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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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TS:n Euroopan liiton tiimoilta
Teosofisen Seuran Euroopan liiton (EFTS) vuo-
sikokous pidettiin tänä vuonna Espanjan kesä-
kurssin yhteydessä. Kesäkurssin teema oli Viisau-
den perustukset (Foundations of Wisdom), ja
osallistujia oli yli 100. Pääluennoitsijana oli EFTS:n
puheenjohtaja Trān-Thi-Kim-Diēu. Myös muu-
tamalla EFTS:n toimikunnan jäsenellä oli lyhyet
luennot. Allekirjoittanut puhui samasta teemasta
kuin kahdessa viime Teosofi-numeron palstallani
eli läsnäolotietoisuudesta. Kesäkurssiosallistujien
osalta minuun teki suuren vaikutuksen se, kuinka
pienryhmät keskustelivat keskittyneesti joka ilta-
päivä jopa yli kaksi tuntia ja vielä kokosivat löy-
tönsä yhteen ja sitten tilaisuuden tullen esittivät ky-
symyksiä pääluennoitsijalle seuraavana päivänä.
Mielikuvani espanjalaisesta mentaliteetista sai ai-
van uuden ulottuvuuden. Opiskelu oli tiivistä, ja
lopussa päätöstilaisuudessa valtava taiteellisten esi-
tysten suma vapautti ilon irti jatkamaan uusien
teosofisten kokoontumisten odotuksin. Minä olin
työstänyt joka ilta päivän annista videopätkiä ja
näytin 10 minuutin minileffan päätöstilaisuudessa,
mikä sai ilahtuneen vastaanoton. Se oli konkreet-
tisin kiitokseni siitä, että sain osallistua niin
hienoihin päiviin. Minileffa on TS:n YouTubessa
nähtävänä.

EFTS:n puheenjohtaja on vuoden aikana pitänyt
luentoja tai kursseja Portugalissa, Belgiassa,
Naardenissa, Espanjassa, Italiassa, Sloveniassa,
Suomen Kreivilässä ja Ranskassa. Belgiassa oli
100-vuotisjuhlallisuudet, jonne Suomesta ei
osallistunut kukaan, mutta tervehdys välitettiin.
Samoin tervehdys Suomesta meni TS:n Amerikan
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osaston vuosikonventtiin (sen kuuli
luettavan livenä netin kautta) sekä ITC:n
(International Theosophy Conferences)
tilaisuuteen Wheatonissa (Yhdysvallat).
ITC on teosofisten liikkeiden kansain-
välinen ryhmä, lähes samalla periaatteella
kuin Suomessa YTR eli Yhteistyöryhmä.
Ero on tosin siinä, että ITC on organi-
soidumpi hallinnoltaan. Teosofinen Seura
on niissä mukana oman näkökantansa
kautta. Kysymys ei ole teosofisten liik-
keitten yhdistymispyrkimyksistä, mihin
ajatteluun TS ei suuntaa.

Vuoden aikana uusia ylisihteereitä
Euroopassa on tullut Islantiin, jossa
Halldór Haraldsson valittiin uudelleen
Anna Valdimarsdóttirin tilalle, Itävaltaan
Albert Schichl sekä Norjaan edustajaksi
Saleh Noshie.

EFTS:n toimikuntaan valittiin toimen
jättäneen Marie Harknessin tilalle Krista
Umbjärv Virosta. Krista oli myös Espan-
jassa ja tutustui siten toimikuntaan.
EFTS:ään kuuluvat oletusarvoisesti kaikki
Euroopan osastot ja alueelliset edustustot.
On kuitenkin kolme pienempää osastoa
(20:stä), jotka eivät ole moneen vuoteen
osoittaneet yhteydenpitoa eivätkä maksa-
neet osuuttaan (7,5% jäsentuloista).
Tämän vuoden keväällä Englannin osas-
ton johtokunta ja sen jälkeen Wales olivat
tehneet päätöksen irtisanoutua EFTS:stä.
Tarkempia syitä ei eritelty. Tämä on
harmillinen päätös, etenkin kun EFTS sai
alkunsa ja sen perusti H.S. Olcott nimen-
omaan Lontoossa Britannian osaston
nimissä vuonna 1903. Emme tiedä, miten
hyvin uusimmat johtokunnan jäsenet ovat
tietoisia Englannin merkityksestä tässä
suhteessa. EFTS on siis toiminut jo 109
vuotta.

EFTS:n tulevaisuuden suunnitelmissa
on seminaari Moskovassa ensi keväänä,
Viisauden koulu Naardenissa kesäkuussa
Ravi Ravindran johtamana, työnteki-
jöiden oppaan valmistus sekä EFTS:n
nettisivujen luonti. Lisäksi alkavat seuraa-
van Euroopan kongressin valmistelut.
Kongressi tulee olemaan Pariisissa heinä-
kuun lopulla v. 2014. Valmisteilla on tärkeä
ja merkittävä tapahtuma laadukkaine ohjel-
mineen. Viimeksi Euroopan kongressi oli
Suomessa vuonna 2007. Euroopan kong-
resseja on EFTS:n aikana tähän mennessä
ollut jo 40.

Kiitollisena
Tämä palsta oli nyt käytännön tekstiä,
mutta muistakaamme, että kaikki työ teh-
dään palvellaksemme ihmiskuntaa ja sen
kehittymistä. Käytännön tekee arvokkaak-
si sisältö sekä se henki, jolla työ toteute-
taan. TS Suomessa on vankalla pohjalla
jo vahvan historiansa kautta, toimintansa
kautta, joka henkistytti kulttuuri- ja taide-
maailmaa viime vuosisadan alussa, sekä
niiden uskollisten ihmisten avulla, jotka
vielä viimeisenä tahtonaan testamentillaan
ovat muistaneet Seuraa. Heidän avullaan
toiminta on taloudellisesti ollut mahdol-
lista, saati sen esoteerisen sisällön kautta,
jota he ovat välittäneet. Meidän velvolli-
suutemme on viedä teosofiaa puhtaana
eteenpäin – yhtä puhtaalla tahdolla ja in-
nolla kuin mitä edeltäjämme ovat osoitta-
neet.

Valoa syksyisiin päiviin ja iltoihin
toivottaen

Marja Artamaa, ylisihteeri
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Mitä tarkoitamme polulla, tiellä? Mikä
on polun tarkoitus ja mihin se johtaa? Sen
pitää johtaa johonkin päämäärään. Polku
on henkinen muuntuminen, jonka päämää-
rä on saavuttaa henkinen valaistuminen.

Polulla kulkeminen on yksilöllinen ta-
pahtuma; minä kuljen omaa polkua. Ei
mikään guru tai opettaja voi kantaa sinua,
sinun on itse kuljettava matka. Polku ei
ole mikään ulkonainen tie eikä mikään
metsäinen polku, vaan se on sisäinen pol-
ku, itse elämä.

Polulla kulkeminen ja muutos tapah-
tuvat sisimmässämme. Polun päämäärä
on valaistuminen, tulla yhdeksi absoluutin
kanssa, Brahmanin, Jumalan kanssa ja
kokea todellisuus, totuus.

Mistä tämä polku alkaa? Se alkaa si-
simmässämme. Menimmepä minne tahan-
sa, sisimpämme seuraa aina mukana. Et
voi paeta itseäsi. Ryhdy siis kulkemaan
siitä missä olet.

Polku on sisäinen muuttumisen pro-
sessi. Jotta saisimme valoa tielle, polulle,
täytyy meidän myös tietää, mikä estää tä-
män polun valaisemisen, mistä valo ja
varjot tulevat.

Buddhalaisuuden mukaan polku alkaa
siitä, että tiedostat, että teet valintoja.
Useimmiten valitsemme tiedostamatta
valintamme, tapojen ja tottumuksien mu-
kaan. Mutta vasta sitten kun alamme tie-
dostaa valintamme, alkaa sisällämme ta-
pahtua.

Polku alkaa siellä missä teemme tie-
toisen valinnan kulkea henkistä päämää-

rää kohti. Jos emme tiedosta, ei mitään
muutu sisimmässämme tai tietoisuudes-
samme. Ajatusmaailma kyllä muuttuu,
mutta se ei ole todellinen muutos.

Tiedostaminen alkaa, kun alamme va-
kavasti  kysellä, mikä on elämän tarkoi-
tus, miksi minä elän. ”Elämässä täytyy olla
enemmän kuin tämä elämä mitä nyt elän!”

Varmaan olette huomanneet, että hen-
kisellä polulla tulee vastaan kaikenlaisia
kiviä ja kuoppia, joita pitäisi välttää, jotta
ei  satuta jalkoja kiviin tai putoa kuop-
paan.

Alussa niitä kiviä ja kuoppia ei huo-
maa, kun ei ole näkökykyä, erottamisky-
kyä. Vasta myöhemmin alkaa nähdä kivet
ja kuopat, kun ottaa ne värilliset silmäla-
sit pois ja katsoo suoraan todellisuuteen.
Mitä pidemmälle polkua kulkee, sitä toi-
senlaisemmiksi muuttuvat kivet ja esteet.

Olemmeko jo alkaneet nähdä todelli-
suutta ja kulkea polkua, vai elämmekö vie-
lä ihannemaailmassa, jossa ideat ovat tär-
keämpiä kuin todellisuus? Vai olemmeko
alkaneet elää arkielämää, elämää tässä ja
nyt? Olemmeko läsnä tässä ja nyt?

Olen nähnyt, kun olen kiertänyt ym-
päri maailmaa, että monien ihmisten maa-
ilmankuva on hyvin ihanteellinen, kiilto-
kuvamainen. Eletään ideoiden maailmas-
sa eikä todellisuudessa.

On eri asia ymmärtää ideat ja nähdä
niiden takana oleva todellisuus kuin elää
ideamaailmassa ja luulla, että se on todel-
linen. Ideat ovat vain ideoita. Ideat ja kä-
sitteet on ymmärrettävä perusteellisesti,

Pertti Spets

Kiviä ja kuoppia henkisellä polulla
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käsittää mihin ne viittaavat ja nähdä
niiden takana oleva todellisuus.

Henkinen elämä ei ole mitään makeis-
ten syömistä, vaan ennemminkin suolaa
ja pippuria.

Kehityksen pitäisi olla monipuolista,
ja meidän tulisi kehittää kaikkia olemus-
puolia. Varmaan elämämme aikana muu-
tumme, kun  olemme kulkeneet eri pol-
kuja eri elämänvaiheissa, esim. bhakti-,
jñāna-, karma-  ja rāja-joogan tietä. Ja
näin pitäisi olla, että kehittyisimme moni-
puolisesti, niin että sekä äly että tunne ja
tahto kehittyvät. Jos kehittyy yksipuoli-
sesti, alkaa ontua, ja asento ja kulku
vääristyvät.

Useat kulkevat polkua lukemalla
teosofista tai muuta henkistä kirjalli-
suutta, kuuntelemalla luentoja, käymällä
looshikokouksissa. Etsimme todellisuut-
ta ulkoapäin. Ja siellä on niitä kiviä ja
kuoppia vaikka kuinka paljon.

Meidän ihmissuhteemme luovat näitä
ongelmia, joista on vaikea päästä yli. Aja-
tukset, ideat ja tunteet saavat aikaan kai-
kenlaisia ongelmia.

Olemmeko unohtaneet Teosofisen
Seuran kolmannen ohjelmakohdan
”Tutkia luonnon selvittämättömiä lake-

ja ja ihmisen piileviä voimia”? Kaikki
ne voimat, mitkä ovat maailmankaikkeu-
dessa, ovat myös ihmisessä. Me olemme
mikrokosmos makrokosmoksessa. Kaik-
ki luonnon voimat ovat meissä, sisim-
mässämme. Meidän tehtävämme on op-
pia tuntemaan ja hallitsemaan näitä voi-
mia. Se on myös itsen tuntemista. Me
olemme nämä voimat.

Kun poistamme esteet, niin Valo tu-
lee  esille. Kun pilvet häipyvät, paistaa
aurinko pilvettömältä taivaalta. Mikä on
myös valaistumisen, henkisen heräämisen
symboli? Pilvetön taivas. Blavatsky sa-
noo: ”Auta luontoa ja työskentele sen
kanssa, niin se paljastaa sinulle omat sa-
laisuutensa.” Siis, auta omaa sisäistä luon-
toa.

Patañjalin joogasutra 28/2 sanoo:
”Henkinen valaistuminen kehkeytyy esil-
le harjoittamalla joogan eri osa-alueita ja
poistamalla epäpuhtaudet ja se kehittyy
tietoisuudeksi todellisuudesta.”

”Tietoisuudeksi todellisuudesta.” Ih-
misen henkinen kehitys on siis tietoisuu-
den kehitystä.

Meidän täytyy mennä sisimpäämme
löytääksemme ne henkiset voimat, mitkä
meissä ovat tai sen mitä me sisimmäs-
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sämme olemme: puhdas tietoisuus, Ātma,
henki.

Mutta polulla kohtaamme esteitä, ki-
viä ja kuoppia, jotka vaikeuttavat kulke-
mista. Mitä ovat nämä esteet? Jooga-
sutrat luettelevat muutamia niistä: saira-
us, voimattomuus, epäily, laiskuus,
välinpitämättömyys, maailmallisuus, itse-
petos, epätoivo ja hermostuneisuus.

Usein kuitenkin katsomme pinnalli-
sia syitä emmekä mene syvemmälle –
todellisiin syihin. Näitä syvempiä, perim-
mäisiä syitä kutsutaan kleshoiksi. Jos
keskitymme näihin ja alamme tutkia niitä,
säästämme voimia ja alamme nähdä to-
dellisia syitä meidän ongelmiimme. Meil-
lä saattaa olla satoja ongelmia, joiden to-
dellinen syy on sama. Ei riitä, että pois-
tamme näennäisen syyn, sillä ongelma on
silti jäljellä.

Satunnainen syy ei liikauta tai saata
luonnollisia taipumuksia toiminnaksi; se
ainoastaan poistaa esteitä kuten tekee
maanviljelijä, joka kastelee peltoa. Kun
este on poissa, voi kulkea eteenpäin, eikä
jäädä paikalle.

Välitön tai olemassa oleva syy, joka
ulkoisesti tarkasteltuna näyttää saavan
aikaan muutoksen, ei ole todellisuudes-
sa muutoksen syy. Muutos syntyy sisäl-
tä päin tulevan tietoisuuden toimesta, jos
se ymmärtää tämän satunnaisen syyn ja
määrää suunnan, mihin suuntaa ihminen
kehittyy. Todellisen muutoksen täytyy tul-
la sisältä päin, ymmärryksen kautta.
Meidän tulee ymmärtää ja tiedostaa perus-
syyt, jotka aiheuttavat näiden taipumusten
eri muotoja.

Meidän tulee tietää , ettei  jokin ongel-
ma tai taipumus poistu  pelkästään tukah-
duttamalla se. Ongelma saattaa elellä hil-

jakseen jonkin aikaa potentiaalisessa muo-
dossa, ja otollisten olosuhteiden ilmaan-
tuessa se nousee taas esille.  Välittömien
syiden poistaminen ei hyödytä.

Me yritämme käsitellä ainoastaan pin-
nallisia syitä ja selviytyä nykyisistä vaike-
uksista jotenkuten eri tavoin. Tällainen ei
johda mihinkään, vaan saamme jatkuvasti
samat ongelmat uusissa ja erilaisissa
muodoissa.
Nämä perussyyt ovat kleshat:

1) Avidjā – tietämättömyys meidän to-
dellisesta luonnostamme, joka on juma-
lallinen. Se ei tarkoita, että meillä ei olisi
tietoa, mutta usein meiltä puuttuu tietoa
meidän henkisestä olemuksestamme.

2) Minäisyys, egoismi, pyyteet, tor-
juminen ja elämisen halu.

Kirjaimellisesti klesha tarkoittaa ”sitä
mikä tuottaa tuskaa sisältä käsin”. Se
tarkoittaa myös harhaa, harhakäsitystä;
kleshat ovat vääristyneitä käsityksiä to-
dellisuudesta.

Me uskomme, että jokin on harhaa,
mutta onko se meille todellisuutta?

Me kehitymme kriisien kautta, kun
käymme ongelmat ja vaikeudet läpi ja
opimme näkemään niiden todelliset syyt.
Syyt, jotka ovat sisimmässämme, ei ul-
kopuolella.

Kun kehitymme henkisesti, mikä tar-
koittaa sitä että tiedostamme enemmän ja
enemmän todellisuutta, tiedostamme nii-
tä voimia, jotka ohjaavat elämäämme ja
käyttäytymistämme.

Emme voi ymmärtää itseämme, ellem-
me ymmärrä niitä perusvoimia, jotka vai-
kuttavat ja ohjaavat käyttäytymistämme.
Kleshat ovat näitä perimmäisiä syitä.

Intialainen psykologia luettelee ne vä-
hän eri tavoin: itsesäilytysvietti; seksu-
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aalivietti; laumavietti eli tarve kuulua jo-
honkin ryhmään, seuraan jne.; itsensä il-
maisemisen tarve ja tiedonjano. Nämä
ovat normaalin ihmisen elämän taustalla
vaikuttavat voimat.

Nämä voimat pitäisi tasapainottaa. Kun
ihminen on kehittynyt määrättyyn pistee-
seen asti, herää hänessä vielä yksi voima,
joka muuten ei kuulu tai pääse esille. Se
voima on halu tai tarve tietää mikä on to-
tuus. Mikään muu ei enää tyydytä, vaan
ainoastaan se, että ymmärtää mikä on to-
tuus ja näkee todellisuuden.

Kaikki kärsimystä aiheuttavat tunteet
ja ajatukset ovat periaatteessa vääristyneet
siksi, että ne ovat pohjimmiltaan vääriä
havaintoja kunkin tilanteen varsinaisesta
todellisuudesta, ne ovat harhakäsityksiä.
Ne perustuvat tietämättömyyteen.

Jotta näkisimme näitä kiviä ja kuop-
pia, pitää meidän kehittää erottamiskykyä,
muuten junnaamme samassa paikassa.

Kun yritämme poistaa negatiivisia aja-
tuksia ja tunteita kuten vihaa, ovat ne vain
osittaisia ratkaisukeinoja. Ne tulevat esiin
minäisyydestä ja tietämättömyydestä.

Mielen varsinainen luonto on puhdas
tietoisuus, se ei ole negatiivisten tunne-
tilojen likaama. Tätä mielen perimmäistä
luonnetta sanotaan myös buddha-
luonnoksi.

Kärsimystä aiheuttavat mielentilat voi-
daan poistaa kehittämällä tietoisuutta: rak-
kautta, myötätuntoa, kärsivällisyyttä,
erottamiskykyä ja pyyteettömyyttä.

Useimmat ihmiset tavoittelevat valtaa,
kuuluisuutta, materiaalista hyvinvointia
jne. Ja nämä ovat niitä kuoppia, joihin me
sitten putoamme. Niiden nautinto on ohi-
menevää, ei todellista iloa ja onnea.

Tällaiset ulkonaiset asiat eivät voi kos-

kaan saada aikaan pysyvää rauhaa ja it-
sensä toteuttamista. Maalliset ilot eivät voi
koskaan tyydyttää sisimpäämme.  Tämän
me tiedämme; siitä huolimatta jatkamme
takertumista maallisiin asioihin.

Ei ilo maallisista asioita ole este, vaan
takertuminen niihin. Voimme nauttia hy-
västä ruoasta ja muista iloista, mutta
emme saa takertua niihin, haluta saavam-
me aina vain lisää ja lisää, mikä on niihin
takertumista.

Niin kuin Jeesus sanoi: ”Ketuilla on
luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mut-
ta ihmisen pojalla ei ole paikkaa mihin
päänsä kallistaisi.” Mikä tarkoittaa sitä, että
täällä maailmassa emme voi löytää sisäis-
tä rauhaa. Tähän kuoppaan me putoamme
jatkuvasti.  Haemme sisäistä rauhaa maa-
ilmasta.

Toinen kuoppa on minään takertu-
minen. Samaistuminen ajatuksiin, tuntei-
siin ja kokemuksiin sekä tavat ja tottumuk-
set pitävät meidät samoissa ongelmissa
ja sitovat meidät tähän maailmaan. Emme
pääse eroon tavoista hetkessä, koska ne
ovat tapoja, joiden kanssa olemme elä-
neet 40–50 vuotta. Ei ole niin, että kun
alkaa aamulla mietiskellä, niin illalla on
Buddha!

Oletteko huomanneet , että on ero
kokemuksen ja elämyksen välillä? Ko-
kemuksessa (erfarenhet, consciousness)
on minä aina mukana, samaistuminen,
mutta ei elämyksessä (upplevelse, aware-
ness). Minä on samaistumisen tulos – jos
samaistumista ei ole, ei ole myöskään
minää. Elämys taas on hereillä oloa tässä
hetkessä, havaitsemista ilman minää ja mi-
tään arviointia.

Minä on myös tietämättömyyden tu-
los, kykenemättömyys nähdä todellisuu-
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den todellista luonnetta. Se on kärsi-
myksien todellinen syy.

Muistatte kai sen tiibetiläisen runon,
jonka olen usein lukenut teille [ks. alla –
Toim. huom.]. Emme näe kuoppaa tai
emme halua nähdä sitä. Kestää iät ja ajat
ennen kuin näemme kuopat ja pääsemme
ylös niistä.

Yksi syvä kuoppa on meidän ajan
kokemisemme. Elämme ajatusmaailmassa
ja tunteissa, ja nämä tapahtuvat ajassa.
Elämme menneisyydessä tai tulevaisuu-
dessa. Odotamme aikaa, jolloin kehitym-
me, muutumme ja tulemme enemmän
henkisiksi. ”Ehkä ensi vuonna minä olen
henkisempi ja tietoisempi!”

Odottaminen on mielentila. Mikä tar-
koittaa sitä, että haluan tulevaisuuden,
en nykyhetkeä. Emme halua sitä mitä
meillä on, vaan sen mitä meillä ei ole.

Heti kun sinä odotat, luot tiedos-
tamattoman sisäisen ristiriidan nykyhet-
ken ja tulevaisuuden välillä. Et halua olla

täällä ja nyt, vaan tulevaisuudessa, jonka
luulet olevan parempi. Silloin menetäm-
me nykyhetken, läsnäolon. Näin tyyty-
mättömyys jatkuu, haluamme sen mitä
meillä ei ole ja emme tyydy siihen mitä
meillä on.

Jos elät nykyhetkessä, ei ole mitään
syytä odottaa mitään. Odotamme tulevai-
suutta päästäksemme eroon ajasta, sen
sijaan että olemme läsnä niin että aika ka-
toaa.

Pyrimme eroon ajasta ajan kanssa.
Enemmän aikaa ei vapauta meitä ajas-
ta. Meidänhän pitäisi mennä mielen tuol-
le puolen, ajattomuuteen. Tiedostaa nyky-
hetki, olla läsnä siellä missä olemme.

Nyt olemme Kreivilässä, olkaamme
täällä.

Luento Kreivilässä Teosofisen Seuran
kesäkurssilla 27.6.2012. Pertti Spets on
TS:n Ruotsin osaston ylisihteeri.

Kävelen pitkin katua.
Jalkakäytävässä on syvä aukko.

Putoan siihen.
Olen pulassa... toivoton.

Vika ei ole minun.
Kestää iät ja ajat löytää ulos.

Kävelen samaa katua.
Jalkakäytävässä on syvä aukko.

Olen kuin en huomaisi sitä.
Putoan siihen taas.

En jaksa uskoa, että olen samassa
jamassa.

Mutta vika ei ole minun.
Kestää taas pitkän aikaa päästä

ulos.

Kävelen samaa katua.
Jalkakäytävässä on syvä aukko.
Näen sen siinä.
Putoan silti... se on tapa.
Olen silmät auki.
Tiedän missä olen.
Se on minun syyni.
Menen heti ulos.

Kävelen samaa katua.
Jalkakäytävässä on syvä aukko.
Kierrän aukon.

Kävelen pitkin eri katua.

”Omaelämäkerta viidessä jaksossa”, Tiibetiläinen
kirja elämästä ja kuolemasta, Otava 1997

1

2

3

4

5



11
Teosofi 5/12

Ingo de Jong

1. luento Kreivilässä aiheesta Ihmisen synty

Monadin matka

Salainen oppi kertoo meille, että luon-
nossa on jokaisen olennon ytimessä voi-
ma, energia, itsekehityksen prinsiippi.
Tämä tarvitsee ilmentyäkseen sopivan
ympäristön ja muodon antaen näin aineelle
itsekehityksen sysäyksen – ylöspäisen
pyrkimyksen kehittyä.

Voimme istuttaa kukan siemenen maa-
han, mutta kasvaakseen se tarvitsee vet-
tä, auringon valoa ja myös kunnon maa-
perän. Ellei sillä ole näitä tekijöitä, se kuo-
lee. Jos huolehdimme siitä, se kasvaa ja
siitä tulee lopulta kukka, joka tuottaa uu-
sia samanlaisen kukan siemeniä. Se siis
tuo esille sen, mikä on sen itsensä sisällä.

Pelkkä ympäristö ei kuitenkaan pysty
tuottamaan olemusta tai kasvia, vaan sii-
hen tarvitaan älykäs, ympäristöön vaikut-
tava voima. Asiat eivät ilmene maailman-
kaikkeudessa noin vain ilman syytä, vaan
niiden takana on ilmentävä syy. Kaikella
ilmentyvällä on syynsä.

Yksi ensimmäisistä asioista, joka ope-
tuksista on ymmärrettävä, on se, että jo-
kaisen elävän olennon tai muodon ytimes-
sä on voima, kehityksen prinsiippi, joka
pyrkii tuomaan esiin sen mikä on olen-
non tai muodon sisällä. Tämä kaikkien
olentojen sisällä elävä sisäinen kipinä an-
taa kehityssysäyksen kaikille eläville olen-
noille itseilmennystä varten. Tämä voi-
ma tai energia, joka vaikuttaa ympäristöön,
on itse asiassa yksilöllinen ja aktiivinen
tietoisuuden henkinen keskus. Se on ki-
pinä tai säde universaalista elämästä, ju-

malallisesta universaalista tietoisuudesta.
Universaali tietoisuus lähettää itsestään

eli omasta ”tulimerestään” kipinöitä, ja
jokainen näistä kipinöistä sisältää itsessään
kaikki universaalin tietoisuuden ominai-
suudet. Se on kopio eli jälkeläinen –
pienoiskopio suuresta. Voimme jäljittää
tämän kipinän lähteen sen energiasädettä
pitkin takaisin lähteeseensä, joka on
jumalallisuus, jumalan kaltainen. Tämä tie-
toinen keskus ulottuu korkeimmalta ole-
mukseltaan jumalallisuuteen ja saavuttaa
alimmissa maailmoissaan fyysisen muo-
don. Voisimme siis tarkastella näitä tie-
toisia keskuksia jumalan käyttövälineinä
alemmassa elämän piirissä.

Universaali tietoisuus koostuu lukemat-
tomista tällaisista kipinöistä. Jokainen tie-
toinen keskus on näin ollen mahdollinen
jumalolento, koska sen ytimessä on sisäi-
nen jumala. Salaisessa opissa näitä tie-
toisia keskuksia kutsutaan monadeiksi.
Monadi on henkinen yksilöllisyys, piste,
jota ei enää voi jakaa – perimmäinen Itse.
Tämä tietoinen keskus eli monadi on sisin
Itsemme, joka elää jokaisen sydämessä,
kaikkien luonnossa olevien olioiden yti-
messä. Se on me, ja me olemme se!
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Perusolemukseltaan se on kaikki. Se täyt-
tää jokaisen atomin avaruudessa, jokai-
sen luonnon muodon. Universaali tietoi-
suus ilmentää itseään eri tasoilla kaikkial-
la läpi maailmankaikkeuden ilmentäen jat-
kuvasti tiettyjä osia omasta olemuksestaan
alempiin ja ylempiin maailmoihin. Se täyt-
tää maailmankaikkeuden elämällään, se on
itse elämä, ja koko maailmankaikkeus on
tämän tietoisuuden ilmennystä. Jokainen
piste avaruudessa on tietoisuutta, ja tä-
män tietoisuuden ytimessä on jumala,
monadi.

Pohtikaamme hetki mitä tämä tarkoit-
taa. Kaikki ympärillämme oleva, kaikki
rakennukset, jotka on rakennettu kivestä,
puusta, raudasta, sementistä ja niin edel-
leen, ovat itse asiassa tietoisuuden pistei-
tä, monadeja. Kaikki solut, molekyylit,
atomit, kehojemme ainekset, ilma, jota
hengitämme, kaikki eri kosmiset tasot ja
jopa itse avaruus ovat tietoisuuden pis-
teitä, monadeja. Koko meitä ympäröivä
luonto, jolla tarkoitan sekä näkyvää että
näkymätöntä, on näiden monadien muo-
dostamaa. Ne ovat maailmankaikkeuden
rakennuspalikoita. Lyhyesti sanottuna tie-
toisuus on kaikkialla ja ei missään.

Nämä kaikki monadit ovat eri kehitys-
vaiheissa, koska jumalallisuuden ykseys
ei tarkoita täyttä identtisyyttä universaalin
tietoisuuden kanssa. Tässä tapauksessa
ykseys tarkoittaa sitä, että kaikki säteet
virtaavat ulos samasta yhteisestä elämän
lähteestä, samasta tietoisuuden lähteestä.
Jumalallisen monadin ydinolemus on
jumalan kaltainen, mutta ei kuitenkaan itse-
oivaltanut. Se ei siis tunne omaa olemus-
taan. Se on itsetiedostamaton jumalkipinä.
Täyden itseoivalluksen saavuttamiseksi on
jokaisella kipinällä valtava evoluutiomatka

suoritettavanaan. Tämän evoluutio-
prosessin aikana sen pyrkimys on kehit-
tyä itsetiedostamattomuudesta universaa-
liin tietoisuuteen. Toisin sanoen tietoisuu-
den täytyy oppia tuntemaan tietoisuus. Se
tekee tämän niiden kokemusten kautta,
joita se kerää evoluutiomatkallaan eri luon-
nonvaltakuntien halki.

Kehittääkseen itseoivalluksen monadin
täytyy ruumiillistua eri luonnonvaltakun-
tiin, sen täytyy tulla ilmentymäksi ja olla
vuorovaikutuksessa ulkoisen ympäristön
kanssa. Näin tehdessään se kehittää si-
säisiä piileviä kykyjään yksitellen, kunnes
siitä tulee täysin itseoivaltanut jumala.
Monadin täytyy käydä läpi kymmenen
kehitysvaihetta. On siis olemassa kymme-
nen eri monadiluokkaa eli kymmenen eri
luonnonvaltakuntaa: kolme elementaali-
valtakuntaa, kivikunta, kasvikunta, eläin-
kunta, ihmiskunta ja ihmisten yläpuolella
kolme niin kutsuttua dhyān-chōhanien
valtakuntaa [Ks. kuva viereiseltä sivulta –
Toim. huom.]. Jokainen näistä kolmesta
dhyān-chōhanien luokasta jaetaan edelleen
seitsemään alaluokkaan samoin kuin kaikki
muut luonnonvaltakunnat.

Nämä monadit erottaa toisistaan se,
kuinka monta prinsiippiä ne ovat kehit-
täneet itsestään evoluutiomatkansa aika-
na. Alkuvaiheessa olevat monadit ovat
”vauvasieluja” ja niin sanotusti alakou-
lussa. Ne ovat kehittäneet itsestään vasta
yhden prinsiipin ja kuuluvat elementaali-
valtakuntaan. Ne ovat elementaalivalta-
kunnan sielu eli ne antavat sille sielun.

Monadit, jotka ovat kehittäneet kaksi
prinsiippiä, ovat kivikunnan sielu ja ne niin
sanotusti siirtyivät yhden luokan ylöspäin.
Monadit, jotka ovat kehittäneet kolme
prinsiippiä, ovat kasvikunnan sielu, ja



13
Teosofi 5/12

monadit, jotka ovat kehittäneet sisimmäs-
tään neljä prinsiippiä, kuuluvat eläinkun-
taan. Monadit, jotka ovat kehittäneet
sisimmästään viisi prinsiippiä (ainakin
osittain), kuuluvat ihmiskuntaan.

Ihmiskunnan enemmistö on kuitenkin
yhä neljännessä kierroksessa ja viidennes-
sä juurirodussa. Tämä tarkoittaa sitä, että
me kamppailemme yhä neljännen prinsiip-
pimme eli kāman, haluprinsiipin kanssa,
mutta kuten sanottu, olemme tällä hetkel-

lä viidennessä juurirodussa eli alamme
kehittää viidettä prinsiippiämme eli mieli-
prinsiippiä. Tässä kehityksemme vaihees-
sa olemme kuitenkin yhä osittain eläimiä
ja osittain ihmisiä.

KYMMENEN LUONNON-
VALTAKUNTAA

Kaavio: Ingo de Jong
Kuvankäsittely: Petri Jokela
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Salaisessa opissa sanotaan, että mona-
di kehittää yhden prinsiipin jokaisessa
kierroksessa. Tämä tarkoittaa, että meis-
tä tulee todella ihmisiä viidennessä
kierroksessa, kun olemme paljastaneet
viidennen prinsiippimme manaksen eli
mieliprinsiipin. Joitakin varhaisia viiden-
nen kierroksen edustajia on ollut ja on jo
keskuudessamme, kuten suuret filosofim-
me ja tiedemiehemme. Joitakin täysin
edistyneitä viidennen kierroksen edusta-
jia kutsumme teosofisin käsittein mesta-
reiksi eli mahatmoiksi.

Monadit, jotka ovat kehittäneet
kuudennen eli buddhiprinsiippinsä ja
ovat korkeamman prinsiippinsä ātman
valaisemia, ovat buddhia – Sankarācār-
ya tai Kristus ovat kuudennen kierroksen
edustajia. Gautama Buddhan sanotaan
olleen täysin kehittynyt kuudennen kier-
roksen edustaja.

Monadit, jotka ovat kehittäneet seit-
semännen prinsiipin eli seitsemännen kier-
roksen edustajat, ovat jumalia eli dhyān-
chōhaneita, meditaation herroja. Monadit,
jotka ovat kehittäneet itsestään kaikki kym-
menen prinsiippiään, ovat kosmisia
hierarkkeja. Heillä ei ole enää mitään opit-
tavaa tässä manvantarassa (luomispäi-
vässä).

Lopulta monadit, jotka ovat kehittä-
neet kaikki kaksitoista prinsiippiään,
ilmentyvät maailmankaikkeuksina, joissa
me liikumme ja olemme. Planeetat, täh-
det ja aurinko olivat kaikki ajattelevia älyl-
lisiä ihmisiä aivan kuin me olemme, ja
meidän jokaisen kohtalona monadeina on
kehittyä jumaliksi ja lopulta tulla säkenöi-
väksi auringoksi avaruudessa. Matkan
lopullinen päämäärä on yhdistyä uudel-
leen jumalallisen kanssa, ei enää pelkkänä

itsetiedostamattomana ”jumalkipinänä”
vaan täysin itseoivaltaneena jumalana (Sa-
lainen oppi nimittää sitä Jīva-muktiksi).
Mikä upea tie meillä onkaan edessämme!

Salainen oppi kutsuu näitä ”lapsi-
monadeja” elämänatomeiksi eli jīvoiksi
(jīva = elämä ja anu-atomi, aineen pienin
osa). Elämänatomi eli jīva on vähemmän
kehittynyt monadi, mutta monadin ydin
on jumalallisuus, jumala. Meidän Itsem-
me on synnynnäisenä jokaisessa atomissa,
itse asiassa se on itse atomien sielu. Voi-
simme siis tarkastella elämänatomeja
jumalan käyttövälineinä alemmassa
elämänpiirissä.

Näitä elämänatomeja on kaikilla tasoil-
la: henkisellä tasolla, älyllisellä tasolla, tun-
netasolla sekä fyysisellä tasolla. Kaikki eri
kosmiset tasot, kaikkein henkisimmästä
alas aineellisimpaan tasoon tai maailmaan
saakka, muodostuvat näistä elämänato-
meista. Itse asiassa elämänatomeja voi-
daan pitää maailmankaikkeuden raken-
nuspalikoina. Lyhyesti sanottuna kaikki
aine muodostuu tällaisista elämänatomeis-
ta eli monadeista. Jokainen elämänatomi,
millä tahansa tasolla, on ainoastaan oman
monadivanhempansa ilmennys ja on yh-
teydessä vanhempaansa tietoisuuden sä-
teen kautta. Kaikilla eri tasoilla olevien
elämänatomien avulla monadi kykenee
muodostamaan kaikissa inkarnaatioissa
uusia kehoja, sisäisiä ja ulkoisia.

Tarkastelkaamme esimerkiksi, miten
elämänatomit toimivat fyysisessä kehos-
sa. Ne ilmentävät itseään solujen hieno-
jakoisempien ja eteerisempien osien kaut-
ta. Miksi solujen? Koska solujen eteeri-
sempi osa on lähimpänä eteerisyyttä, jo-
hon elämänatomit (jotka pyrkivät ilmentä-
mään itseään fyysisellä tasolla) voivat löy-
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tää yhteyden. Siten fyysisessä kehossa
nämä elämänatomit ovat soluissa, toimi-
en atomien kautta, joista nuo solut koos-
tuvat.

Solu on itse asiassa kosmisten voimi-
en ääretön keskus, kanava, jonka kautta
elämänatomit vuodattuvat ilmennykseen
fyysisellä tasollamme. Jokainen solu omaa
rajattoman kyvyn muutokseen ja kasvuun.
Opetustemme mukaan solussa oleva
yllyke tai pyrkimys saa alkunsa näkymät-
tömästä olemuksesta, josta se siirtyy
eteenpäin. Ellei yksilön rakenteessa olisi
jotain toimivaa voimaa, ei yksinkertainen
solukaan voisi olla olemassa. Sitä pitää
koossa ja hallitsee sen takana oleva näky-
mätön olemus, joka ilmentyy näiden pien-
ten solujen eteerisemmän osan kautta.

Meille kerrotaan, että ihminen koos-
tuu noin 26 triljoonasta solusta. Jokainen
solu ihmisen kehossa on hänen oma lap-
sensa eli kukin näistä 26 triljoonasta
solusta syntyi hänestä, hänen omasta si-
säisestä itsestään. Hallitseva sisäinen ih-
minen synnytti ne kaikki. Hän on kaikki-
en tuon kehon muodostavien molekyyli-
en, solujen ja atomien ylisielu. Ihminen on
niiden ylisielu, niiden jumala. Samalla ta-
valla me kutsumme jumaliksemme niitä
jumalallisia olentoja, jotka henkisesti syn-
nyttivät meidät. Nämä jumalat vuorostaan
virtasivat ulos henkisistä olioista, jotka
ovat vielä ylevämpiä kuin ne itse ja niin
edelleen loputtomassa nousevassa ja
laskevassa hierarkioiden sarjassa. Tämä
synnyttää ajatuksen, että jokainen ihmi-
nen on itse asiassa oman kehonsa luoja.
Tässä luennossa käsittelemme kuitenkin
pääasiassa monadia ihmiskunnassa.

Monadit ihmisessä
Matkallaan eri luonnonvaltakuntien läpi
monadi on nyt kehittynyt ihmisvaihee-
seen. Sillä ei ole enää käyttöä alemmille
verhoille, vaan se on kasvanut niistä ulos.
Toisin sanoen se on nyt kulkenut alempi-
en (ihmiskunnan tuolla puolen olevien)
elämän piirien halki ja saavuttanut ihmis-
kunnan. Kun monadi astuu ihmiskuntaan,
se on saanut itsetietoisuuden eli se on
edistynyt siihen pisteeseen evoluutiossa,
että se voi sanoa: ”Minä olen minä”.  It-
setietoisuus on saavutettu. Meidän täy-
tyy muistaa, että kyseessä on yhä sama
monadi, sama tietoisuuden keskus, joka
on nyt edistynyt.

Ihmisen rakenne muodostuu seitse-
mästä prinsiipistä ulottuen ātmasta fyysi-
seen kehoon. Jokainen näistä prinsiipeistä
on itse asiassa tietoisuuden keskus ja si-
ten monadi. On olemassa seitsemän
prinsiippiä, jotka muodostavat ihmisen –
siten seitsemän monadia. Nämä monadit
pyrkivät ilmentämään itseään eri käyttö-
välineiden kautta, jotka muodostavat ih-
misen sisäisen rakenteen ja lopulta löytä-
vät ilmennyksen ihmisen muodostavan
fyysisen käyttövälineen kautta.

Tämän luennon alussa olemme
osoittaneet, että evoluutio tarkoittaa sen
paljastamista, joka oli aiemmin kätketty
sisään, ja että kaiken takana on kosminen
yllyke eli pyrkimys kohti itseilmennystä.
Salainen oppi korostaa, että fyysinen
keho on tulos sisällä olevasta tietoisuu-
desta. Tämä tietoisuus muotoilee, hallit-
see ja muodostaa ihmisen rakenteen.

Tietoisuus pyrkii ilmentymään ihmisen
sisäisen rakenteen kautta. Evoluutio-
pyrkimys tulee sisältä käsin, ilmentyy ih-
misen välittävän luonnon kautta ja löytää
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sitten ilmennyksen fyysisen käyttövälineen
kautta, jotta ajatteleva olento voi kokea
aineen maailman. Ihminen muodostuu si-
ten tietoisuuden eri säteistä.

Tämän henkisen tietoisuuden ytimes-
sä ovat henkiset olemukset, toisin sanoen
tietoiset, elävät, älykkäät olennot. Evoluu-
tio on itse asiassa enemmän tai vähem-
män tietoisten näkymättömien olemusten
itseilmennystä, jotka pyrkivät ilmentämään
itseään ihmisen muodostavien eri käyttö-
välineiden kautta.

Joillekin meistä voi olla vaikeaa kat-
soa ihmisen rakennetta olemusten muo-
dossa. Jos kuitenkin pohdimme sitä, että
tietoisuus ja elämä ovat identtisiä ja että
siellä, missä on tietoisuus, on elämää ja
missä on elämää, siellä on tietoisuus, sil-
loin voimme pystyä hyväksymään, että
jokaista osaa ihmisen rakenteessa voidaan
pitää kehittyvänä olemuksena.

Voimme nähdä ihmisen rakenteen
myös eri monadeina. Mikä sitten on ero
ihmisessä olevien eri monadien ja seitse-
män prinsiipin välillä ja mitä ovat niiden
tehtävät? Tästä oli tullut erimielisyyttä
HPB:n ja T. Subba Row’n välillä, joka
seurasi brahmalaisuuden esoteerisen kou-
lun opetuksia ja käytti monadista järjes-
telmää katsoen maailmankaikkeutta ja ih-
mistä yksilöllisten monadien yhdistettynä
lukumääränä. Länsimaisen materialisti-
semman ja tieteellisesti suuntautuneem-
man mielenlaadun vuoksi HPB selitti, mis-
tä aineksista maailmankaikkeus koostuu.
Seitsemän prinsiippiä ovat maailmankaik-
keuden seitsemän ainesta, korkeamman
osan ollen jokaisessa tietoisuus ja alem-
man osan käyttöväline, jonka kautta tuo
tietoisuus ilmentyy. Edelleen kaikki nämä
eri olemukset, jotka muodostavat ihmi-

sen rakenteen, ovat itsessään seitsen-
kertainen hierarkia. Teosofian mukaan ju-
malallisen ja fyysisen välillä on valtava hie-
rarkioiden kokoelma, jota erottamattomat
siteet sitovat yhteen. Näitä hierarkioita on
monissa eri kehitysvaiheissa korkeimmas-
ta jumalasta ihmisen alimpaan osaan,
elämänatomeihin, jotka muodostavat fyy-
sisen kehomme.

Nämä hierarkiat eivät ole ainoastaan
eläviä olemuksia vaan muodostuvat itse
vähemmän kehittyneistä olioista. Esimer-
kiksi manaksinen monadi ympäröi itsen-
sä kuorella, joka koostuu manaksisista
elämänatomeista, manaksisen monadin
lapsista. Manaksinen prinsiippi voi ilmen-
tää itseään omalla tasollaan manaksisen
kuoren eli käyttövälineen kautta. Tällä ta-
valla ihminen rakentaa kehonsa sisältä
ulospäin, omista sisäisistä elämänvoimis-
taan. Tietoisuus ilmenee ja toimii eri ta-
soilla olevien elämänatomien kautta. Tämä
tekee ihmisestä hyvin monimutkaisen
olennon. Ihmisen rakenteen läpi ei aino-
astaan virtaa eri tietoisuuden säteitä, vaan
voimme myös tarkastella ihmisen raken-
netta eri olemuksista muodostuvana. Ra-
kenteemme ylempi osa yhdistää meidät
niin sanotusti äärettömyyteen. Olemuk-
semme ydin on kosminen tietoisuus, jota
kutsutaan para-ātmaniksi. Meillä on
myös jumalallinen universaali tietoisuus,
joka yhdistää meidät maailmankaikkeu-
teen, ja tämä on ātman, kaikkiallinen it-
semme. Ātman antaa meille itseyden tun-
teen, joka ei ole ainoastaan sama jokai-
sella ihmisellä, vaan se on sama kaikissa
luonnonvaltakunnissa, vaikka se eroaakin
itsetunnistuksen asteissa. Voisimme pitää
ātmania sisäisenä jumalanamme.

Tämän ihmisen läpi virtaavan jumalal-
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lisen tietoisuuden lisäksi hänellä on myös
henkinen tietoisuus, buddhi, jonka kautta
hän on karmallisesti yhdistetty omaan au-
rinkokuntaamme. Tämä tekee hänestä ”au-
ringon pojan”, sillä henkinen aurinko on
aurinkokuntamme ydin ja mieli. Auringon
ydin on Dhyāni-Buddha.

Ihmisellä on rakenteessaan älyllinen tie-
toisuus eli korkeampi inhimillinen
(manaksinen) tietoisuus, joka on hänen
oman minuusyksilöllisyytensä korkein
osa. Minä olen minä. Tätä olentoa kutsu-
taan manasaputraksi. Manasaputrat ovat
hyvin henkisiä ja älykkäitä olentoja, joita
voitaisiin kutsua jumaliksi. He käyvät läpi
evoluutiovaiheen, jossa itsetietoisuus kes-
kittyy heidän rakenteensa korkeampaan
osaan, aivan kuten meillä ihmisillä itsetie-
toisuus keskittyy rakenteemme kāma-
manaksiseen osaan.

Ihminen on myös kehittänyt kāma-
manaksisen tietoisuuden, tavalliset aivot
– mielen, tai sanoisimmeko ”jokapäiväi-
sen” tietoisuuden. Tietoisuuden elimenä
aivot toimivat alemman manaksen käyttö-
välineenä ulkokohtaisella tasolla ja ne ovat
ajatuksen muodostamat.

Asiat eivät ilmene maailmankaikkeu-
dessa sattumalta ilman niiden takana ole-
vaa syytä. Tämä tarkoittaa sitä, että tie-
toisuus edeltää aina elintä ja elin on edus-
taja, jonka sisäinen voima eli tietoisuus
muodostaa itseilmennystä varten. Esimer-
kiksi ihmisaivot saattavat sisältää elämän-
atomeja, jotka ovat fyysiselle tasolle ulot-
tuvia jumalallisuuden säteitä, jotka etsivät
kehittyneintä fyysistä ainetta, mitä ne voi-
vat fyysisestä kehosta löytää, ja tämä on
aivot.

Nämä manasaputriksi kutsutut henki-
set, älykkäät olennot ovat työskennelleet

aivojen kimpussa neljännen kierroksen
kolmannesta juurirodusta lähtien. Aivojen
elämänatomit ovat kehittyneimpiä eli
eteerisimpiä, mitä ihmiskeho voi pitää si-
sällään. Nämä elämänatomit kykenevät
näin vastaanottamaan manasaputrien ole-
muksen tai nesteen muodostaakseen tä-
män elimen.

Edelleen ihminen on kehittänyt
eläimellisen tietoisuuden kāma-prānan,
joka ilmentyy alempina intohimoinamme
ja haluinamme. Kāma on riippuvainen
prānasta aktivoidakseen halumme todella
toimintaan, sillä ilman prānaa ei olisi ka-
maa. Prāna herättää kāmalliset idut elä-
mään ja tekee kaikki halut elinvoimaisiksi
ja eläviksi.

Astraaliruumis eli linga-śarīra, on
prānan käyttöväline ja tukee elämää
kehossa. Se on elämän varasto tai sieni,
joka kerää elämää kaikista ympäröivistä
luonnon valtakunnista ja on välittäjä
prānallisten valtakuntien ja fyysisen elä-
män välillä. Elämä ei voi siirtyä välittö-
mästi ja suoraan subjektiivisesta objektii-
viseen, sillä luonto siirtyy vähitellen elä-
män piiristä toiseen hyppäämättä minkään
yli. Astraaliruumis eli linga-śarīra toimii vä-
littäjänä prānan ja fyysisen ruumiin eli
sthūla-śarīran välillä ammentaen elämän
jīvan valtamerestä ja pumpaten sitä fyy-
siseen ruumiiseen prānana. Astraaliruumis
on tulevan ihmisen subjektiivinen kuva,
fyysisen ruumiin malli, jossa lapsi muo-
toutuu ja kehittyy. Sitten se puetaan ai-
neella kuten kuupitrit ja siksi sitä usein
kutsutaan chhāyāksi. Seitsemän vuoden
ikään saakka astraaliruumis muotoilee ja
muovaa fyysistä ruumista. Siitä eteenpäin
fyysinen ruumis muodostaa linga-śarīran.
Tämä on sisäinen eli astraalinen ihminen,
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jossa sijaitsevat aistikeskukset, psyykki-
set aistit ja jonka molekyylien välisestä
suhteesta fyysiseen ruumiiseen riippuvat
kaikki aistimukset ja tarkoituksellinen toi-
minta.

Sitten on fyysisen ruumiin tietoisuus,
joka rajoittuneisuudestaan huolimatta on
riittävän älykäs kertoakseen meille, mil-
loin keho on väsynyt, nälkäinen, janoinen
ja niin edelleen. Useimmat kehomme
toiminnoista tapahtuvat automaattisesti il-

Huom.: HPB:n jälkeinen teosofia on puhunut
prinsiippien sijasta usein ruumiista tai kehoista.
Astraali-sanan merkitys on myöhemmin
muuttunut koskemaan tunnekehoa, kun
HPB:llä (ja Ingolla) termi vastaa nykyistä
eetteri- eli elämänkehoa. – Teosofin toim.

Muokkaan kaavioitani jatkuvasti eli ne
eivät ole aiheistaan lopullisia esityksiä,
mutta nämä selventävät kuvat kannattaa
julkaista Teosofi-lehdessä, koska ne olivat
esillä kesäkurssilla. – Ingo.

Kaavio: Ingo de Jong
Kuvankäsittely: Petri Jokela
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man minkäänlaista kehon omistajan puut-
tumista. Tämä johtuu siitä, että pitkän
evoluutioketjun kautta fyysiset elemen-
taalit ovat keränneet kokemuksia ja nii-
den valossa elementaalit osaavat huoleh-
tia kehoistamme ilman että meidän täytyy
sekaantua tähän kovinkaan paljon harvi-
naisia tilanteita lukuun ottamatta. Esimer-
kiksi jalan solujen väsyessä ne lähettävät
epämukavuuden signaalin aivoille. Syy on
prānaenergian puutteesta johtuva väsy-
mys. Tämä signaali antaa aivoille ajatuk-
sen väsymyksestä, ja alempi manas
muuntaa tämän tunteen eli kāmallisen tun-
temuksen väsymyksestä uupumisen aja-
tukseksi. Rakenteemme alempi osa mah-
dollistaa toimintamme ja oppimisemme
fyysisellä tasolla, ja läksyt, joita opimme
ja kokemukset, joita saavutamme aineen
tasolla, tulevat osaksi hankkimaamme
luontoa eli sielua (manas-buddhi).

Kun sanomme, että ihmisen rakenne
muodostuu eri tietoisuuksista, ei pidä aja-
tella näitä toisistaan erillisinä niin, että nii-
den välillä olisi jotain jaottelua. Tietoisuus
eli Itse (jotka ovat yksi ja sama asia) on
yksi ja sama kautta koko ihmisen raken-
teen, mutta muoto eli käyttöväline, jonka
kautta se toimii, rajoittaa ja ehdollistaa sitä.

Ihminen toimii ykseytenä, yksilöllisyy-
tenä ja kuitenkin ihminen on koostuma,
eli hän koostuu eri osista eli olemuksista.
Siten ihminen ei muodostu ainoastaan eri
tietoisuuden säteistä, vaan hänellä on
rakenteessaan jumala, oma sisäinen juma-
la, buddha, manasaputra, inhimillinen itse,
ja sillä on asuntonsa luonnonhenkien ko-
koamassa astraalielinvoimaisessa fyysi-

sessä ruumiissa. Kaikki nämä olennot
muodostavat yhdessä ihmisen rakenteen.
Nämä eri olennot yhdessä ovat itse asi-
assa yksi tietoisuus, mutta ovat yksilölli-
sesti eri tietoisia keskuksia eli monadeja.

Salainen oppi kertoo meille, että kaik-
ki nämä eri tietoisuudet kehittyvät jatku-
vasti ja käyvät läpi omaa evoluutiotaan
omilla olemisen tasoillaan. Esimerkiksi
eläintietoisuus tulee aikanaan kasvamaan
ihmistietoisuudeksi, aivan kuten ihmistie-
toisuus tulee kehittymään henkiseksi ja
henkinen jumalalliseksi tietoisuudeksi.

Kun korkeampi ihmismonadimme
(manas) on kehittänyt kaikki voimansa,
siitä tulee henkinen monadi ja meistä tu-
lee buddhia. Ihmissielu tulee kehittymään
henkiseksi sieluksi, koska ihmissielussa
on jo nyt piilevänä buddha, joka tulee ke-
hittymään dhyān-chōhaniksi, joka on
buddhan ydin. Jokainen monadi astuu
askeleen ylöspäin ja tulee korkeammin
kehittyneeksi.

Ingo de Jong: ”Evolution of the Monad”.
Luento Kreivilässä TS:n kesäkurssilla
23.6.2012. Luennon tulkkaus ja kirjallinen
suomennos Mirva Jaatinen.

Luennoija on tutkinut H.P. Blavatskyn Sa-
laista oppia yli 30 vuotta ja on 8. danin
karatemestari.

Luentoon liittyviä kohtia Salaisessa opissa
(vanha suomennos):

SO I, 1, s. 247, 241, 250 ja 263
SO I, 2, Jumala, monadit ja atomit s. 666
alk.
SO I, 2, Elementeistä ja atomeista s. 615
alk.
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Virallisen länsimaisen tiedon mukaan Va-
lentin Zeileis syntyi v. 1873 ja kuoli v.
1939. Otavan Isossa tietosanakirjassa
1930-luvulta lukee Valentin Zeileisista näin:
”s. 1873, itävaltalainen ihmeparantaja; toi-
minut metallityömiehenä Wienissä, omis-
taa v:sta 1912 Gallspachin linnan ent. Ylä-
Itävallassa. Täällä hän etenkin n. 1925–
30 saavutti kansainvälisen kuuluisuuden
’parantaessaan’ kaikkia mahdollisia sai-
rauksia sähköistetyn taikasauvansa kos-
ketuksella. Monilukuisten potilaiden ma-
joittamiseksi kasvoi Gallspachiin miltei
kaupunkimainen asuntoryhmä, nyttemmin
(1939) on Zeileisin suhteen vallinnut mil-
tei täydellinen hiljaisuus.”

Tietosanakirjassa mainittu Valentin
Zeileis oli ilmeisesti köyhän peltisepän
poika jostakin Gallspachin läheltä. Hän it-
sekin oli ollut isänsä opissa ja lähtenyt sit-
ten Turkkiin.

Tämän artikkelin päähenkilö oli kuiten-
kin syntynyt varhemmin eli hänen oppi-
laidensa kertoman mukaan v. 1850. Hä-
nen oikea nimensä ei ollut Valentin Zeileis.

Kerrotaan, että päähenkilön perhe jou-
tui pakenemaan Tiibetistä siellä vallin-
neiden levottomuuksien vuoksi. Tämä lie-
nee tapahtunut 1800-luvun lopussa. Pää-
henkilö matkusti sitten Turkkiin ja toimi
siellä hovilääkärinä. Turkissa esiintyi
vuosisadan alussa tasavaltalaispyrkimyk-
siä, ja sulttaani haluttiin syöstä vallasta.

Näihin aikoihin päähenkilö joutui pa-

kenemaan muun hovin tavoin maasta.
Eräänä yönä hänen itävaltalainen
palvelijansa aavisti pakomatkan mahdot-
tomuuden. Hän pukeutui yöllä isäntänsä
vaatteisiin ja antautui takaa-ajajille. Tästä
kiitollisena henkiin jäänyt mies päätti pe-
rustaa hoitolaitoksensa Itävaltaan. Hän otti
käyttöönsä palvelijansa nimen Valentin
Zeileis. Hoitolaitos sijaitsee Gallspachissa
edelleen ja sen nimi on Zeileis-instituutti.

Ulkonäkö ja sukujuuret
Zeileisin läpitunkevat ystävällisen näköi-
set silmät huomaa valokuvasta ensin. Hä-
nen korkea otsansa, joka suippenee ylös-
päin, ilmaisee hänen olleen kehittynyt ajat-
telija, jolla on yhteys buddhiseen prin-
siippiinsä eli mielen korkeammille alueil-
le. Hänen kasvoistaan ilmenee valtava
tahdonvoima.

Willie Angervon fiktiivisen kirjan Yk-
sinäinen matkamies ihmemies (jäljempä-
nä ”I”) kuvaa Zeileisia. Hänestä sanotaan,
että ”hän oli lyhyt, valkopartainen, iäkäs
vanhus (1920-luvulla), jolla oli harvinai-
sen voimakas ja lempeä katse. Hän ter-
vehti ystävällisesti jokaista ohitseen kul-
kevaa sairasta ja lausui masentuneimmille
jonkin rohkaisevan sanan.”

Pirkko Carpelan

Valentin Zeileis – okkultisti,
parantaja ja teosofi
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Silloisten huhujen mukaan Zeileis oli
itämainen okkultisti, toiset taas sanoivat
hänen olleen itävaltalaisen peltisepän poi-
ka. Ensin mainitut olivat tietävinään, että
hän kuului johonkin salaiseen veljeskun-
taan, jonka työntekijä hän oli länsimailla.
Sanottiin, että salaisuuden verhoamiseksi
hän oli vaihtanut paitsi nimensä myös ruu-
miinsa, eikä oikea Zeileis olisi palannut
koskaan kotimaahansa Itävaltaan.

Kirjassa Dāmodar, mestarin oppilas
kerrotaan joogista, joka taistelussa
haavoituttuaan vaihtoi ruumiinsa nuorem-
paan ruumiiseen. Mestarien kirjeissä A.P.
Sinnettille kerrotaan, kuinka Mestari voi
ottaa oppilaansa kehon käyttöönsä:

”Adepti, joka tietonsa ja sielunsa va-
laistuksen avulla on vapautunut
TIEDOTTOMAN vaelluksen piinasta –
voi oman tahtonsa ja halunsa mukaan, sen
sijaan että hän ruumiillistuisi ainoastaan
ruumiillisen kuoleman jälkeen, ruumiillistua
yhä uudestaan – elämänsä aikana, jos hän
niin tahtoo. Hänellä on valta valita itsel-
leen uusia ruumiita – tällä tai jollakin toi-
sella planeetalla – ollessaan vielä entises-

sä muodossaan, jota
hän tavallisesti säilyt-
tää omia tarkoitus-
periään varten.”

Uskon kuitenkin,
että tämä okkultisti
oli ottanut ainoas-
taan palvelijansa ja
mahdollisesti oppi-
laansa nimen. Anger-
vo päätteli Zeileisin
näyttämästä valo-
kuvasta: ”Ihme-

miehen isoisä näytti olleen aasialais-
arjalaista tyyppiä ja puvusta päättäen
tiibetiläinen lama. ”I” kertoi oppilaalleen:
”Alkuisin olen intialaista sukujuurta; iso-
isäni oli sikäläistä ruhtinassukua ja oli si-
nun opettajasi opettajan opettaja.”

”I” näytti oppilaalleen myös pālinkie-
lisen käärön, joka sisälsi otteen Dzyanin
runoista. ”Ymmärtänet nyt ketä opetta-
jaasi tarkoitan, ja miksi kohtalosi on tuo-
nut sinut tänne.”

”Sinun opettajasi” tarkoittaa H.P.
Blavatskya; hänen opettajansa mahatma
Moryaa. Zeileisin isoisä oli ollut mahatma
Moryan opettaja!

Parannustyö
Max von Röntgen oli keksinyt v. 1895
röntgensäteilyn. Zeileis löysi merkittäväm-
män ja salaisemman säteilyn, väri- ja
jalokivisäteilyn. Tätä hän kokeili omaan
kehoonsa ja huomasi sen vaikutuksen
muistuttavan virkistävää suihkukylpyä.
Hän tiesi tutkivansa luonnon salaisia
voimavarastoja, mistä löydetyt värähtelyt
oli tarkoitettu ihmiskunnan terveydeksi.
Hän tiesi myös, että häneltä vaadittaisiin
peloton oman itsen uhraaminen ylevälle

Gallspachin linna vuonna 1930. Paikalla on
seissyt linna 1100-luvulta saakka.
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tarkoitukselle, jotta ihmiskunta saisi käyt-
töönsä tämän voiman.

Tämä ”metallimies” suunnitteli itse
kojeensa, joihin hän kytki valovärähtelyt
siten, että niiden eristetty parantamisteho
oli hänen käytössään. Wienissä levisi
huhu, että siellä asuva ihmemies paransi
sairaita jollakin tuntemattomalla valo-
hoidolla ja pystyi parantamaan myös sel-
laisia sairauksia, joiden suhteen lääketie-
de oli voimaton.

Näihin aikoihin Zeileisin kerrotaan
tutustuneen ylhäissukuiseen naiseen, tu-
levaan vaimoonsa, joka omistautui koko
sielullaan hänen työtoverikseen ja palve-
lemaan ihmiskuntaa.

Kun tutkimustyö suurkaupunki Wie-
nin hälinässä osoittautui vaikeaksi, Zeileis
osti Gallspachista linnan, jossa 1500-lu-
vulla oli asunut Paracelsus eli Philippus
Aureolus Theophrastus Bombast von
Hohenheim (1493–1541). Jotkut ovat
sanoneet, että Zeileis oli Paracelsuksen
inkarnaatio, toiset taas sanovat että H.P.B.
on ollut aikaisemmin Paracelsus!

Linnassaan Zeileis jatkoi säteilyjen
värähtelyryhmien tutkimista ja oppi lisää
niiden ominaisuuksista. Hän sanoi oppi-
lailleen, että hänen ”elämänsä tarkoitus ei
ollut sairaiden parantaminen, vaan ihmis-
kunnan valmistaminen ottamaan vastaan
oikealla tavalla niitä voimavärähtelyjä, jot-
ka sille olivat juuri avautumaisillaan toista
tietä. Hän oli tullut näyttämään niiden oi-
kean käytön, ettei niitä suunnattaisi
tuhotarkoituksiin, kuten aikaisemmin oli
tehty. Sairaiden parantaminen oli vain
alkuaste tässä työssä.”

Ihmemies sanoi:
”Kuolemaan tuomitut luulevat, että tais-

telen kuolemaa vastaan – ikään kuin kuo-

leman voisi poistaa kaksinaisuuden maa-
ilmasta. En taistele kuolemaa vastaan.
Kirkastan elämää ja paljastan elämän ehty-
mätöntä voimanlähdettä. Tuleni on vain
välittäjä ikuisen elämän universaaliselle
tulelle – osanen siitä. Se lähentää kuole-
maan tuomittuja elämän lähdettä, elämän
aurinkoa kohti.”

”Tuleni on omistettu kaikille kuoleman-
tautia poteville, ja jokainen ottaa siitä
osansa oman kykynsä mukaisesti ja para-
nee siinä määrin kuin hänelle on mahdol-
lista kohtalon lakia loukkaamatta. Kohta-
loaan kukaan ei voi välttää. Syyllä on seu-
raukset, jotka täyttyvät ehdottoman
tinkimättömästi... Sairaudet johtuvat sii-
tä, että ihminen on usein poikennut tieltä
väärille poluille ja rikkonut elämän lakia.
Rikkomuksien seuraukset on kestettävä.
Kun ihminen on maksanut ne hän voi saa-
da takaisin terveytensä ehdolla, ’ettet enää
syntiä tee’, kuten Raamatussa sanotaan.”

Jalokivihoito
Zeileis oli perehtynyt jalokivien salaisiin
vaikutuksiin. Zeileis-instituutissa annettiin
potilaille jalokivihoitoa. Jonkinlaisen sau-
van päässä on säteilevä jalokivi, jonka
Zeileis valitsi hoidettavalleen.

Hänen alaisensa ja lahjakas oppilaan-
sa, tri Maria Rotter, joka toimi myös ins-
tituutissa lääkärinä, on kirjoittanut mm.
kirjan Jalokivien ihmemaailmassa. Täs-
sä kirjassa kuvataan hoitoa näin:

”Jalokivisauvaa kuljetetaan sairastunei-
den kohtien yli. Sen suuren parantavan
voiman avulla, jonka jumalat ovat anta-
neet kiville, sairas ihminen voidaan paran-
taa nopeammin kuin millään muulla taval-
la. Parantavan voiman olemus perustuu
siihen, että värähtelyjen avulla, jotka ovat
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mahdollisimman lähellä ihmisen värähtelyä,
tämän värähtelyn häiriöt parannetaan ta-
soittamisen tietä.”

Rotterin mukaan jo muinaisessa Egyp-
tissä käytettiin onttoja sauvoja, joiden
sisus oli joko ilmaton tai täytetty jollakin
kaasulla ja siinä oli yksi tai useampi jalo-
kivi. Jalokivi vaikutti kahdella tavalla:
kosmisesti se oli välittäjä kahden maail-
man välillä ja lääketieteellisesti se antoi
energiaa sekä vahvisti.

Angervo kuvaa hoitoa seuraavasti:
”Sairaiden jono liukui hiljalleen tuli-

huoneeseen. Kun kaikki olivat sisällä, ovi
sulkeutui. Huone oli pilkkosen pimeä...
Yhtäkkiä pimeys hälveni. Huoneen taka-
seinä sai oudon hohteen. Seinämä oli jaet-
tu pienillä väliseinillä useampaan kome-
roon, joissa näkyi mitä erilaatuisimpia
valaistuskojeita: soikeita, pyöreitä ja
kiemuraisia lamppuja ja mitä merkil-
lisimmissä kehyksissä. Lamput syttyivät
palamaan, mikä punaisin, mikä sinivihrein,
mikä hehkuvan valkoisin valoin. Huoneen
äärimmäisestä nurkkauksesta alkoi kuu-
lua ritinää ja rätinää. Tulikipinöitä leimahteli
ja niiden keskellä seisoi totisena tuo
parantaja kädessään tulta säihkyvä voima-
virtaan kytketty sauva. Tuli säihkyi sekä
johtolangasta että sauvasta violetin-
vihreänä, räiskähtelevänä, ja sen värähtely
tuntui huoneen joka sopukassa.”

”Ihmemies antoi merkin, ja jono alkoi
liikehtiä tulta kohti... Hän laski sauvansa
sairaan selkärangan yläosaan. Tuli työn-
tyi sairaan ruumiiseen, lävisti jokaisen so-
lun, pisteli ja poltteli, säihkyi ulos jalkate-
ristä, kantapäistä ja sormista.”

”Tulisuihkusta jono siirtyi yhtäjaksoi-
sesti komerosta komeroon, punaisen,
valkoisen ja vihreän valon väreilyihin. Ne

hivelivät pintaa kuin sively pehmeällä kä-
dellä. Valkopukuiset hoitajat valvoivat
komeroiden vieressä, ettei kukaan jää lii-
an pitkäksi aikaa tulen vaaralliseen
sivelyyn.”

Tämän jälkeen jono ohjattiin alas
kellarikerrokseen, jossa sijaitsi seerumi-
laboratorio. Potilaat astuivat yksitellen lää-
kärien ja sairaanhoitajien käsiteltäväksi.
Käsivarren laskimosta laskettiin kirkkaisiin
lasiputkiin verta, joka jäi ”I”:n kypsytettä-
väksi. ”Hän kyllästi sen erikoisilla säteily-
yhdistelmillä, puhdisti sen kasaantuneista
taudiniduista ja elähdytti sen elinvoimaisilla
eetterivärähtelyillä. Kun veri oli kylliksi
eterisoitu ja magnetisoitu, se siirrettiin
takaisin verisuoniin. Kukin sai verensä ta-
kaisin uudistettuna.”

Kun Zeileisilta kysyttiin, miksi kukin
sai takaisin oman verensä, eikä jonkun
toisen verta, hän vastasi: ”Verinesteen
merkillinen ominaisuus on juuri siinä, että
siinä väreilee Ikuinen elämä kussakin juu-
ri sillä värähtelynopeudella, joka hänellä
on perintönä Ikuisesta Elämästä. Ikuisen
Elämän lakia on kaikkialla kunnioitettava
– muuten taistellaan turhaan kuolemaa
vastaan.” Okkultistit eivät hyväksy veren-
siirtoa, missä käytetään toisen ihmisen
verta.

Zeileisilla oli upea jalokivikokoelma
linnassaan. Se sisälsi harvinaislaatuisia,
erikoisesti hiottuja, tavattoman upeita ja-
lokiviä, jollaisia tuskin on nähty moniakaan
Euroopassa. Hän näytti niitä muutamille
oppilailleen, jotka saivat mennä linnan
puolelle Zeileisin yksityistiloihin.
Suomalaisista Angervo, Fredrik Heliö ja
Nanna Häll lienevät nähneet hänen
jalokivikokoelmansa.
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Potilaat
Potilaita oli instituutissa joka maailman
kolkasta. Oli rikkaita ja köyhiä. Ainakin
Zeileisin eläessä varsinainen hoito oli il-
maista. Okkulttisen lain mukaan kukaan
ei saa ottaa maksua parantajan tai sala-
tieteilijän kyvyistään. Nämä kyvyt on an-
nettu ihmiskunnan palvelemista varten, ei
kenenkään taloudelliseksi hyödyksi.

Potilaat odottivat alusvaatteisillaan jo-
nossa vuoroaan. Tästä on monta haus-
kaa juttua:

Kerran jonossa oli kaksi naista, jotka
kysyivät Zeileisilta, voisivatko he saada
yksityishoitoa, ettei heidän tarvitsisi sei-
soa alusvaatteisillaan muiden joukossa, he
kun olivat Kristuksen morsiamia. Tähän
Zeileis oli tuhahtanut, että olipa heidän
sulhollaan huono maku!

Eräs korkea suomalainen tasavaltam-
me huipulta tuli myös Zeileisin hoitoon.
Hän sanoi: Olen vapaaherra se ja se, voi-
sinko päästä yksityishoitoon? Zeileis vas-
tasi: Riisukaa se vapaaherruutenne ja men-
kää jonon päähän.

Myös eräs englantilainen kardinaali
vetosi korkeaan asemaansa ja pyysi
yksityishoitoa. Zeileis tokaisi: riisukaa tei-
dän pyhyytenne ja menkää jonoon!

Okkultisti
Zeileis oli okkultisti, joka tunsi niin
Atlantiksen kuin muinaisen Egyptinkin
menneisyyden. Kertomusten mukaan hän
oli toiminut kummassakin paikassa kor-
keana parantajana, joka käytti sekä
magnetisointia että kiviterapiaa.

Huhuttiin myös, että ”I”:n tehtävänä oli
perehdyttää länsimaalaiset salaisiin voi-
miin, joita hän oli tutkinut adeptien kes-
kuudessa Egyptissä, Intiassa ja Tiibetissä.

Häntä itseään pidettiin Valkoisen Veljes-
kunnan vihittynä.

Jalokivien ihmemaailmassa -kirjan
esittelyssä sanotaan, että Rotter profes-
sori Zeileisin oppilaana on saanut okkult-
tisen koulutuksen suurelta opettajaltaan,
joka perustamassaan kautta maailman
tunnetussa parantolassa on elvyttänyt sekä
ottanut jälleen käyttöön ikivanhan kivitera-
pian. Hän on yhdistänyt eri jalokivien
värähtelyt käyttämiinsä säteilyvirtoihin
parantaakseen erilaisia ja usein mitä vai-
keimpia tauteja.

Yksinäisessä matkamiehessä kuvataan
Ihmemiehen salaista tutkimushuonetta.
Sen mukaan linnan puutarhan ja kasvihuo-
neen kautta laskeuduttiin maan alle. Jos-
sakin siellä maanalaista käytävää pitkin
kuljettaessa tuli vastaan työhuone, jossa
tämä okkultisti työskenteli usein illasta
aamuun syventyneenä luonnon salaisuuk-
siin. Lattialla oli magneettipattereita, jois-
ta kulki johtoja kaikkialle kattoon ja sei-
niin. Seinät olivat oudonnäköisten kart-
tojen peitossa. Kartoista saattoi nähdä
osia maapallon mantereista, todennä-
köisesti ne kuvasivat Atlantiksen aikuisia
mantereita. ”I” teki laskelmia vanhojen
mannerten noususta uudelleen pinnalle.
Hän sanoi:

”Ne nousevat varmasti luonnon suu-
ren kohtalonlain pakosta. Elämän tasapai-
no ei muutoin palaudu eikä ole korjatta-
vissa seurauksista, joihin ihmiskunta on
luonut syyn itsekkäällä asennoitumisellaan
elämän ykseyteen. Nykyisen ylvästelevän
ihmiskunnan maineen ja mantereineen on
kerran väistyttävä uusien ihmiskuntien ja
uusien mantereiden tieltä.”

Työstään ”I” sanoi:
”Ei kohtalon laki suinkaan tarvitse mi-



25
Teosofi 5/12

nun mittelemisiäni. Mutta minä itse tarvit-
sen niitä oppiakseni tuntemaan Elämän
Suurta Suunnitelmaa, voidakseni toimia
sen kanssa sopusoinnussa.”

Linnan kätköistä löytyi myös pyhättö,
jonne astuttiin sivuuttamalla viisi- ja kuusi-
kanta sekä alttari. ”I” sanoi, että tuossa
huoneessa ”asustavat Ne Suuret aina sil-
loin, kun heidän on tultava näille maille”.
Kun matkamies kysyi, tulevatko he sinne
fyysisesti, hän vastasi: ”Tulivatpa he missä
muodossa tahansa, he tulevat aina omas-
sa maailmassaan ja tuovat mukanaan oman
maailmansa.”

Angervo kuvaa matkamiehen koke-
muksia:

”Sivuseinällä oli kellertävä silkkiverho.
’I’ veti sen hiljaa syrjään. Silmien edessä
oli timantteja, rubiineja, safiireja ja
ametisteja – jalokiviä, jotka säihkyivät hä-
neen (Angervoon) omituista tulenkaltaista
säteilyä. Hänen olemuksessaan syttyi
kuvaamaton kamppailu. Säteily tunkeutui
hänen olemuksensa aitauksiin – epäilyk-
sen ja arvostelun vartioimiin linnoituksiin
ja poltti ne. Tuli läikehti hänen sielussaan
ja ruumiissaan ja leveni hänen ruumiinsa
ulkopuolelle. Hänestä tuntui kuin hän liik-
kuisi tulimeressä, missä ei mikään matala
inhimillinen tunne voinut pysyä elossa,
sulamatta säteilyn polttavaan hehkuun.
Kaikki esteet, jotka ennen olivat olleet
hänen sisäisen näkemyksensä tiellä, häi-
pyivät olemattomiin. Täydessä tajussaan
hän katsoi vapaasti kauan kaipaamaansa
olotilaa. Hän tiesi olevansa siellä, ja tunsi,
että se oli hänen kotinsa, jota hän oli etsi-
nyt ja jonka asukkaaksi hän oli pyrkinyt.
Se oli Ykseyden valtakunta, missä kaikki
sulautui Ykseyteen. ”I” oli myös häipy-
nyt hänen viereltään. Hän ei kuullut, mitä

’I’ puhui, vaikka hän tiesi hänen puhuvan
ja kuuli hänen äänensä kaiun... ’I’ veti
verhon takaisin. Jalokivet peittyivät, mut-
ta läikkyvä värähtely jatkui.”

Zeileisin vaikutus Suomessa
Zeileisin vaikutus suomalaisiin teosofeihin
on merkittävä. 1920-luvulla hän kehotti
Willie Angervoa perustamaan Suomeen
teosofisen loosin, joka tutkii alkuperäistä
teosofiaa. Tästä syystä pidän häntä myös
suurena teosofina.

Syksyllä 1933 perustettiin Blavatsky-
loosi, johon Zeileisin oppilaat Angervo,
Heliö ja Häll myös kuuluivat. Zeileis an-
toi Blavatsky-loosin puheenjohtajan käyt-
töön sormuksen, jossa on kaunis jaloki-
vi. Se on hiottu siten, että sen kantaja an-
taa säteilyä ympärilleen eikä päinvastoin,
kuten jalokivet yleensä vaikuttavat.

Zeileis oli sanonut ruotsalaiselle kreivi-
tär Hamiltonille, että eurooppalaisista
tulevat ensin suomalaiset ja viimeksi nor-
jalaiset. Uskon hänen tällä tarkoittaneen
eurooppalaisten henkisyyden astetta. Hän
arvosti kovasti suomalaisia. Hänen suo-
malaisia oppilaitaan olivat Willie Angervo,
Fredrik Heliö ja Nanna Häll sekä Erkki
Melartin. Viimeksi mainittu oli kysynyt
Zeileisilta, mitä hänen piti oppilaana teh-
dä? Zeileis oli vastannut, että koska Me-
lartin oli okkulttinen kanava, hänen piti vain
olla. Näin hän välitti korkeita värähtelyjä
maan piiriin.

Zeileis oli antanut joitakin parantavia
laitteita kreivitär Hamiltonin hoitopaikkaan
Ruotsiin. Osa niistä piti alun perin tuoda
Suomeen Nanna Hällin käyttöön. Mutta
Zeileis sanoi myöhemmin, että laitteet saa-
vat olla Ruotsissa, koska Nanna Hällillä
on tärkeämpääkin tekemistä Suomessa.
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Häll oli Lastenlinnan ylihoitaja ja arkkiatri
Ylpön oikea käsi.

Fredrik Heliö omisti Mystica-nimisen
liikeyrityksen, joka kustansi kirjoja.
Mystican kustantamana on ilmestynyt
mm. Viisaudenmestarien kirjeitä, Filoso-
fiset ja tietopuoliset opetukset v. 1933
sekä Koeaika ja chelakausi v. 1932. Li-
säksi Mystica kustansi mm. Benno
Lehmanin Syntymähoroskoopin  ja
Bhagavad Gitan.

Mainittakoon, että Eino Leino oli Fred-
rik Heliön läheinen ystävä, joka asusteli
joskus Heliön työhuoneessa Uuden-
maankadulla Helsingissä.

Miten Zeileisin opettama tieto on säi-
lynyt Suomessa? Blavatsky-loosin jäsen
Vihtori Jussila sai opetusta Heliöltä ja tä-
män kuoltua Nanna Hälliltä.

Jussilan opettaja kehotti Jussilaa pe-
rustamaan Suomeen toimintapisteen, jos-
sa on tarjolla teosofista kirjallisuutta.
Elonpyörä-niminen yhdistys perustettiin
v. 1957. Se toimii Vilhovuorenkuja 20:ssa
Helsingissä. Tiloissa toimii kirjakauppa
sekä Blavatsky-loosin lainakirjasto. Yh-
distys alkoi myös julkaista kaksi kertaa
vuodessa ilmestyvää Elonpyörä-lehteä.

Jussila kierteli ahkerasti Suomea ja le-
vitti teosofista kirjallisuutta matkoillaan.
Hän esitelmöi myös useilla paikkakunnil-
la. Hänen myötävaikutuksellaan perustet-
tiin seuraavat loosit: Porvoon loosi,
Hyvinkään loosi ja Lahden  Minerva,
jossa hän kävi aina kuolemaansa asti v.
1988.

Jussila teki myös matkoja Neuvosto-
liittoon ja Viroon ja levitti teosofista maa-
ilmankatsomusta jonkun kanssa juttuun
päästyään milloin puistossa, milloin ka-
dulla tai kahvilassa.

Zeileis oli suuri okkultisti, joka tutki
luonnon mysteereitä uupumatta. Hän teki
valtavan elämäntyön Euroopassa paran-
tajana. Mahatma K.H. sanoo kirjeessään
Sinnettille, että onneksi vihittyjen ei yleen-
sä tarvitse asua tavallisten ihmisten kes-
kuudessa. Se olisi heille tavattoman rasit-
tavaa, ja heidän täytyy säästää voima-
varansa muuhun tarkoitukseen. Tässä
suhteessa Zeileis teki poikkeuksen ja oli
sitä paitsi sairaiden ympäröimänä, mikä
on vielä raskaampaa. Miten hän jaksoi
kaiken tämän? Hän sanoi oppilaalleen: ”ih-
minen väsyy vasta silloin, kun hän pon-
nistelee tietämättä elämänsä tarkoitusta.
Kun hän näkee elämänsä päämäärän ja
toimii sen kanssa sopusoinnussa, hän ei
voi väsyä. Elämä ei koskaan väsy... Kat-
so noita kukkia. Voitko ajatella, että ne
väsyisivät kukkataakkansa alla? Ne var-
masti iloitsevat saadessaan kantaa taak-
kansa.”

Lähteet:
Willie Angervo, Yksinäinen matkamies (Mystica
1937)
Maria Rotter, Jalokivien ihmemaailmassa (Pirkko
Salonen 1988)
Valentin Zeileisista ovat kertoneet Vihtori Jussila,
Liia Angervo ja Kaarina Palmuvuo.
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Śrī Sankarācāryan tutkielma nimeltään

Ātma-Bodha
Tieto Itsestä, osa 2/3

(Filosofinen sanasto on edellisen Teosofi-lehden yhteydessä)

20. Ollen riippuvaisia tietoisuuden elinvoimasta (Ātma Caitanya) keho, aistit, mieli ja
ymmärrys kiinittävät voiman keskinäiseen toimintaan, aivan kuten ihmiset
työskentelevät ollen riippuvaisia auringon valosta.

21. Tyhmyrit, johtuen erottamiskyvyn puutteestaan, päällystävät Ātman,
perimmäisen olemassaolon tiedon (Sat-Cit) kaikilla kehon ja aistien eri toiminnoilla,
aivan kuten he näkevät sinisen värin kuuluvaksi taivaalle.

22.Veden aaltoilu tietämättömyyden kannalta aiheuttaa saman kuin kuun heijastus
tanssiessaan veden yllä. Samalla lailla toiminnan vaikutus, johtuen nautinnosta ja
muista rajoitteista (jotka todellisuudessa kuuluvat mielelle), tämä on pettävästi
ymmärretty Itsen luonnoksi.

23. Kiintymys, halu, mielihyvä, tuska jne. havaitaan olevan olemassa niin kauan kuin
buddhi tai mieli toimii. Niiden ei havaita olevan toiminnassa syväunessa, mielen
lakatessa olemasta. Siksi ne kuuluvat mielelle yksinomaan eikä Ātmalle.

24. Kuten kirkkaus on auringon luonto, viileys veden ja kuumuus tulen luonto, niin
myös Ātman luonteena on ikuisuus, puhtaus, todellisuus, tietoisuus ja autuus.

25. Erottamiskykyä vailla sekoitetaan kaksi asiaa: Itsen olemassaolon tieto ja
ymmärryksellinen ajatusaalto – tästä nousee käsitys ”minä tiedän”.

26. Ātma ei milloinkaan tee mitään, ja sen omaan luontoon sopusoinnussa olevalla
ymmärryksellä ei ole ominaisutta kokea ”minä tiedän” -käsitettä. Mutta yksilöllisyys
meissä (jivātma) harhaan johtavasti ajattelee olevansa itse näkijä ja tietäjä.

27. Kuten henkilö, joka pitää köyttä käärmeenä on pelon saartama, samoin se, joka
pitää itseään minuutena (jīva), on pelon ympäröimä. Minäkeskeinen yksilöllisyys
meissä saa pelottomuutensa takaisin tajuamalla, että Se ei ole jīva vaan Itse Ylin
Sielu (Pratyagātma, buddhalaisten Ālaya).
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28. Kuten lamppu valaisee ruukun tai kannun, niin Ātma valaisee mielen ja aistielimet
jne. Aineelliset esineet itsessään eivät voi valaista, koska ne ovat elottomia.

29. Sytytetty lamppu ei tarvitse toista lamppua valaistakseen. Samaten Ātma, joka
on tieto itse, ei tarvitse toista tietoa tunnistamiseen.

30. Olosuhteiden eli ehtojen (upādhit) itsenäisen olemassaolon kieltämisen kautta ja
kirjoitusten ohjeiden ”ei tämä, ei tämä” tukemana on yksilöllisen (jīva) ja kaikkiallisen
sielun (Paramātmā) ykseys tajuttavissa, kuten on osoitettu loistavissa Mahāvākya-
kirjoituksissa.

31. Keho jne. (upādhit, käyttövälineet) aina kausaalikehoon (buddhi) asti, s.o.
tietämättömyys havaintojen kohteina, ovat pysymättömiä kuin kuplat. Tajua
erottamiskyvyn kautta, että olen puhdas Brahman, ikuisesti erotettuna näistä
(tietämättömyyden välineistä).

32. Olen muuta kuin keho ja näin olen vapaa sellaisista muutoksista kuin ryppyiseksi
tulemisesta, vanhuuden heikkoudesta, kuolemasta (elementtien sulautumisesta) jne.
Minulla ei ole mitään tekemistä sellaisten aistikohteiden kanssa kuin esim. ääni ja
maku, sillä olen vailla aistielimiä.

33. Olen muuta kuin mieli ja näin ollen vapaa surusta, kiintymyksestä, ilkeydestä ja
pelosta, sillä ”Hän on ilman hengitystä ja mieltä, puhdas (olemassaolo) jne.”; tämä
on loistavien kirjoitusten, Upanishadien ainainen ohje.

34. Olen ilman ominaisuuksia ja toimintaa, ikuinen (Nitya) ilman ainuttakaan halua ja
ajatusta (Nirvikalpa), ilman minkäänlaisia tahroja (Niranjana), ilman ainuttakaan
muutosta (Nirakara), ikuisesti vapautettu (Nitya Mukta), ikuisesti puhdas (Nirmala).

35. Avaruuden lailla täytän kaiken sisältä ja ulkoa. Muuttumaton ja sama kaikille,
kaikkina aikoina; puhdas, vapaa, tahraton ja liikkumaton.

36. Olen totisesti yksin tuo Ylin Brahman (Parabrahman) mikä on ikuinen, puhdas ja
vapaa, yksi, jakamaton ja ei-kaksinainen (Advaita) ja olen luonnoltani loputon,
muuttumaton tieto.

37. ”Minä olen Brahman” – sen alituinen painottaminen tuhoaa tietämättömyyden ja
sen aiheuttaman levottomuuden, aivan kuten lääke tai rasayana (lääketieteellisen
astrologian ja joogan yhdistäminen) tuhoaa sairauden.
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38.Istuen rauhallisessa paikassa, vapauttaen mielen haluista ja halliten aisteja,
mietiskele horjumattomalla tarkkaavaisuudella Ātmaa, Yhtä ilman toista (ykseyttä).

39. Viisaan tulisi ymmärryksensä puitteissa sulattaa kohdemaailmansa yksinomaan
Ātmaan ja alituisesti mietiskellä Itseä, sekoittamatta sitä koskaan mihinkään muuhun,
aivan kuten taivaan piiri (ei aiheuta muuhun sekoittumista).

40. Se, joka on tajunnut perimmäisen, välttää sekoittamasta tunnistamistaan nimien ja
muotojen kohteisiin. Sen mukaisesti hän on loputtoman tietoisuuden ja autuuden
(Sat-Cit-Ānanda) ruumiillistuma. Hän tulee Itseksi.

41. Ylimmässä Itsessä ei ole olemassa sellaisia erottavia tekijöitä kuin ”tietäjä” ja
”tieto” tai ”tietämisen kohde”. Ollen luonnoltaan loputon autuus se ei sulje sisäänsä
sellaisia erottavia tekijöitä. Se loistaa itsekseen (Itsestään itselleen).

42. Kun nämä Itsen alempi ja korkeampi aspekti ovat hyvin hangatut toisiinsa (kuten
aranipuun hankaus), tiedon tuli syntyy tästä, polttaen voimakkaalla tulella
tietämättömyyden polttoaineen meissä.

43. Aamunkoiton herra itse (Aruna) on jo nauttinut voittonsa paksusta pimeydestä
silloin kun aurinko nousee. Itsen jumalallinen tietoisuus nousee kun oikea tieto on
kukistanut pimeyden rinnassamme.

44. Ātman on ikuisesti läsnäoleva todellisuus, vaikkakin tietämättömyyden johdosta
sitä ei ole tajuttu. Tietämättömyyden tuhoutuessa Ātma on tajuttu. Se on kuin
puuttuva kaulakoru (joka on kiertynyt niskan puolelle piiloon).

Jatkuu seuraavassa numerossa

Suom. lähinnä englannista Tapio Rätt-Seule.

Tarvitaan uudelleen oppimista, tarkkailemista ja eheyden merkityksen
löytämistä.                                                                               David Bohm
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Elämme aikaa, jolloin ihmiskunnan tietoi-
suudessa on jo ymmärrys siitä, ettei kaikki
ole sitä miltä näyttää – mutta mikä on-
kaan mitäkin? Joko tunnumme turrutta-
van itsemme arjessa tai ajelehdimme vää-
jäämättä jonnekin, kokematta mielekkääksi
edes tietää minne. Jokin sisällämme ky-
syy: ”Miksi on näin? Kuka Minä olen?
Miksi olen täällä?”.

Kuinka kauan voimme hiljentää nämä
kysymykset? Ja missä on taho, joka voi
tarjota riittävän neutraalin ja sitoutumat-
toman näkökannan vastaukseksi meille,
jotka olemme valmiina ymmärtämään It-
seämme? Aikain viisaudessa on totuus,
joka kaikuu läpi aikakausien ja säilyttää
alkuperäisen totuudellisuuden hyväksyen
kaikki muutkin näkökannat. Lopulta on
olemassa vain yksi totuus – Totuus, joka
on kaiken takana, ja jokaiselle omansa.

Luonnonlakien ymmärtäminen
ja kunnioittaminen
Avatessamme minkä tahansa sähköisen
vastaanottimen, kohtaamme massiivisen
informaatiotulvan täynnä mitä kauhistutta-
vimpia uutisia väkivallasta ja luonnon-
mullistuksista, jotka ovat aiheuttaneet
suurta tuhoa ja kärsimystä kanssaolennoil-
lemme. Tuntuu kuin koko ajan nämä suun-
nattomat mullistukset olisivat vain lisään-
tyneet. Mistä tämä johtuu?

On totta, että järkytymme päivittäin
kuullessamme tai nähdessämme jotain ikä-
vää, mutta samalla unohdamme sen sii-
hen turtuneina melkoisen nopeasti.

Saavutammeko koskaan sen pisteen, mis-
sä päätämme, että haluamme antaa
osamme näiden asioiden ilmenemisen
muuttamiseen? Voimme toki tehdä päivit-
täisessä arjessamme ja työssämme pal-
jon pieniä valintoja, jotka osaltaan autta-
vat tilanteeseen, mutta emme koe tarvetta
paneutua niihin sen enempää kuin että
koemme olevamme tyytyväisiä itseemme
tämän arvotyön tehtyämme. Mutta, mi-
ten toimisimmekaan, jos todella ymmär-
täisimme luonnossa vaikuttavia lakeja?
Eikä vain niitä, jotka vaikuttavat luonnos-
sa, vaan niitä, jotka vaikuttavat suoraan
omaan elämäämme kuten karman – syyn
ja seurauksen laki.

Palveluasenne
Asenteemme vaikuttaa kaikkeen elämäs-
sämme, mutta kuinka usein seuraamme
millä asenteella olemme liikenteessä?
Kaikki – joka ikinen asia mitä koemme,
jaamme tai havaitsemme, on suorassa
suhteessa siihen asenteeseen, jonka alai-
suudessa toimimme.

Jaloin asenteen muoto lienee palvelu-
asenne. Tästä tietysti tulee heti mieleen
toisten ihmisten palveleminen, mutta se
ei pelkästään tarkoita sitä. Voimme toki
olla palveluasennoituneita toisiin ihmisiin,
etenkin läheisiimme, mutta voimmeko
kokea saman muita tuntemattomia koh-
taan – saatika sitten, että kykenisimme
kokemaan niin kaikkea elämää kohtaan.
Jos tärkeimpänä tavoitteenamme olisikin
palvella ihmiskuntaa ja koko olemassa-

Mirjami Malléus-Lemettinen

Ihmiskunnan muutoksen avaimet



31
Teosofi 5/12

oloa? Vain ymmärtämällä luonnonlakien
todellisia ominaisuuksia voimme saavut-
taa myös ymmärryksen siitä miten pal-
vella – tulla merkityksellisiksi tässä
kallisarvoisessa ihmismuodossamme.
Tällöin ymmärrämme, ettemme ainoastaan
riitä pieniin asioihin omassa elämässäm-
me, vaan saatamme vaikuttaa laajaan pii-
riin ympärillämme.

Universaali veljeys
Tämä veljeyden aate on ollut keskuudes-
samme vuosituhansia. Kuitenkin vain
saavuttamalla palveluasenteen elämäs-
sämme voimme ymmärtää edes välähdyk-
senomaisesti tätä ylevää aatetta. Ykseyden
kokemuksessa, jossa kaikki on yhtä ja
joka luo käsityksen kaiken liittyväisyy-
destä yhteen, että mikään ei ole olemassa
ilman toista ja että kaikki osaset vaikutta-
vat toisiinsa suuressa leikissä – elämäs-
sä. Olemme lopulta olemassa toisiamme
varten, edesauttaen kaikki yhteistä
kehitystämme. Vaikka koemme olevam-
me erilaisia ja edustavamme monia rotuja
– monia eri uskontoja, jos todella pereh-
dymme sisäisiin toiveisiimme, ovat ne
kaikki peräisin samasta alkulähteestä –
totuudesta. Tämä totuus ei arvota ketään
erilaisuutensa vuoksi, vaan näkee kaikes-
sa yhteneväisyyden ja harmonian. Rak-
kaus, hyväksyntä ja myötätunto itseään
ja muita kohtaan johtaa meidät kohden
universaalia veljeyden tunnetta, joka sul-
kee sisäänsä kaiken olevaisen ymmärtäen
sen olevan vain ilmennys yhdestä juma-
laisesta aatteesta.

Totuus, joka on
uskontojen taustalla
Mikäli kykenemme, voimme löytää tietoi-
suuden, joka johtaa meidät oman mielem-
me kautta puhtaan tiedon lähteelle. Tie-
don, joka ei ole sidottu uskomusjärjes-
telmiin eikä aikain saatossa syntyneisiin
näkökantoihin. Kaikissa uskonnoissa on
totuutta, ja ne kaikki ovat lähtöisin samasta
alkulähteestä. Kaikkiin niihin kysymyksiin
etsijän mielessä on olemassa vastaus, jo-
kaiseen etsintään oma totuutensa.

Kuten niin monet viisaat opettajat en-
nen meitä ovat sanoneet: et löydä omaa
totuuttasi heidän sanoistaan; ne voivat ai-
noastaan osoittaa tien sen löytämiselle ja
ennen kaikkea kokemiselle, mutta tämä tie
on kuljettava itse. Kaikki tiet johtavat kui-
tenkin ennen pitkää samaan päämäärään.
Näille aatteille perustui Teosofinen Seu-
ra, joka on yhdistänyt totuuden etsijöitä
jo vuodesta 1875 lähtien. Se ei rajaa ke-
nenkään vakaumusta vaan tarjoaa vilpit-
tömän mahdollisuuden syventää ihmisen
ymmärrystä itsestään ja universumista jos-
sa elämme.
 

Nähkäämme veli jokaisessa maallisen
elämän kuluttamassa ja uuvuttamassa.
Pyrkikäämme huojentamaan hänen mat-
kaansa, jos vain suinkin siihen olemme
kykeneväiset. Antamalla Itsestämme sen
minkä voimme, voimme myös luottaa sii-
hen, että olemme turvatut kun itse olem-
me apua tarvitsevia.
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Abbé Roca – H.P. Blavatsky: Kristinuskon
esoterismi. Suom. Kaija Holstikko. Ihmi-
syyden tunnustajat, Mänttä-Vilppula,
2012. Sid., 140 s, 18 €.

Teosofisen Seuran perustaja H.P. Blavatsky
ei puhunut paljoa Jeesuksesta eikä kristin-
uskon takana olevasta aikain viisaudesta. Kos-
ka HPB:n suhtautuminen kristinuskoon on as-
karruttanut totuudenetsijöitä, Ihmisyyden
tunnustajien julkaisema kirja Kristinuskon
esoterismi on tärkeä.

HPB on teoksen toinen kirjoittaja. Hän käy
siinä kirjeenvaihtoa ranskalaisen roomalais-
katolisen papin abbé eli isä Rocan kanssa.
Abbé Roca halusi ajattelussaan yhdistää
esoterismin, sosialismin ja katolisuuden. Hän
oli perehtynyt HPB:n teosofiaan ja toivoi sen
puhdistavan kristinuskon pois kuolleesta
kirjaimesta. Kerettiläisten kirjojensa takia
kunniakaniikki Roca sittemmin menetti ka-
tolisessa kirkossa virkansa ja elantonsa.

Kirjeenvaihto käytiin alun perin ranskaksi
teosofisessa kuukausilehdessä Le Lotus vuo-
sina 1887–88. Kirja sisältää yhteensä kolme
Rocan kirjoitusta ja kolme HPB:n vastausta
niihin.

Keskustelun ongelmaksi muodostuu pe-
rinteinen ero kristinuskon ja teosofian välil-
lä: kristuskäsitys, tarkemmin sanottuna ulkoi-
nen lunastaja vastaan sisäinen periaate.

Esoterismissahan Jeesus on aina ihminen,
ja Kristus jotakin muuta. Rocalle Jeesus ja
Kristus ovat synonyymejä. Hän uskoo Kris-
tukseen ulkoisena, lihallisena ja kirjaimelli-
sena lunastajana. Kristus on pakanoiden
aavistama myyttien täyttymys Jumalan poika-
na (123–124). Evankeliumit ovat Rocalle
pyhiä ja tosia. Hän kaipaa Jeesusta maan päälle
piispaksi rappeutuneen paavin tilalle (53).

HPB:n mukaan taas Kristus on universaa-
li prinsiippi eikä messias tai ihminen (24).

Ylösnousemus merkitsee persoonan yhty-
mistä Kristus-prinsiippiin eli tajunnan koho-
amista pois persoonallisista himoista ja ta-
vallisten aistien rajoituksista. Kun Khristos
vallitsee ihmisessä, sanasta tulee hänen arvo-
nimensä Buddha-nimen tapaan. (Ks. näistä
esim. HPB:n artikkeli ”Kristuksen toinen tu-
leminen” Valon airut -teoksessa, 1981.)

Jeesus on HPB:stä vain yksi esimerkki
valaistuneesta ihmisestä; esimerkki, joka on
hautautunut historian hämärään myyttien, vää-
ristelyjen ja useiden samannimisten henkilöi-
den sekaan. Jeesuksella ei ole juurikaan väliä
muutoin kuin analogiana, koska me kaikki
olemme Jumalan poikia, kehittymässä hänen
kaltaisikseen.

HPB esittää, että Roca sekoittaa kreikan
kielen Khrēstoksen ja Khristoksen keske-
nään (25, 31, 76). Nämä sanat kuulemma tun-
nettiin mysteereissä ennen kristinuskoa.
Khrēstos on ”kärsivä ihminen”, koetuksella
oleva vihkimyskandidaatti (32). HPB:n mu-
kaan Jeesus oli Khrēstos vihkimysalle-
goriansa yhdessä vaiheessa. HPB toteaa itse-
kin olleensa aiemmin Khrēstoksen tilassa eli
marttyyrinä 30 vuotta (83). Khristos on sama
kuin Ātma, kaikkialla oleva henkinen Itse
(40). Toki myös Roca uskoo tähän universaa-
liin prinsiippi-Khristokseen, mutta hänestä se
on persoonallisen Jumalan olemusta (115).

Abbé Roca suhtautuu HPB:n tuomaan
teosofiaan hyvin myötämielisesti. Hän hyväk-
syy olemisen eri tasot ja sen, että uskonnot
ovat samasta lähteestä, ja etsii esoteerista
katolisuutta, johon teosofia toisi valaistusta.
HPB ei kuitenkaan kohtaa häntä, vaan taker-
tuu epäolennaisuuksiin ja mm. saivartelee
abbélle, että buddhia ei ole ollut useita (69),
vaikka HPB on toisissa yhteyksissä itse opet-
tanut buddha-termin laajaa merkitystä. HPB
suorastaan riemuitsee kanuukin virheistä
termeissä ja vie argumentoinnin henkilöön.

Kirjaesittely: Kristinuskon esoterismi
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HPB kiihkoilee, ja hänen näkökulmansa
on kapea ”joko kristinusko tai teosofia”. Lu-
kija saa käsityksen, että HPB ei halua tarkas-
tella muuta kuin kirkollista, rappeutunutta
kristinuskoa. Blavatskystä alkukristityt tunsi-
vat teosofian, mutta se katosi gnostikoiden
mukana (25, 110). Oudosti hän ei usko, että
se voisi elää nykyaikana (hänen aikanaan).

Itse tuumin, että mikäli aikain viisaus
abstraktiona (ei pelkkä HPB:n tulkinta siitä)
on kaikkien uskontojen takana, se on myös
kristinuskon takana. Vaikka abbé Roca tuntuu
vaativan kristillisyydelle uskon ulkoiseen
lunastajaan, HPB olisi voinut löytää yhteisen
sävelen papin kanssa ainakin Jeesuksesta
avatārana. Roca nimittäin uskoo Jeesuksen
esikuvallisuuteen (122), ja HPB ilmaisee,
että kristittyjen on seurattava vuorisaarnaa
(78). Kirja on myös sodanvastainen (7, 10,
29, 42, 56), mikä sopii mainiosti Ihmisyy-
den tunnustajien julkaisulle.

Kirja on antoisimmillaan kun HPB selit-
tää esikristillisiä myyttejä. Nähdäkseni Mme
Blavatsky on heikoimmillaan historiallisen
Jeesuksen ajanmäärityksen kanssa. HPB ja
mahatmat esittivät, että Jeesus olisi elänyt
noin sata vuotta ennen ajanlaskuamme. Myö-
hemmin Besant ja Leadbeater vahvistivat
ajankohdan selvänäköväitteillään. Kuitenkin
mm. Steiner, Ervast ja Bailey sekä monet
yksittäiset teosofit ovat kannattaneet Jeesuk-
sen perinteistä ajoitusta, jota myös nykyinen
historiatiede tukee.

HPB katsoo Paavalin historialliseksi
henkilöksi ja vihityksi, mutta pitää hänen
elinaikaansa epäselvänä ja häneltä säilyneitä
lausumia vääristyneinä (35, 103, 81, 82).
Katoliselle kirkolle tärkeä Pietari ei olisi
ollut vihitty (32, 87–88). Katolisuus ylipää-
tään on Blavatskylle kauhistus. Hän moittii
Rocan käsityksiä skolastiseksi (siis katoli-
seksi) esoterismiksi (92–93).

Näyttää siltä, että HPB ei halunnut tarkas-
tella kristinuskoa laajasti, jotta teosofian ero

länsimaiseen valtauskontoon tulisi selväksi.
Tiedämme, että vasta teosofien ns. toinen su-
kupolvi noin vuodesta 1900 alkaen paneutui
kristilliseen teosofiaan löytäen eri merkityk-
siä Kristukselle. Ervast säilytti HPB:n Kris-
tus-prinsiippi-käsityksen ja selitti lisäksi Jee-
susta henkilönä ja Jeesuksen etiikkaa.
Leadbeater ja Wedgwood kehittivät katolisia
seremonioita.

Amerikkalainen nykyteosofi Robert S.
Ellwood esittää em. muutoksen syyksi, että
tuolloin toisaalta kristinusko vapautui yhteis-
kunnan muutosten takia ja toisaalta teosofien
enemmistöstä tuli boheemien sijasta keski-
luokkaisia (Ks. Ellwoodin artikkeli
”Christianity, Theosophical Approaches to”
Theosophical Encyclopediassa, 2006).
Poikkeuksen tekee Anna Kingsford, joka jo
HPB:n aikana 1883 erosi TS:sta ja perusti
kristinuskoon keskittyvän uuden seuran.

Kristinuskon esoterismi on sisällöltään
arvokasta, mutta valitettavan hyppelehtivää,
sekavaa ja raskasta luettavaa. Kieli on kouke-
roista ja vanhanaikaista ja sisältää oppineita
viittauksia. Kirja on suositeltava vain niille,
jotka ovat tottuneet HPB:n vaikeaan tyyliin.

Suomennos ja toimitus ovat hivenen huo-
limattomat. Suomen kieli on kyllä miellyttä-
vää ja tarkkaa sekä niin sujuvaa kuin alkupe-
räisestä on mahdollista saada, mutta sitaatteja
ei ole käännetty yhdenmukaisesti. Ehkä myös
sanskritin sanat olisi voinut translitteroida
modernimmin, kun kerran erikoismerkkejä
saa tekstinkäsittelyohjelmista nykyään hel-
posti. Alkutekstin nimi puuttuu. Kuulemma
HPB:n tekstin osalta se on ollut HPB:n
Collected Writings -sarjan osat VIII ja IX.
Esipuheen ja lopun henkilöesittelyiden laati-
joiden nimiä ei lue. Kuulemma Ihmisyyden
tunnustajat ovat itse olleet asialla. Henkilö-
esittelyissä mielestäni opetusten yleispiirteet
olisivat olleet tärkeämmät kuin tapahtuma-
detaljit.

Sampsa Kuukasjärvi
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Shirley Nicholson: Ancient Wisdom –
Modern Insight. The Theosophical
Publishing House, Adyar, 2011.
(Teos on suomennettu nimellä Muinainen
viisaus – moderni tietämys.)

Teosofiset tekstit, jotka suhteuttavat Salai-
seen oppiin sisällytetyt ylevät opetukset ny-
kyaikaiseen ajatteluun sisältäen myös viime-
aikaiset tieteen saavutukset, eivät ole kovin
tavallisia. Tähän pieneen luokkaan kuuluu
Shirley Nicholsonin teos Muinainen viisa-
us – moderni tietämys. Kirjan ensimmäinen
laitos Adyarin Theosophical Publishing
Houselta on huomionarvoinen lisä sen ko-
koelmaan. Koska jokin aika on kulunut siitä
kun se alun perin julkaistiin, tarkistettuja ja
päivitettyjä tieteellisiä viitteitä on lisätty teks-
tiin.

Kirjan esipuhe kuvailee sen perustuvaksi
”vankasti, mutta ei orjallisesti Salaiseen op-
piin” ja olevan ”mainiosti luettava teosofisten
periaatteiden uusi esitys”. Nämä kuvaukset
osoittautuivat arvostelijalle aivan tosiksi
lähemmällä tutkimisella. Kirjan kolme pää-
osaa ovat ”Moniulotteinen ykseys”, ”Avautu-
va ykseys” ja ”Inhimillinen luonto ja ihmisen
tie”. Erilliset luvut käsittelevät sellaisia ai-
heita kuin näkemys maailman parantamisesta,
keskinäiset yhteydet, avaruuden ylimaallinen
luonne, rytmi ja kierrokset, seitsenkertainen
harha, Jumalallinen Mieli, karma ja Itsen
muuntuminen. Teoksen ala on sen tähden huo-
mattava.

Muinainen viisaus selitetään selvästi en-
simmäisessä luvussa, minkä ansiosta lukija
kykenee etenemään laajemmassa konteks-
tissa ymmärryksellä, että tämä viisaus ei ole
jokin nykyajan keksintö. Pikemminkin se on
kattanut ihmisen historian lukuisissa paikois-

sa ja eri asuissa. Mainitaan, ja aivan oikein,
välttämättömyys viisausopetuksien muunta-
misesta ”eläväksi todellisuudeksi, joka läpäi-
see kaikki asenteemme ja hallitsee elämääm-
me”. Painotetaan olennaisia periaatteita –
ykseyttä, polaarisuutta (vastakohtaisuutta),
kierroksia, järjestystä ja kehitystä – jotka ”vai-
kuttavat lakkaamatta vastustamattomasti maa-
ilmassa”. Sellaisten periaatteiden huomioon
ottamisen tarpeellisuus tehdään erittäin sel-
väksi. Kirjailija väittää esimerkiksi, että
”epäonnistumisemme omaksua 20. vuosisa-
dan yhteisyyteen rakentuva asennoituminen
on suurimpien maailmanlaajuisten ongel-
miemme perusta, olivat ne sitten yhteis-
kunnallisia, poliittisia, ekologisia, taloudel-
lisia tai yksilöllisiä”. Ei tarvitse paljoa vaiva-
ta mieltään nähdäkseen hänen näkökohtansa.

Shirley Nicholsonin aihe on tutkittu hy-
vin. Esimerkiksi hänen kehityksen käsit-
telynsä sisältää lukuisia kiinnostavia tieteel-
lisiä viittauksia. Keskustelua holoneista1 ja
hierarkiasta valaistaan viitteillä lukuisiin
ajattelijoihin kuten tieteenfilosofeihin Alfred
North Whitehead, L.L. Whyte, jesuiitta
Teilhard de Chardin ja muut, samoin kuin
H.P. Blavatskyyn. Holismi saatetaan eläväk-
si hyvin käytännöllisellä tavalla käyttämällä
esimerkkinä nykyajan suurkaupunkia ja mo-
nia keskinäisiä yhteyksiä sen sisäisissä jär-
jestelmissä. Sellaiset aiheet kuin aika, raja-
ton kesto ja ajattomuus selitetään hyvin. Vii-
meksi mainittu tuodaan inhimillisen tietoi-
suuden alueelle kun esitetään joitakin väläh-
dyksiä mystisestä kokemuksesta.

Näkökantoja asianmukaisesta nykyisestä
tieteellisestä ajattelusta ilmenee kautta koko
tekstin. Koska tieteellisiä kirjoja vilisee tänä
päivänä, on mitä mukavinta omata sellaisia
käteviä viittauksia lukuisten merkittävien

Kirjaesittely: Muinainen viisaus – moderni tietämys
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teosofisten opetuksien ohessa. Käytyään tä-
män kirjan läpi ei voi kuin vain myöntää, kuin-
ka läpitunkeviksi muinaisen viisauden tietyt
käsitykset ovat tulleet nykyajan globaalissa
kulttuurissa.

Sisältäen 224 sivua sekä viitteitä ja hyö-
dyllisen hakemiston, Muinainen viisaus –
moderni tietämys on mitä mukaansa
tempaavinta luettavaa, parhaiten annosteltuna
luku kerrallaan. Sitä suositellaan jokaiselle,
joka on hivenen tutustunut viisausopetusten
perusteisiin ja joka on kiinnostunut ymmär-
tämään niitä pidemmälle, maailman ajattelun
kontekstissa. Kirja voi antaa hyvin hyödylli-
sen perustan ryhmäopiskelulle, ja monet va-
kavat teosofian opiskelijat tulevat löytämään
sen tervetulleeksi lisäykseksi kirjastoonsa.

Linda Oliveira: ”Books of Interest:
Ancient Wisdom – Modern Insight by
Shirley Nicholson”. The Theosophist,
lokakuu 2011. Suom. Sampsa
Kuukasjärvi.

Suomennettu kirja Muinainen viisaus –
moderni tietämys pohjautuu
yhdysvaltalaiseen 1. painokseen: The
Theosophical Publishing House,
Wheaton, 1985. Suom. Eeva Hippula ja
Vesta Arjamaa. Teosofinen Seura:
Gummerus 2006. 223 s, 23 €.

Shirley J. Nicholsonilta on juuri julkaistu
suomeksi myös kirja Opas henkisen
elämän elämiseen, 91 s, 8 €.

Viite
1 Holoni on todellisuuden osa, joka muodostaa
kokonaisuuden, mutta on osa suurempaa holonia.
Esim. Suomi on osa Eurooppaa, ja atomi osa
molekyyliä. – Suom. huom.

ANAGRAMMEJA
tunnettujen henkisten harrastajien nimistä. Ketkä ovat kyseessä?
Vastaukset sivulla 46.

1. TOWERED SON
2. HALE JOG ON
3. A MINI KIT
4. STRETCH LOONY
5. DRAGS ME
6. A LA NOEL
7. DAM ARC COLD
8. USED RAGLAN
9. NEARER FIFTH FOGGY
10. HANK RIM JURIST
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Kotimaan kuulumisia

Teosofinen Seura osallistui Hengen ja tie-
don messuille Helsingissä 13.–14.10.

Seuran seuraava vuosikokous on päätetty pi-
tää päämajassa la 6.4.2013. Sunnuntaiksi
suunnitellaan vuosikokousjuhlaa.

Tallinnan H.P.B.-looz viettää 20-vuotisjuh-
laansa Tallinnassa Hotel Euroopassa 3.–4.11.

Salaisen opin sarja jatkuu ruotsalaisen Ingo
de Jongin kanssa Teosofisen Seuran pääma-
jassa Helsingissä Vironkatu 7 C:ssä ensi
vuonna. Ingo on lupautunut pitämään seminaa-
rin la ja su 4.–5.5.2013 aiheesta ”Man, the
creator of his own destiny” (Ihminen, kohta-
lonsa luoja). Seminaari tulkataan suomeksi.
Sunnuntaina ei ole yleisöluentoa, vaan semi-
naari jatkuu silloin.

Ingohan on käynyt Suomessa aiemmin pi-
tämässä päämajassa Salaisen opin opinto-
päivän 2010 ja 2011 sekä kesäkurssin Krei-
vilässä 2012.

Erikoislääkäri, TS:n entinen jäsen, nykyinen
Ruusu-Ristin jäsen Sauli Siekkinen aikoo
avata luontaishoitolan Nuutajärven kartanos-
sa Urjalassa ensi vuonna. Siekkisen ostamas-
sa kartanossa aloitettiin remontti kesällä.

Yksityishenkilöt ovat julkaisemassa doku-
mentteihin perustuvaa mahdollisimman ob-
jektiivista kirjaa J.R. Hannulan erottamisesta
Ruusu-Rististä vuonna 1940. Hannulan erot-
tamisen seurauksena syntyi omaksi työ-
muodoksi Pekka Ervastin kannatusliitto, ny-
kyinen kristosofia.

Ilmaisia sähköisiä kirjoja
Lahden Minerva -loosin kotisivuille
www.lahdenminerva.fi sekä www.teosofia.
netiin laitetaan lokakuuhun mennessä kaikki

Pirkko Carpelanin suomentamat teosofiset
tekstit. Aiemmin kirjat eivät ole olleet koko-
naisia ja niistä on puuttunut kuvia.

Aineistoa on yhteensä noin 3 500 sivua.
Se sisältää mm. Salainen oppi 1:n, 2:n ja 3:n,
Esoteeriset ohjeet, Opetukset sisäiselle ryh-
mälle, Annie Besantin Ajatuksen voiman,
Dāmodarin, Mestarien kirjeet A.P.
Sinnettille ja Salomon Lancrin Johdatuksen
Salaiseen oppiin.

Joistakin PC:n suomentamista teksteistä,
jotka eivät ole koskaan olleet painettuja, vaan
vain internetissä, tehdään e-kirjoja eli sähköi-
sessä muodossa olevia tekstejä, joille hanki-
taan ISBN-tunniste. Julkaisukuukausi merki-
tään niihin. Tällainen on mm. SO 1, jonka
kieliasua PC ja Jouni Marjanen ovat muo-
kanneet.

Oikaisu: Teosofi 4/12, s. 16: C.V.K.
Maithreyan mainitsema HPB:n artikkeli oli
suomeksi ”Kosminen mieli” eikä ”Kosminen
kieli”. Sitä ei tietääksemme ole suomennet-
tu, joten suomenkielistä nimeä ennen olisi pi-
tänyt lukea tekstin englanninkielinen nimi
”The Kosmic Mind”.

Seuran kirjauutuudet
Annie Besant: Ihmisen seitsemän
prinsiippiä. Juuri ilmestynyt uusi pai-
nos. Hinta 10 euroa.

Shirley Nicholson: Opas henkisen elä-
män elämiseen. Nidottu, 91 sivua, 8
euroa.

Mabel Collins: Valoa tielle. Mietiske-
lyklassikon uusintapainos. Sidottu, 7
euroa.

Kirjamyynti: Teosofinen Seura, Viron-
katu 7 C 2, 00170 Helsinki, teosofinen.
seura@netti. fi, Tarja Pursi, 050-541
8340.
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T I I M A L A S I
TOE on nykyfysiikan kenties
haasteellisin lyhenne: Theory Of
Everything. Kaiken teoria? Kesällä
2012 löydettiin Cernin hiukkaskiih-
dyttimessä pieni, pysymätön hiukka-
nen, Higgsin bosoni. Silti maailma ei ole
valmis. The New Scientistissa (46/2012)
kirjoitti Michael Duff, Lontoon yliopiston
teoreettisen fysiikan Salamin oppituolin
haltija, samalla otsikolla TOE esimerkiksi
erillisten superpainovoiman, M-teorian ja
lisäulottuvuuksien vaikutuksista, joita voimia
kenties voidaankin tarkastella yhtenä.
Lehden kannessa todetaan haastavasti olevan
olemassa kaiken muuttava ratkaisu. Ollaan
löytämässä suhteellisuusteorian kaltaista ajan
ja avaruuden ongelmat ratkaisevaa fysiikan
yleisavainta. Osatekijät viittaavat yhdentymi-
seen eli ykseyden tien löytymiseen, jota kuvaa
The road to unification (New Scientist, 46/
2012, 38–).

Albert Einsteinilla (jonka suhteelli-
suusteorian todisti ja ensinnä parhaiten
ymmärsi fyysikko Arthur Eddington) etsinnän
kohde viimeisinä elinvuosinaan oli (Lincoln
Barnettín kirjasessaan kuvaama) ykseys-
kenttäteoria eli Unified Field Theory.
Nykyfysiikan kuvaus muistuttaakin enemmän
mystiikkaa kuin matematiikkaa: ”Raja-alueen
tapahtumat universumissa paljastavat mitä
sisäisesti tapahtuu. Uusien ulottuvuuksien
maailmassa hiukkaset saattavat muistuttaa
enemmänkin kuplia...” New Scientist -lehden
aiheeseen liittyviä kirjoja ovat olleet Brian
Greenen The Elegant Universe (Vintage,
2005) sekä Stephen Hawkingin ja Leonard
Modinowin The Grand Design (Bantam,
2008) Ympäri käydään ja...
      Vanhoista uskonnollista teksteistä lähinnä
totuutta lie Rig Veda, johon verraten Genesis
tuntuu alkeelliselta. HPB:n Salainen oppi on
moniselkoinen, eikä ole järkevää edes yrittää

pitää tällaisia teoksia tieteellisesti
virheettöminä – jota ne eivät ole.
Tavattuani marraskuussa 1975 New
Yorkissa HPB:n isoveljenpojan, Boris
de Zirkoffin, olimme tuon uutteran
tutkijan (ja Suomen ystävän) kanssa

vuosia kirjeenvaihdossa. Kerran hän kysyi:
Mitä SO:n pohjoismaiseen mytologiaan
liittyvä sana Jeruskoven saattaisi tarkoittaa?
Välähti mieleen, että käsikirjoituksessa voi
olla kirjoitusvirhe tai väärintulkinta! Ehdotin
Borikselle tässä HPB:n kenties tavoittaneen
sanaa Jernskogen, Rautametsä. Toinen, aivan
huvittava asia oli Boriksen kääntäessä Hil-
jaisuuden ääntä venäjäksi, kun hän kysyi
miten buddhi olisi translitteroitava? Varsin
vaatimattomin venäjän taidoin ehdotin
säilytettäväksi kaksi d-kirjainta ja yhden h:n
– kuten useissa kielissä! Merkittävää oli, ettei
Borikselta tuntunut nuoren ystävän suuntaan
ylemmyyden tai oikeaoppisuuden häivääkään.
Vieläkin hänen ääntään kuullessa muistaa sen
nuorekkaan pulppuilevan ilon ja jäljittelemät-
tömän läsnäolon häivähdyksen, ympärillä
kaikuvasta metelistä täysin poikkeavan
Himalajan hengen.

Oppikirjat ja teoriat on tarkoitettu
tutkimuksen sysäyksiksi, eivät lopputotuuk-
siksi. Nimetessään pääteoksensa All and
Everything Gurdjieff loi tarinakokoelman,
jonka ainut tavoite oli kannustaa omaehtoiseen
ajatteluun, jatkuvaan kasvuun ja itsenäisiin
tutkimuksiin. Liian monet ”herättyään”
jämähtävät yhden opettajan, osatotuuden
ääreen, herättyään vaipuvat jopa elämänsä
Ruususen uneen. Jos niin käy useille uskoville,
sellaista siis välttäkäämme!

TEOSOFIAA NETISSÄ tarjoaa Teosofien
verkosto, josta löytyy linkkejä aiheeseen.

Viime Teosofissa (2012/4) mainittiin
uusi tietosivusto TS Wiki.net Se on
Wikipedian tapainen, muttei kenen tahansa
ulkopuolisen muutettava tietopankki.



38
Teosofi 5/12

Wikipedian ongelma on sen heijastamat
ennakkoluulot kiistanalaisista asioista.
Esimerkiksi Dan Brownin kirjat ja elokuvat
joutuivat ilmestyttyään katolisen kirkon
massiivisen vyörytyksen kohteiksi. Jopa
viattomalla haulla Grail code huomaa
olevansa katolisen kirkon mielipidesivustolla.

Teosofisen Seuran parhaita sivuja
löytyy osoitteella Theosophical Society in
America, jotka on tehty ja ylläpidetty John
Kern -säätiön avulla. Paitsi yleistä infor-
maatiota ja yhteyttä kirjamyyntiin, antoisa on
osasto Online resources. Sieltä löytyy
kirjoja ja luentoja joko tietokoneella
luettaviksi tai tulostettaviksi, äänikirjoja ja
historiallisia ja tuoreita luentoja mp3-
äänitteinä ja videoina. Äänitteistä on
ladattavissa John Coatsin TS:n satavuotis-
juhlan tervehdyspuhe 16.11.1975, jossa sain
olla läsnä. Johnin puhuttelu heijasti
(aristokraattisesta suvusta huolimatta)
aikaansa edellä ollutta ihmisyyttä, tosi
teosofista tasavertaisuutta: ”En sano vain
’hyvät naiset ja herrat’, sanon: ’ystävät,
tutkijatoverit’!” Toinen historiallinen
katkelma on vuodelta 1958, Boris de
Zirkoffin herkkä puhe HPB:stä. Samoin N. Sri
Ramilta on muutama upea puhe; löytyy
Geoffrey Hodsonia, Ravi Ravindraa, Rohit
Mehtaa sekä nuorempia legendoja. Tutkimus-
materiaalin tieteellisiä huippuja on tarkka
äänite Geoffrey Barborkan kirjasesta A
Glossary of Sanskrit Terms, josta voi opetella
oikeata ääntämistä.

Löytyypä prof. Fritjof Capran
(loistavaan kirjaan liittyvä) esitelmä The Tao
of Physics.

Australian TS on satsannut vertailevaan
tieteelliseen tutkimukseen, sen sivustolta on
löytynyt monta makupalaa tieteestä, mutta
hyviä tiimityönä tehtyjä tutkielmiakin kuten:
Onko psyykkisyys samaa kuin henkisyys? No
ei, ehti jo joku vastaamaan...

Filippiinien TS tarjoaa myös
ladattaviksi muutamia luentoja ja kirjoja
nettisivuilla, heiltä on tullut myös cd-romina
HPB:n kirjoja, mikä on tutkijoille suuri
palvelus. He julkaisevat myös lehteä
Theosophical Digest – Teosofiset Palat.
Adyarin TS-päämajan sivuilta löytyy
opetuskäyttöön FT KVK Nehrun eri diasarjoja
Power Pointilla, mutta kirjoja on tarjolla vain
myyntiin; laadukkaita omia esitelmiä löytyy
silti FT P. Krishnan ja tri Chopran kotisivuilta.

Kanadan TS:n sivustolla on ehkä paras
valikoima vanhoja (jopa 1800-luvun) teo-
sofisia artikkeleita, mutta psyykkisten
luentain ja horoskooppien tulkintojen näkyvä
mainostus antaa tällaisessa yhteydessä
mielestäni kuitenkin väärän kuvan koko
teosofiasta. Povareille on omat markkinansa
ja torinsa, kanavoitsijoille omat viemärinsä,
mutta tosi henkisyys alkaa vasta siitä, mihin
psyykkisyys päättyy.

RAVINNON MUOTI-ILMIÖITÄ ovat olleet
erilaiset yksipuoliset dieetit, joiden pitäisi
tuoda terveyttä eikä sairautta elämään, kuten
saattaa käydä. Äärilaitoja edustavat
Waerlandin koeteltu kasvisruokavalio ja
Atkinsin lihadieetti, joka lienee karppaami-
senkin lähtökohtana. Kuitenkaan kaikkia
biologisia, eettisiä ja terveydellisiä näkökohtia
ei aina huomioida.

Biologisesti lähimmät sukulaisemme,
kädelliset eli isot ihmisapinat, ovat luonnos-
taan kasvissyöjiä, jotka syövät vain poik-
keustapauksissa lihaa, kuten jo Teo Snellman
todisti.

Hiljattain tuli TV1:n Prisma-sarjassa
saksalainen ZDF-dokumentti Ravinto ja
geenit. Geenimanipuloituun ruokaan suhtau-
dutaan aivan liian huolettomasti! Jättiyritykset
kuten Monsanto – joka jo 60-luvulla menetti
maineensa Agent Orange -kasvimyrkystä, jota
amerikkalaiset kylvivät miljoonia tonneja
Vietnamiin – manipuloivat kasvien geenejä
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välittämättä niiden pitkäaikaista geneettisistä
vaikutuksista ihmisiin: ”Tiedemiehet ovat
löytäneet merkkejä biokemiallisesta katkaisi-
jasta, joka muuttaa geenejämme muutamassa
sukupolvessa. Näin on käynyt myös raskaana
oleville äideille sodan aikana. Tämän tekijän
uskotaan olevan tärkeä tekijä evoluutios-
samme.” Ohjelma osoitti eroja hyvissä ja
huonoissa ravintoaineissa, miten ne muuttavat
geeniperimäämme: ”Sydän- ja verisuonitau-
dit, syövät ja aikuisiän diabetes ovat kaikki
sairauksia, jotka yleistyvät jatkuvasti. Voisiko
tämä kehitys johtua nauttimastamme
ravinnosta tai siitä, että kaikki ruoka on
nykyään pakattu muoviin?”

Japanilainen tutkija Michio Kuchi
painottaa: ”Oma terveytesi on vastuullasi.”
Häneltä on julkaistu norjaksi 500-sivuinen
teos Spis riktig – unngå kreft: Syö oikein –
vältä syöpä.

Ravintotutkija Pirjo Saarnia julkaisi
tuoreen, upean teoksen: Ruoan terveys-
vaikutukset (Otava, 2012). Kirjaan on koottu
tosi monipuolisia tietoja ravinnon haitta- ja
terveysaineista. Parsakaalin sulforafaanilla
uskotaan olevan voimakas syöpää ehkäisevä
vaikutus. Tomaatin lykopeeni ehkäisee
esimerkiksi eturauhassyöpää. Kurkuman
kurkumiinin syöpää ehkäisevä vaikutus on
myös osoitettu. Vihreän teen mahdollinen
syöpää ehkäisevä vaikutus johtunee sen
sisältämistä katekiineista, joista epi-
gallokatekiinigallaatti EGCG on merkittävin
yhdiste. Pirjo Saarnian teos on kaikille ruoasta
kiinnostuneille todella suositeltava ja
monipuolinen.

Kasvisruoka luo vatsalaukkuun ja
suolistoon bakteereita, entsyymejä happojen
suuntaan, liharuoka taas muokkaa suolistosta
emäksisen. Karppaajat eivät huomioi
patogeeneja, vaan yksin energia-arvoja.
Kuten hiilarien sokeri, samoin liika rasva
aiheuttaa diabetesta! Lisäksi kasvisten ja hiili-
hydraattien puute ruoasta hidastaa ruoan-

sulatuksen prosessia normaalista – ja
tavallisen imeyttämisen asemasta paksu- ja
peräsuolessa liian hidas kierto saa aikaan jopa
mätänemistä, jolloin myrkkyjen imeytymi-
nen vereen aiheuttaa päänsärkyä tms. Ruisleipä
toimiikin suolistossa puhdistaen: 1) myrkky-
jen suhteen kuin imupaperi ja 2) nopeuttaa
koko ruoansulatuksen prosessia. Sitäpaitsi
ravintona se edustaa terveellisiä hitaita
hiilihydraatteja, pitkällistä, hyvää energia-
varantoa. Suomessa monien ihmisten
ravintokierron ajaksi on mitattu runsaat 24
tuntia, Englannissa ja USA:ssa pahimmissa
tapauksissa peräti 4–5 vrk. Hampurilaisten
käristetty pihvi sisältää karsinogeenisia PAH-
yhdisteitä (eli siis samoja polyaromaattisia
hiilivetyjä kuin vanhan dieselauton pakokaa-
sut), ja valkoisesta vehnästä leivottu sämpylä
muuttuu suolistossa hyödyttömäksi mössök-
si, eikä ruoansulatuskaan etene.

Esimerkiksi pääosin kasvisruokaa
syövillä adventisteilla on keskimääräistä
vähemmän syöpää, mutta sitä esiintyy
kasvissyöjilläkin. Ajatuksia herättää kuitenkin
japanilaisille tehty verrokkitutkimus. Japanin
kantaväestöllä, joiden ravinto koostuu pääosin
riisistä, kalasta, vihanneksista ja hedelmistä,
esimerkiksi paksusuolen syöpä on lähes
tuntematon, mutta länsimaihin muuttaneilla ja
pikaruokiin siirtyneillä japanilaisilla sitä
esiintyy yhtä paljon kuin valtaväestöllä –
kysymys ei siis ole paremmasta geeniperi-
mästä, pelkästään ravinnosta.

Englantilainen eläkeläisopettaja Keith
Floyd teki loistavan peruskurssin intialaisesta
ruoasta, jota vieläkin saa dvd:nä, hänen
reseptejään löytyy netistä ja kirjasta Floyd´s
India (Harper Collins, 2001). Curryt ovat
yhtä laaja mausteperhe kuin eri pippurit. Ehkä
menusta Kathirikai kara kulambu ei valkene
ilman käännöstä: makeita ja happamia
munakoisoja! Entä pakorat – huvittava nimi
tarkoittaa syväpaistosta. Turussa Hämeen- ja
Kerttulinkatujen risteyksessä on pari hyvää
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intialaisravintolaa; masalat ja paner tikka
(paistettu kotijuusto) pinaattikastikkeella
vievät vikkelänkin kielen mennessään!
Monista etnoravintoloista saa edullista
kasvisruokaa. Eettisesti, terveyden kannalta,
käsittelemätön ja elävä kasvisruoka vaikuttaa
parhaalta terveyden takeelta. Se on useim-
mille teosofeille / joogaajille itsestään-
selvyys.

GEOFFREY HODSONIN UUTUUSTEOS
on viime syksynä Filippiinien TS:n julkaisema
valtavan laaja kokoelma edesmenneen G.
Hodsonin (1886–1983) kirjoituksia. Jotkut
vanhempaa teosofiaa kannattavat ovat hänet
leimanneet Leadbeaterin ja Besantin
oppilaaksi, mutta mielestäni useiden
opettajien eri näkemyksistä löytyy paremmin
teosofian elämänymärryksen laajuus, ei
vannomalla vain yhteen tai kahteen nimeen.
On jopa väitetty vain 1800-luvun yhteyksiä
Mestareihin aidoiksi. Kuka on tuomari, entä
millä edellytyksillä? Siinäkin auttaisivat
suhteellisuustaju ja nöyryys, jotta aidosti
havaitsisimme tosi perustan.

Hodsonin Sharing the Lightin
kahdessa osassa on vaihtelevia aiheita yli 400
– peräti 1900 sivua: Zenin harjoittaminen ja
zen-tietoisuus. Vanhempien kasvatustyö.
Teosofiaa taiteilijoille. Joitakin henkisen
elämän lakeja. Itsevalaistumisen tiede.
Kokeiluja ajassa. Kuka loi Jumalan?
Monaadinen tarkoitus, elämäntyönsä löytä-
minen. Seikkailu neljännessä ulottuvuudessa.
Mestareiden maailma. Teosofiaa juristille.
Teosofia ja maailman ekonomistit. Mielen
radio: ajatusten projektio. Säteilyvoima.
Himalajan lumien äärellä. Meditaatio, elämän
eliksiiri. Maailman veljeyden harjoittaminen.
Selvänäön kehittäminen. Teosofinen Seura ja
Esoteerinen osasto. Inhimillisen surun syy.
Henkisen tietoisuuden luonne. Pyrkijä kohtaa
Mestarinsa. Juoruilu. Pahuuden merkitys.
Kasvissyönti Raamatussa. Suufismi –

islaminen esoteerinen filosofia. Sairauksien
diagnosointi selvänäöllä. Mietiskely
parantamisprosessina. Edelleen viime syksyn
Quest-lehdessä kirjan aiheiksi mainitaan
runous, maorien esoterismi, kristinuskon
mystiikka, jooga, jälleensyntyminen, sota ja
rauha, terveys ja parantaminen, enkelikunta.
Siihen sisältyy henkilökuvat Jiddu Krishna-
murtista, J.F. Kennedystä sekä 14. dalai-
lamasta. Tutkimusaiheita on loputtomasti
Teosten arvoa lisää niiden laajan aihepiirin
ohella yhäkin tuntuva karismaattinen inspi-
raatio ja perustuminen tekijän omakohtaisiin
henkisiin kokemuksiin. Silti tekstiä leimaa
kunniottava nöyryys.

Geoffrey Hodsonin uutuuskirjaan on
koottu hänen rehtorina pitämiään luentoja
Viisauden koulusta Adyarista, josta aiemmin
on julkaistu Lecture notes I–II, sekä
esitelmiä vuodelta 1972 teosofisesta
keskuksesta Krotonasta, Kaliforniasta.
Luentoja kehuttiin harvinaisesta selkeydestä,
karisman inspiraatiosta – ja terveestä
suhtautumisesta inhimillisiin ongelmiin.
Lukemattomien lehtiartikkeleiden lisäksi hän
julkaisi ainakin 37 pientä kirjasta sekä 46
kirjaa, joista tunnetuimpia ovat The Hidden
Wisdom in the Holy Bible 1–4  ja alan ensim-
mäinen kattava kuvateos enkelikunnasta eli
deevoista: The Kingdom of the Gods. Häneltä
on suomennettu vielä Syntymän ihme sekä
Luonnonhenget leikissä ja työssä.

Sharing the Light maksaa USA:ssa
$58 – Filippiineillä postikuluineen vain $23!

VIELÄ YKSI RAUHANTEKIJÄN KUVA
Saul Nieminen oli Kemin Toivola-opiston
rehtori, joka toi kirjassaan Yrjö Kallinen –
mies äänen takana (Tammi 1978) esiin
muutamia tärkeitä näkökohtia. Teos antaa
tunnetun teosofin elämään hieman erilaista
näkökulmaa kuin hänen omaelämäkertansa,
Teuvo Raskun sekä Matti Salmisen myö-
hemmät, erilaiset teokset. Yrjö Kallinen



41
Teosofi 5/12

korjailee Niemisen kirjassa perustavaa
(vanhan sanonnan) ajatusharhaa: – Jos haluat
rauhaa, valmistaudu sotaan. Si vis pacem, para
bellum, väittivät roomalaiset. Pysyvä rauha
syntyy vain rauhaa rakentamalla. Vuonna
1918 Oulussa rauhantekijä Yrjö Kallinen sopi
kaupungin antautumisesta sekä sen
rauhanomaisesta haltuunotosta, kuitenkin
valkoiset (sopimuksensa vastaisesti)
hyökkäsivät asein kaupunkiin; Kallinen joutui
törkeästi taistelun syntipukiksi sekä aivan
aiheetta tuomituksi (3–4 kertaa) kuolemaan!
Monet aktiiviset kansalaiset puolsivat Kallisen
armahtamista: Sibeliuksen vävy Jussi
Snellman, kirjailija Pekka Ervast ja diplo-
maatti Hugo Valvanne – jotka kaikki olivat
merkittäviä teosofeja.

Kuolemantuomiostaan Yrjö Kallinen
sarkastisella huumorilla totesi: – Pääsin
vähällä. Näitä tovereitani minä vain säälin,
kun heidän on vielä 10–12 vuodeksi jäätävä
vankityrmiin kitumaan... (SN, 43) Häntä ei
lannistanut mikään. Uskomattoman luja-
luonteisena hän ei alentunut anomaan
armahdusta tai kansalaisluottamuksensa
palauttamista, koska piti kerta kaikkiaan
oikeuden päätöksiä väärinä, anomismenettelyä
eriarvoisuutena. Väärin oli väärin!

Yrjö Kallinen kertoi Tammisaaren
vankilassa äkillisestä kosmisen vapauden
tunteesta: ”Makasin eräänä iltana selälläni
sellini vuoteen päällä ja katselin sellini
ikkunakalterin välistä näkyvää tähtitaivasta. En
muista ajatelleeni mitään erityistä, minulla oli
vain jollakin tapaa rauhallinen olo noita tähtiä
katsellessani. Yhtäkkiä tunsin olevani vapaa,
täysin vapaa. Olemukseni täytti sanoin
kuvaamaton, voimakas, riemukas, ekstaattinen
vapauden tunto. Katsoin vankikoppini raskain
salvoin lukittua ovea, katsoin kalteri-ikkunaa.
Tuon teljetyn oven ja ikkunakalterien läsnä-
tai poissaololla ei ollut mitään tekemistä tilani
kannalta! Tunsin olevani vapaa, täysin vapaa.
Tuosta hetkestä lähtien tajusin, etteivät
mitkään ulkoisten olojen rajoitukset voi estää
hengen sisäistä vapautta.” (196) Yrjön
vierailusta 1949 Adyarissa on pieni välähdys:
”Istuessani penkillä seuran päämajan kauniissa
puistossa rupesin ihmettelemään: Mitä tämä
on? Mitä kummaa tämä oikein on – tämä
ihmeellinen rauha?” (SN, 1978, 196) Kirjassa
vilahtavat tuttujenkin uranuurtajien nimet:
Signe Rosvall, Sakari Seppälä, Suoma
Telenius. Yrjön uljas elämäkerta Hälinää ja
hiljaisuutta päättyy jylhin sanoin: – Olkoon
valo kuinka sarastavaa tahansa, se on
sittenkin valoa!     J K-K

Lintuparvi lentää korkealla jäljettömiin,
viimeinenkin pilvi haihtuu pois.

Istumme kaksin, vuori ja minä.
Kunnes jäljelle jää vain vuori.

                                                           La Po
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Yleisöesitelmät ja kursseja

Maailman menoa
Yhdysvaltalainen kirjailija, Blondie-yhtyeen
entinen jäsen Gary Lachman julkaisee loka-
kuussa HPB:stä kirjan Madame Blavatsky:
The Mother of Modern Spirituality. Kirja
todistelee kuinka HPB:n ajattelu on eräs kes-
keinen länsimaisen henkisen kulttuurin luo-
ja. Lachman kävi luennoimassa teoksestaan
TS:n Englannin osastossa . Osaston
Esoterica-lehti julkaisi kirjan katkelman elo-
kuussa.

Daniel Caldwellin uudessa kirjassa Mrs.
Holloway and the Mahatmas on ennen jul-
kaisemattomia mahatmakirjeitä ja HPB:n kir-
joituksia.

Suomessa syyskuussa esitelmöimässä käynyt
Belgian ylisihteeri Jan Jelle Keppler järjes-
ti toukokuussa pienen seminaarin Euroopan
unionin päämajan informaatiokeskuksessa
Brysselissä. Seminaarin aihe oli Antoinismi
ja teosofia. Belgialainen parantaja Louis An-
toine perusti antoinismiuskonnon vajaat sata
vuotta sitten.

Singaporen loosin heinäkuun uutiskirjeessä
kerrottiin Kiinan teosofisesta historiasta.
Kiinan ensimmäisen teosofisen loosin perus-
ti ulkoministeri Wu Tingfang 1922 hieman
ennen kuolemaansa. Singaporen loosi kehit-
tää kiinankielistä teosofista nettisivustoa.

Nuoret varkaat varastivat Adyarin kansainvä-
lisen päämajan buddhalaisesta pyhäköstä suu-
ren, 50 kiloa painavan kellon 12.9. Poliisi nap-
pasi varkaat kaksi päivää myöhemmin ja pa-
lautti kellon. Vietnamilainen kello on ollut
pyhäkössä 10 vuotta. Aiemmin viime aikoina
santelipuuvarkaat ovat olleet TS:n kansainvä-
lisen päämajan riesana.

Adyarin puulajeja lasketaan osana Chennain
kaupungin suurta kasvitietoprojektia .

Viisauden koulun kurssit Adyarissa ovat seu-
raavat:  prof. R.C. Tampi: The Secret Doctrine
5.–23.11., hra P.K. Jayaswal: The Science of
Yoga 26.11.–7.12., prof. C.A. Shinde: The
Science of Life 10.–14.12. ja tri Ravi
Ravindra: With Krishna in the Battle of Life
– Life Lessons from the Bhagavad Gita 7.1.–
9.2.2013.

Teosofinen Palvelujärjestö TOS järjestää
kansainvälisen konferenssin aktiivisille työn-
tekijöilleen TS:n Amerikan osaston pääma-
jassa Wheatonissa heinäkuussa 2013.

Amerikan osasto lopetti ylläpitämänsä The
Theosophical Communityn elokuussa.
Nettifoorumi toimi toukokuusta 2008. Paik-
ka menetti suosiotaan, kun sinne asetettiin jä-
seneksi kirjautuminen myös pelkän viestien
lukemisen ehdoksi.

Tietoisuuden tutkijat julkistivat heinäkuussa
Cambridge’issä Iso-Britanniassa julistuksen,
jonka mukaan eläinten tietoisuus on huomat-
tavasti laajempi ja ihmisenkaltaisempi kuin
mitä tiedemiehet ovat ajatelleet. Lausunto
perustuu aivojen neuronien tutkimiseen.

Kirjallisuutta on myytävänä ja lainattavana.

HELSINKI
Teosofinen Seura, Vironkatu 7 C 2, su klo 14.
Luentovastaavana Ritva Lappi. Lainakirjasto auki
su klo 15–16 ja ti klo 17.30–19.
14.10. Reijo Haukia: Näkymätön valokuvassa
21.10. Paneeli: Olemmeko muutoksen ajassa? Ilk-
ka 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 Lahdenpe-
rä ja Tapio Rätt-Seule.
18.11. Seuran perustamispäivän juhla. Puhe Mar-
ja Artamaa, laulu Reetta Viljanen. Kakkutarjoilu.
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25.11. Ritva Vuori: Vastaavuuden laki Salaisen opin
mukaan
2.12. Pertti Loiri: Ihmiskunnan vaiheet mysteeri-
tiedon valossa
9.12. Kirsti Elo: Ihmisen henkinen kehitys
esoteerisen astrologian valossa
16.12. klo 16–18 Teosofisen Palvelujärjestön
hyväntekeväisyystilaisuus

JOENSUU
ISLO, Kalevankatu 8, 3. krs:n luentosali, la klo 13.
27.10. Reijo Haukia: Näkymätön valokuvassa
1.12. Tarja Nahkiaisoja: Buddhan kahdeksanosai-
nen polku

KAJAANI
Raatihuone, Linnankatu 14.
Pe 26.10. klo 18 Marja Artamaa: Inhimillinen ja
jumalallinen yhdessä paketissa – mikä on ihmisen
päämäärä?
Valonpäivät-itsetuntemus- ja hyvän olon messut
10.–11.11. Huom! Kylätalo Pupula, Kansakoulun-
katu 17 A. Luentoja tulevat pitämään mm. Janne
Vuononvirta, Marko Kauppinen, Hannu Vienonen,
Eila Lepre ja Tapio Rätt-Seule.
Su 2.12. klo 14 Tarja Nahkiaisoja: Jalo kahdek-
sanosainen polku

KOKKOLA
Renlundin koulu, Katariinankatu 5, la klo 15.30.
10.11. Seija Majava: Kärsimyksestä vapautuminen

LAPPEENRANTA
Monitoimitalo, Pormestarinkatu 10, B-porras, 2.
krs, luentosali 2, su klo 14.
28.10. Mirva Jaatinen: Kuinka olla onnellinen?

OULU
Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio, Maunonkatu
1, su klo 12.
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 ennalta-
määrätty?

2.12. Hannu Vienonen: Onko itsestään ole-
massa olevia asioita olemassa?

PORI
Otsola, Juhana Herttuan katu 16, su klo 14.
28.10. Eija Sukanen: Teosofian haaste
18.11. Jari Jokilehto: Vapaamuurarius henkisenä
kasvatusjärjestelmänä

PORVOO
Pääkirjaston kerhohuone, Papinkatu 20, 2. krs, to
klo 17.30.
22.11 Arto Aitta: Kuun vaikutus luonnossa ja ihmi-
sessä

RAAHE
Brahenkatu 2, la klo 16.
27.10. Marja Artamaa: Inhimillinen ja jumalallinen
yhdessä paketissa – mikä on ihmisen päämäärä?
10.11. Markku Jaatinen: Onko elämämme ennalta-
määrätty?
Su 2.12. Hannu Vienonen: Onko itsestään olemassa
olevia asioita olemassa?

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

TAMPERE
Olcott-loosin järjestämänä
Vanha kirjastotalo, su klo 12
7.10. Arto Aitta: Ihmiskeho, ravinto ja terveys
24.11. klo 10 Yhteistyöryhmän syyspäivä

YLIVIESKA
Osuuspankin kerhohuone, Kauppakatu 11, la klo
12.
27.10. Marja Artamaa: Inhimillinen ja jumalallinen
yhdessä paketissa – mikä on ihmisen päämäärä?
10.11. Markku Jaatinen: Onko elämämme ennalta-
määrätty?
La–su 17.–18.11. Kädestä katsomisen kurssi. Ve-
täjänä Tapio Rätt-Seule
Pe 30.11. klo 18 Hannu Vienonen: Onko itses-
tään olemassa olevia asioita olemassa?
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Blavatsky: Salaisen opin hakemisto (I/II osaan)
S 16,80

Blavatsky: Teosofian avain S 18,50
Blavatsky:Teosofinen sanakirja 29,00
Bulwer-Lytton: Zanoni           S 23,00
Burnier: Ei ole muuta polkua kuljettavaksi 13,00
Burnier: Elämisen taito 12,00
Burnier: Ihmisen uudistuminen 7,50
Burnier: Itsentuntemisen tie 1,60
Burnier: Teosofisen Seuran varsinainen työ 3,00
Busch: 1500 vuotta elämästäni 7,00
Busch: Suuret ihmeet 16,50
Codd: Elämän ajaton viisaus 13,40
Collins: Kultaisten porttien läpi 12,00
Collins: Kun aurinko kiertää pohjoiseen 4,20
Collins: Valoa tielle           S 7,00 (up)
Cooper-Oakley: Kreivi de St Germain 21,50
Dalai-Lama: Mietiskelyn harjoittaminen 25,00
Dalai-Lama & Fabien Ouaki: Keskusteluja
                             Dalai- Laman kanssa 25,00
Eteläperä: Matonkutoja           S 10,00
Garver: Kolmannen asteen veli 24,00
Griffiths: Idän ja lännen henkinen yhteys 11,70
Hanson: Näkökulmia mietiskelyyn 15,00
Hildén: Elämän olemuksesta 15,90
Hodson: Selvänäkö ja käärmetuli 1,50
Hodson: Luonnonhenget työssä ja touhussa S15,90
Hodson: Syntymän ihme 6,70
Humu: Muinaissuomalaisten uskonto 9,00
Jinarajadasa (toim.): Viisauden Mestarien kirjeitä II

6,70
Kallinen: Puheenvuoroja           S 8,40
Kallinen: Zen           S 10,00
Karagulla: Läpimurto luovuuteen 18,50
Karagulla/Kunz: Tsakrat ja ihmisen energiakentät
23,50 S 30,20
Kari-Koskinen: Teosofia kristinuskossa 1,60
Kurikka: Viides evankeliumi 6,70
Ladd: Ayurveda 25,00
Lao-Tse: Tao-Te-King           S 16,00
Layton: Teosofia – avain ymmärtämiseen 6,70
Leadbeater: Ajatuksen voima 8,00
Leadbeater: Astraalitaso 14,00
Leadbeater: Ihminen näkyväisenä
ja näkymättömänä           S 16,80
Leadbeater: Kuoleman toisella puolella 8,40
Leadbeater: Luonnonhenget 6,00
Leadbeater: Mestarit ja polku          S 20,10
Leadbeater: Näkymättömiä auttajia 10,00
Leadbeater: Okkulttinen elämä loppu, up. tulossa
Leadbeater: Selvänäkö 15,00
Leadbeater: Tsakrat           S 13,40

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

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

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

29,00
T. Subba Row –teosofi ja vedantafilosofi 12,00
Valveutumisen ongelma 11,70
Vegetarismi – eettinen näkökulma 11,00
Wähäsen suom. teosofian varh. historiaa 8,00

Agarwal: Buddhalaisuus ja teosofia 15,00
Alcyone: Mestarin jalkojen juuressa  4,20

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

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

 6,70
Blavatsky: Hiljaisuuden ääni            S 6,70
Blavatsky: Kirkon ja vapaamuurarien
                                      rituaalien juuret 7,00
Blavatsky:Käytännöllinen okkultismi 10,00
Blavatsky: Salainen oppi, johdanto
ja Dzyanin kirjan runot 7,50
Blavatsky: Salainen oppi I (2 kirjaa)  S 30,00
Blavatsky: Salainen oppi II           S 60,00
Blavatsky: Salainen oppi III
luvut 1–16 10,00 loppu
luvut 17–27 10,00
luvut 28–38 8,40
luvut 39–51 8,40
Blavatsky: Salainen oppi III, selityksiä 7,50
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Artemajos: Alkemian sanakirja, 98 s, 18 €; Astrologia (uu-
sittu p.), 102 s, 16 €; Aurakirja, 96 s, 20 €; Jälleensyntyminen
ja karma, 112 s, 20 €.
Atkinson: Muistin kehittäminen, 112 s, 20 €.
Besant: Selvänäkö ja selväkuulo, 24 s, 5 €.
Blavatsky: Egyptin mytologian sanasto, 60 s, 12 €; Jälleen-
syntymisen mysteereitä, 36 s, 10 €; Buddhalaisia kirjoituk-
sia, 104 s, 18 €; Intian filosofian sanakirja, 136 s, 18 €;
Kabbalan sanakirja, 80 s, 14 €; Teosofisia oppeja luonnos-
ta ja ihmisestä, 28 s, 8 €; Unet, 40 s, 10 €.
Blavatsky – Schure – Sinnett: Atlantis – kadonnut man-
ner, 92 s, 18 €.
Busch: Jälleensyntyminen, karma ja kuolemanjälkeinen
elämä, 156 s, 20 €.
Cooper: Selvänäön kehittyminen, 52 s, 12 €.
Elonpyörä-vuosikirjat, 88 s, 14 €.
Elämänviisautta – mietelmä- ja muistikirja, 112 s, 15 €.
Flammarion: Urania, 136 s, 25 €.
Fredal: Paracelsus ja hänen teoksensa, 36 s, 10 €.

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

Biokustannuksen viimeaikaisia teosofisia julkaisuja, kaikki nidottuja. Ks. www.biokustannus.com

Leadbeater: Unet 10,00
Leadbeater: Ääni, väri ja muoto 5,00
Leo: Astrologiaa kaikille 19,00
Maharshi, Ramana: Kuka minä olen 1,60
Mehta: Etsi tietä 8,40
Mehta: Luova hiljaisuus 15,00
Mielty: Kaukakummun väki 14,20
Mills: Sisäisestä ulkoiseen muuntumiseen 10,00
Nicholson: Muinainen viisaus, moderni tietämys

23,00
Nicholson: Opas henkisen elämän elämiseen 8,00
Nyborg-Fjellander: Elä mietiskellen 8,00
Olcott: Buddhalaisuuden kultaiset ohjeet 8,00
Olcott: Vanhoja päiväkirjan lehtiä
osa I (3 kirjaa) luvut 1–10,11–20, 21–29 à 15,00
osa II (3 kirjaa) luvut 1–10,11–21,22–30 à 15,00
osa III (3 kirjaa) luvut 1–11,12–20,21–30 à 15,00
osa IV (toistaiseksi ilm. 1 kirja) luvut 1–9 15,00
Purucker: Elämisen taidon kultaiset ohjeet 5,00
Reigle: Blavatskyn salaiset kirjat 26,00
Ringu Tulku: Elämä ilman kuolemaa 10,00
Rinpoche, Samdhong: Buddhalainen mietiskely

12,00
Rinpoche, Samdhong: Ihmiskunnan haasteet 7,00
Sanat: Krishnamurtin sisäinen elämä 30,00
Schuré: Jeesus 16,50
Schuré: Krishna 10,00
Schuré: Pythagoras 19,00
Sinnett: Salainen maailma 15,10
Slater: Hatha-joogakurssi 6,70
Slater: Raja-jooga 6,70

Sonck: Katsaus ihmiskunnan kehityshistoriaan
18,00

Sri Ram: Mietelmiä kokelaille II   5,00   S 6,70
Sri Sankaracharya:  Viisauden loistava jalokivi

11,70
Stewart: Bullwer-Lytton okkultistina 10,00
Subba Row: Bhagavad Gitan filosofiaa 5,00
Subba Row: Esoteerisia kirjoituksia 5,00
Taimni: Itsen löytäminen 11,70
Taimni: Itsen tunteminen rakkauden avulla 5,00
Taimni: Itsen tuntemisen salaisuus 8,40
Taimni: Joogan tiede 33,00
Taimnin Joogan tieteen sanasto 10,00
TS:n tutkimuskeskus: Tutkimus fohatista 5,80
Uranus-looshi ry: Viides evankeliumi 4,00
Varma: Joogaharjoitus – yama ja niyama 7,50

MUITA TUOTTEITA

Teosofinen Seura ry: Blavatsky-video 25,20
Blavatsky:
Hunnuton Isis – cd 37,00
Salainen Oppi – dd 30,00
Burnier: Itsen näkemisen taito – video 20,00
Mielty: Kaukakummun väki – kasetti 6,70
Teosofian perusteet – kasetti 6,70
Teosofi-lehti, irtonumero, uusi 6,00
Teosofi-lehti, vuosikerta, 6 nroa 27,00
Teosofisen Seuran adressi 5,00
Teosofisen Seuran standaari 16,80

Tekijä       Kirjan nimi €Tekijä       Kirjan nimi €
Tämä luettelo on päivitetty 29.9.2012.
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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

ANAGRAMMIEN
RATKAISUT

1. ERNEST WOOD
2. JOHN ALGEO
3. I K TAIMNI
4. HENRY S OLCOTT
5. G R S MEAD
6. ALAN LEO
7. CLARA M CODD
8. G S ARUNDALE
9. GEOFFREY FARTHING
10. J KRISHNAMURTI

Sivulta 35
Teosofi

Aikain viisauden aikakauslehti.
6 numeroa vuodessa.

Tutustuminen 20 €/vuosikerta.
www.teosofinenseura.fi,

050-585 5531.

Seuran kotisivut:
www.teosofinenseura.fi

Sähköposti:
info@teosofinenseura.fi

Teosofien verkosto:
http://teosofit.ning.com
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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.


