonheittäjä-loosi 1910
Vanha kirjastotalo, Mäkelän kabinetti.
Pj Tiina-Riitta Toivonen, 040-729 8839,
tiinariitta.toivonen@gmail.com.

Turku–Åbo
Logen Aurora (svenskspråkig) 1908
Varannan onsdag kl 18–19.30 Brahegatan 15
A 22.
Ordförande Berit Elfving, Pederså strandväg
68 A, 25700 Kimito, 040-7249 854,
berit.elfving@kolumbus.fi.

Unitas-loosi 1968
Ma klo 19–20.30 Brahenkatu 15 A  22
(ovisummeri), kirjasto klo 18.30–19. Ks.
aiheet TS:n kotisivuilta.
Pj Katriina Kumila, Varkkavuorenkatu 32 A
25, 20320 Turku, 040-715 9352,
katriina.kumila@pp.nic.fi.

Vaasa: Sateenkaari-loosi 1993
Vaasan uimahalli, Hietalahdenkatu 8, 2. krs,
kokoushuone, su klo 14 kerran kk:ssa.
Pj Bo Asplund, 040-7311 608,
bosse_merja@netikka.fi.

Viron loosit >
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Elonpyörän kirjakauppa
Blavatsky-looshi ry:n lainasto

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

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

henkisestä kasvusta ja teosofiasta.

BIOKUSTANNUKSEN
KIRJAKAUPPA

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

Tartto/Tartu: Isis-loož 2008
Pj Sirje Paju, +372 5233 598, sirtspaju
@hot.ee.
Raatuse 57-2, Tartu, Eesti.

Viro
Tallinna/Tallinn: H.P.B.-loož 1992
Pj Rimo Lõiv,  +372 5668 9216,
rimo.loiv@gmail.com.
Ks. Tallinnan ohjelma Blavatsky-looshin
kotisivuilta http://www.kolumbus.fi/
elonpyora/tallinna.htm.

Tietovisa 13:n vastaukset Sivulta 31

1) Tarun mukaan, joka on täysin vertauskuvallinen, Eevan ja Aatamin pojat olivat: Kain, Abel ja
Seth. Maailmassa oli muka 5 ihmistä. Mistä Kain Abelin tapettuaan sai vaimon? Eedenistä
itään, Noodin maasta, jossa siis myös eli ihmisiä!

2) Hän oli Blavatskyn (ja tämän opettajat) tuntenut A.O. Hume, joka mainitaan Viisauden
mestarien kirjeissä A.P. Sinnettille. Myöhemmin Hume jätti teosofian.

3) Krijashakti merkitsee ajatusprojektiota (ajatuksen tulemista näkyväksi) tai ajatuksen
voimalla luomista. Sen yksi ilmenemismuoto on psykokinesia.

4) Latinan sana Lucifer tarkoittaa Valon tuojaa tai kantajaa. Kristillisissä taruissa on haluttu
luoda Kristuksen vastavoima, langennut (arkki)enkeli, koska erilaiset paholaiskuvitelmat
ovat aina kiehtoneet kristillisiä teologeja.

5) Orfeus oli Kreikan mytologian soittaja ja laulaja, joka pystyi lumoamaan luonnon ja
ihmiset. Hänen nimellään perustettiin myös mysteerikouluja.

6) Pralaja tarkoittaa ”itseensä vetäytymistä”. Vastakohtana manvantara on ulospäin
suuntautuva luominen. Vaiheita nähdään luonnon kierrossa ja olentojen kehityksessä.

7) Annie Besantin syntymäpäivää.
8)  Keho (ruumis), sielu (mieli) ja henki (ikuinen järki).
9)  Kenia, Sambia, Tansania ja Uganda. Jäsenmäärältään pienen osaston keskus on Nairobissa.
10) Kanavoinnin avulla.
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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.


