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Mikä Ruusuristin Veljeskunta
AMORC on?

Ruusuristin Veljeskunta AMORCin perustana on filosofinen ja vih-
kimyksellinen perinne. Jäsenten edistyessä opinnoissaan heidät 
vihitään seuraavalle opintotasolle tai -asteelle. Ruusuristiläiset, niin 
miehet kuin naisetkin kautta maailman, opiskelevat luonnon lakeja 
elääkseen harmoniassa niiden kanssa. Opiskelun aihepiirejä ovat 
mm. sielun luonne, intuition kehittäminen, klassinen kreikkalai-
nen filosofia, kehon energiakeskukset ja itseparantamistekniikat.  
Ruusuristiläinen perimätieto opastaa ja kannustaa opiskelijaa löytä-
mään sisimmässämme jo olevan viisauden, myötätunnon, voiman 
ja rauhan.

HALuAtkO Lisää tietOjA? 
Pyydä esitteemme osoitteella: 

Ruusuristin Veljeskunta AMORC
PL 8, 33341 TAMPERE
soita iltasin tai jätä viesti 

050-561 1128
yhteys sähköpostitse: 
amorc@amorc.fi 
www.amorc.fi
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TOIMITUKSESTA

Tiedon lähteellä on monia nimiä, Absoluuttinen, 
Kosminen, Jumala, Jumalallinen Henki, Transsen-
dentti, mutta käsite on yksi; kyseessä on Universaali 
Manifestaatio, Henkinen Perusolemus, josta Kaikki 
lähtee jatkuvana virtauksena. Ja tämä on se koko-
naisuus, tämä universaali ykseys, jonka mystikko 
pyrkii tuntemaan. 

 
Ruusuristi käsikirjoitus
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Valitsemamme elämänta-
pa on monien vaikutusten 

seurausta. Sitä eivät ole saa-

neet aikaan pelkästään nykyinen 
ympäristömme ja ystäviemme 
ja sukulaistemme vaikutus, sillä 
myös menneisyytemme on vai-
kuttanut persoonallisuutemme ja 
luonteemme kehitykseen. Lisäksi 
menneet elämät ovat auttaneet 
meitä tulemaan siksi mitä olemme.

Ehkä kaikkein vaikuttavin mei-
hin vaikuttava tekijä ovat omat 
ajatuksemme. Ei ole juurikaan 
ymmärretty, miksi näin on, mutta 
on varmaa, että päivittäiset, eri-
koisesti tunteisiin liittyvät ajatuk-
semme ovat muokanneet tietoi-
suutemme tilaa ja suhtautumista 
elämään.

Ihmiset, jotka ovat hyväntuuli-
sia, onnellisia, sympaattisia ja ys-
tävällisiä, ulospäin suuntautuvia ja 
auttavaisia, eivät tulleet sellaisiksi 
sattumalta. Se millaisia he ovat 
ja miten he reagoivat päivittäisiin 
tapahtumiin, on tulosta monien 
vuosien kokemuksista, jotka ovat 
muokanneet heidän suhtautumis-
taan mahdollisimman positiivisella 
tavalla. Mutta ennen kaikkea 
heidän positiivinen ja hyväntuu-
linen elämänkatsomuksensa on 
tuloksena sisäisestä harmoniasta, 
jota he tietoisesti tai tiedostamat-
taan ovat saaneet virittäytymällä 
ajoittain sisimpänsä jumalallisen 
olemuksen kanssa.

Salatut vaikutukset
Robert Daniels, FRC

the Rosicrucian -- elokuu 2009
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Virittäytymisen arvo
Virittäytyminen sisäisen itsen 

kanssa, joko tietoisesti meditaation 
kautta tai pelkästään vaistonva-
raisesti, tuottaa tulokseksi todella 
merkittävän vaikutuksen luon-
teeseen ja persoonallisuuteen. 
Sisäisen minämme jumalallisten ja 
henkisten vaikutusten ulosvirtaus 
tai kontakti objektiiviseen ajatte-
luumme ja tietoisuutemme tasoon 
on hyvin vahva ja positiivinen ja 
se aikaansaa hyväntuulisen ja 
positiivisen elämänasenteen. Sen 
ansiosta hymyilemme ja nauram-
me helpommin.

Kun olemme intuitiivisten ide-
oiden kyllästämiä kaikenlaisten 
ongelmien ratkaisujen suhteen, 
mielestämme tulee luovempi. 
Ennen kaikkea virittäytyminen 
antaa uskomattoman luottamuk-
sen tunteen, uskon ja jopa järjen 
rajat ylittävän optimismin tunteen. 
Koemme suurenmoista rauhan ja 
sisäisen tyytyväisyyden tunnetta, 
ja samalla tunnemme voimakasta 
halua elää entistä täydempää ja 
luovempaa elämää.

Sisäisesti hyvin virittäytyneistä 
ihmisistä tulee johtajia niin yhtei-
söllisessä kuin liike-elämässäkin. 
He tuntevat jatkuvaa sisäistä halua 
toteuttaa ja käyttää lävitseen vir-
taavia luovia voimia johonkin hyö-
dylliseen tarkoitukseen. Nykyinen 

maailmamme on se, mikä se on 
pääosin sen vuoksi, että on ollut 
olemassa ihmisiä, jotka olivat niin 
kosmisen valon läpäisemiä, että 
heistä tuli ihmiskunnan johtajia, 
jotka loivat organisaatioita toteut-
tamaan heidän näkemystensä 
mukaisia tavoitteita.

On kuitenkin muistettava, että 
Kosmisesta tulevia vaikutuksia 
voidaan myös käyttää itsekkäisiin 
ja kielteisiin tarkoituksiin. Sitä 
suuremmalla syyllä kaikkien ja 
erikoisesti ruusuristiläisten pitäisi 
käyttää kehittämiään kykyjä ja tek-
niikoita positiivisiin ja rakentaviin 
tarkoituksiin.

Kätkettyjen, hyvää tekevien 
voimien vaikutuksen työskentely 
henkilön persoonallisuuden kautta 
ei välttämättä tee asianomaisesta 
mystisesti taitavaa jokaisen tämän 
maapallon päällä eletyn elämän 
aikana. Sen sijaan on mahdollis-
ta, että persoonallisuus tarvitsee 
kokemuksia liike- tai poliittisessa 
elämässä tasapainottaakseen il-
mentymäänsä. Usein on olemassa 
tarve löytää tasapaino idealismin 
ja elämän käytännöllisten tar-
peiden välillä. Ensiksi mainitun 
useimmat ihmiset pystyvät saavut-
tamaan älyllisesti, kun taas jälkim-
mäistä huomattavasti harvemmat 
kykenevät hallitsemaan. 

Jokaisen elämänkierron aikana 
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tulee hetkiä, jolloin meidän tulee 
täyttää velvollisuutemme ihmis-
kuntaa kohtaan ja työskennellä 
alueilla, joilla meidän näkemyk-
siämme ja luovia kykyjämme 
eniten tarvitaan.  Ajattele, kuinka 
paljon hyvää voit tehdä, kun 
asennoidut sydämelläsi ja mie-
lelläsi koko ihmiskunnan kanssa 
ja tunnet, missä kohtaa ihmis-
kunnan tarpeet ovat suurimmat. 
Siinä kohtaa omassa sielussasi, 
missä tunnet väkevimmän tar-
peen, on asia, johon sinun tulee 
keskittyä. Kun teet näin, tulet 
yllättymään niiden mahdollisuuk-
sien runsautta, jotka näin tehden 

ilmaantuvat.
Kanssaihmisten tarpeet her-

kästi ja myötätunnolla havaitse-
vien ihmisten elämän tehtävä on 
keskittää positiivisesti latautunei-
den ajatusten sisäinen henkinen 
tietoisuus niille alueille, joilla suu-
rin tarve on. Näin tekemällä uusi 
elämäntapa ja suurempi jumalal-
lisen tietoisuuden virtaus tulee 
ilmenemään tietoisuudessam-
me. Päivittäinen olemuksemme 
puhkeaa hyväntuulisuudeksi ja 
rakastettavuudeksi, jotka ovat 
suureksi siunaukseksi monille.

Viisas vaimo
eräs vuorilla vaeltava viisas vaimo löysi purosta arvokkaan kiven. 

seuraavana päivänä hän kohtasi toisen vaeltajan, joka oli nälkäi-
nen ja viisas vaimo avasi nyyttinsä jakaakseen ruokansa hänen 
kanssaan. Nälkäinen vaeltaja näki arvokkaan jalokiven ja pyysi, 
että nainen antaisi kiven hänelle. sen vaimo epäröimättä tekikin.

Vaeltaja lähti ja iloitsi hyvästä onnestaan. Hän tiesi, että jalokivi 
oli niin arvokas, että se takaisi hänelle turvaa loppuiäksi. Mutta 
muutamia päiviä myöhemmin vaeltaja tuli takaisin palauttaakseen 
kiven viisaalle vaimolle. ”Olen ajatellut asiaa”, hän sanoi. ”tiedän 
kuinka arvokas kivi on, mutta annan sen takaisin sinulle ja toivon, 
että voit antaa minulle jotakin vielä arvokkaampaa. salli minun 
saada se sisälläsi oleva kyky, jonka ansiosta sinun oli mahdollista 
luovuttaa kivi minulle.”
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Tiivistelmä

Tutkijat ovat löytäneet bio-
logisista nesteistä pieniä 

biopisaroita,  jotka välittävät 

luonnon vuorovaikutuksia moni-
naisella tavalla. Nämä biopisa-
rat kuljettavat mm. perimän eli 
DNA:n ja RNA:n tietoa, ja pisarat 

taiteilijain luomus juupajoen juna-aseman tunnelikäytävän seinällä ilmentäen hyvin 
tieteen löytämää luonnon mikrotason biokosmosta. ihmisen ja muidenkin elävien 
organismien solut erittävät pieniä, ”eri värisiä” ja kokoisia informaatiopalloja (eX:a) 
kehon nesteisiin. eX:t edustavat elimistön sisäistä ja ulkoista biokieltä, kun eX:t 
kuljettavat ”pullopostina” elämää sääteleviä tekijöitä, kuten geeni-ainesta. Nimet 
taulun eX:ssa kuvaavat eX-suhteiden biokosmosta, josta koronaviruksen leviämien 
on dramaattinen esimerkki. Ajatellen elämän henkisiä asioita, eX:t kuljettavat vies-
tejä aivojen ja kehonkin välillä. eX:t voivat siis siirtyä biologisten esteiden yli. Näin 
eX:t voivat päätyä bioaerosoliksi mm. syljen ja hien kautta. Voimme tämän vuoksi 
pohdiskella, että nämä sielun pisarat kuljettavat elämän henkeä hengityksemme 
saattelemana vuorovaikutustemme biokosmoksessa. 

Ihmisen ja luonnon ”hengellinen” 
viestintä

Seppo Vainio, prof. FRC
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välittävät myös aivojen hermo-
solujen kommunikaatiota aivois-
sa ja aivoista elimistöön. Kun 
biopisarat pystyvät ylittämään 
biologisia esteitäkin, kuten veri-
aivoeste, tämä luonnon nano- ja 
mikrotason biopisarajärjestelmä 
tarjoaa keinoja ymmärtää pa-
remmin ihmisen kognitiivisten 
kykyjen syntyä, kehitystä ja 
kapasiteettia. Tässä artikkelissa 
tarkastellaan tämän luonnon 
nanotason biopisara-välitteisen 
kommunikaation merkitystä osa-
na evoluutiotapahtumiemme 
ketjua.  

Johdanto
Organismien suvun jatkumi-

nen perustuu paljolti lineaari-
seen, pitkään ja nauhamaiseen 
DNA-polymeerimolekyyliin. DNA 
välittää sukupolvelta toiselle 
elämää jatkavaa informaatiota 
ja tätä välittävät tarkoitukseen 
kehittyneet sukusolut. Solun 
sisällä DNA paikantuu sekä so-
lun patteriin eli mitokondrioon ja 
tumaan. Näissä solun osasissa 
DNA:n kätkeytynyt geneettinen 
tieto luetaan ja käännetään 
solujen, elinten ja organismin 
biologiseksi toiminnaksi. DNA-
molekylaarinen koostumus on 
lajille tyypillinen kirjaimiltaan ja 
tämä kirjainjono käännetään mm. 
lähetti-RNA-viestiksi (mRNA) ja 

proteiineiksi. Proteiinit toimivat 
entsyymeinä, jotka tekevät ke-
homme biokemialliset reaktiot 
mahdollisiksi. Biokemialliset re-
aktiot ovat puolestaan elimistöm-
me aineenvaihdunnan perusta. 
Metabolian lisäksi entsyymit tuot-
tavat kehomme rakenneproteii-
nit, kuten kollageenit. Kollageenit 
ovat kehomme tukirangan kuten 
luiden ja nivelten perusta.

Tutkijat ovat kehittäneet tek-
niikoita, joilla perimä  eli DNA 
voidaan lukea hyvin nopeasti  ja 
kattavasti. Tämä tieto voidaan 
siirtää tietopankkeihin, joissa 
perimän toiminnan tietoa voi-
daan analysoida. Tämä muovaa 
käsityksiämme biologisen tie-
don luonteesta ja informaation 
siirtymisestä kehossamme ja 
miten tieto osallistuu vuorovai-
kutuksiimme ja elinkaaremme 
säätelyyn. Tässä artikkelissa 
pohdin näkökulmina kehomme 
solujen kuljettamaa geneettistä 
ainetta nano- ja mikrokokoisissa 
biopisaroissa ja tiedon merkitys-
tä eri tasoilla. Muotoutuva tieto 
vaikuttaa käsityksiimme ihmisen 
ja luonnon vuorovaikutuksista 
ja suhteesta biologiseen- ja 
kulttuurievoluutioomme ja myös 
mielen ja kehon suhteisiin ja jopa 
tieteellisen tiedon perusteisiin.
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Ihmisen genominen “pimeä 
aine” elämää säätelevänä 

tietona
Lajien, kuten ihmisenkin, peri-

män eli genominen DNA:n sisäl-
tämä tieto voidaan määrittää ns. 
sekvensoinnilla nopeasti ja katta-
vasti. Tämän kautta ihmisen ns. 
genomiprojekti loi perustan ge-
nomiaikakaudelle. Tämän tavoite 
oli määrittää DNA-elämänkirjan 
koostumus, eli DNA:n rakenne 
kokonaisuudessaan.

Seuraava askel oli oppia ym-
märtämään, miten genomitietoa 
käytetään soluissa. Geenin tuo-
te ilmene ns. RNA-tyyppeinä. 
Tämä tutkimus tunnistaa siten 
geneettiset sanat, joita ikään kuin 
lausutaan DNA:sta. Solun ns. 
transkriptomi edustaa kokonai-
suutena DNA:sta valmistettujen 
spesifisten RNA-tyyppien koos-
tumusta. Tätäkin voidaan tutkia 
nykytekniikoilla. 

Kun solun RNA-jaksoja verrat-
tiin DNA-tietoihin, tämä toi esiin 
odottamattoman asian. Vain hy-
vin pieni osa, noin 1,5 prosenttia 
perimän informaatiosta kääntyy 
proteiineiksi, joita edellä kuvatut 
lähetti-RNA:t tuottavat. Tämän 
tiedon valossa yli 98 prosenttia 
ihmisen genomitiedosta tuottaa 
ns. koodaamatonta geneettistä 
informaatiota. Mikä tämän tehtä-

vä voisi olla ? Ei proteiineja koo-
dittava RNA toimii pääosin kuin 
solujen marionettilankoina. Ne 
säätelevät proteiinia tuottavien 
mRNA:n ilmentymistä ja ovat si-
ten keskeinen biologinen solujen 
toimintaa ohjelmoiva järjestelmä, 
joka tapahtuu osin mRNA-pysy-
vyyden säätelyn kautta. 

Ihmisen genomiset tiedot 
erittyvät osittain näkymättö-

missä pisaroissa, joita  
kutsutaan eksosomeiksi
Toinen yllätys tutkijoille, että 

ei-koodaavia RNA-tyyppejä ja 
muitakin voidaan myös erittää 
soluista. Tämän seurauksena  
RNA-palat voivat päätyä laajasti 
kehon nesteisiin, kuten vereen. 
Kehonesteiden kautta RNA eli 
geenien tuotteet voivat levitä 
koko kehon tasolle erityskohdas-
taan. Näiden havaintojen lisäksi 
ilmeni, että RNA:t voivat pakkau-
tua hyvin pienten solupisaroiden 
sisään. Nämä pisarat erittyvät 
soluista verenkiertoon myös siis 
elimistöömme. Nämä ei silmin 
nähtävät biotietorakkulat ovat 
joko piko-, nano- tai mikrokokoi-
sia, ja ne nimetään eksosomeiksi 
(EX), vaikka muitakin nimiä käy-
tetään.

RNA:t eivät ole ainoita tekijöi-
tä, jotka pakataan EX:iin. Myös  
solujen DNA, proteiinit, kuten 
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entsyymit, rasvat, sokerit ja me-
taboliitit voivat erittyä EX:ssa. 
Nämä kaikki ovat keskeisiä eli-
mistön toiminnan ja sairauden-
kin synnyn säätelyssä. EX:ien 
koostumus voi vaihdella riippuen 
kehomme kohtaamien ärsykkei-

den luonteesta. EX-järjestelmä 
tarjoaa mekanismin, jolla solut ja 
elimet ylläpitävät ns. metabolista 
tasapainoa. EX:t siis osaltaan 
palauttavat elimistön takaisin 
homeostaasiin (Kuva 1). 

Kuva 1. Kaavio solusta ja solusta erittyvästä nano-biopisa-
roista, eksosomien (EX) biologisesta viestintäjärjestelmästä. 
A) EX:n kaavakuva. EX on hyvin pieni, nanokokoinen (30-100 nm) 
ontto pallo, joka sisältää pinnallaan proteiineja, jotka välittävät EX 
kohdennusta kehon elimen kohdesoluun. EX-sisäosa sisältää 
runsaasti sääteleviä biomolekyylejä. B) EX:t syntyvät ns. monive-
sikulaarisen rakenteen kautta solujen sisällä. (MVB). Sen jälkeen 
MVB joko tuhoutuu entsymaattisesti lysosomissa tai fuusioituu luo-
vuttajasolun solukalvoon. Fuusio vapauttaa EX:t kehon nesteisiin, 
josta ne välittyvät kehon muihin soluihin. Eristetyt EX:t sitoutuvat 
ja sulautuvat kohdesolun kalvoon. Tämä fuusio vapauttaa sitten 
EX:n sisällön soluun, ja tekijät eli molekyylit, kuten mikroRNA:t 
(miRNA:t), RNA:iden ei-koodaava muoto, säätelee solujen aineen-
vaihduntaa ja kohtaloa säätämällä mRNA:n stabiilisuutta. Koska 
EX voi ylittää biologisiä esteitä, kuten veri-aivoesteen (BBB), ne 
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Geneettiset EX-materiaalit 
koostuvat joko siis lähetti tai 
ei koodittavasta RNA- ja DNA-
informaatiojaksoista. Muita mo-
lekyylituotteita ovat entsyymit, 
ja metaboliitit (kuten sokeri ja 
aminohapot), joita EX:t voivat 
kuljettaa näissä pienissä pa-
keteissa kehon solujen välillä. 
Voimmekin pohdiskella, että EX:t 
ovat keskeinen osa ns. solujen 
epigeneettistä, ”pintasäätely” 
koneistoa joka osallistuu laajasti 
ihmisen, mutta myös muiden 
lajien vuorovaikutusten sää-
telyyn. Nykyisen näkemyksen 
mukaan EX-välitteinen viestintä 
on universaali eli myös muu 
luomakunta kommunioi EX:n 
kautta. EX:t ovat osa ruokiamme 
ja juomiamme, kuten maito ja 
hedelmämehut. EX:t siis yhdis-
tävät kehomme ulkomaailmaan 
uudella tavalla. 

Laadulliset erilaiset näky-
mättömät eksosomipisarat 

fysiologisina muistiinpanoina 
elämän hallinnassa

Jotta ei-biologian alan asian-
tuntija saisi paremman kuvan 
EX:n merkityksestä ja niiden 
toiminnasta, voimme havainnol-
listaa tätä käyttämällä musiikkia 
metaforana. Tämän analogian 
mukaan miljoonista ihmiskehon 
yksittäisistä EX:istä kukin EX 
voi sisältää ainutlaatuisen mo-
lekyylinsäätelykapasiteettinsa 
eli luoda sen kautta elimistön 
biokemiallisen sinfonian. 

Kutakin EX:ää voidaan tar-
kastella eräänlaisena musiikin 
nuottina elämän fysiologisessa 
kokonaissoinnissa. Kun tietty 
solu altistetaan ärsykkeille, se 
reagoi erittämällä sarjan spesi-
fejä EX nuotteja. Nämä ja niiden 

tarjoavat myös uuden tavan yhdistää ”keho ja mieli”. Tämän omi-
naisuuden vuoksi EX:t tarjoavat eräänlaisen mobiilin ”biologisen 
symbolitoiminnon”, joka liittyy tällaisen sääntelyyn liittyvän biolo-
gisen tiedon vaakasuoraan ja vertikaaliseen siirtoon.
Ihmiskehon nesteet, kuten seerumi, sylki ja aivo-selkäydinneste, 

sisältävät virtsan, ulosteiden ja suolistomikrobien bakteerien kanssa 
miljoonia EX:a. Yksittäisten EX:ien odotetaan poikkeavan mole-
kyylipitoisuutensa suhteen toisistaan (Kuva 1). EX:t voivat toimia 
hyödyllisinä ja joustavina biologisen tiedonsiirron yksikköinä ihmis-
kehossa. Ne voivat kuljettaa sekä geneettistä että muun tyyppistä 
biomolekyylitietoa sekä lyhyitä mutta myös pitkiäkin etäisyyksiä.
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erityksen järjestys ja soinnillinen 
laadullisuus vuorovaikutusten-
virrassa palvelee tasapainotta-
maan solujen vasteita erilaisiin 
ärsykkeisiin. Spesifin EX:n pos-
tiosoitteen kohdesolu soittaa 
EX fysiologista musiikkia, joka 
heijastuu muutoksina siis solun 
EX-säätelemän ohjaamissa 
metabolisissa eli analyyttien 
koostumuksessa. Toisin sanoen, 
hieman tarkemmin kuvattuna, 
koska EX:ien RNA:t säätelevät 
useita kohde lähetti RNA:ita yllä-
pitääkseen solun homeostaasia 
kontrolloimalla mRNA:n vakautta 
tällainen EX-koordinoima sinfo-
nia tarjoaa näin konkreettisen 
tavan, jolla he voivat edetä 
solumusiikkia kääntämällä EX-
suihkua fysiologiseen toimintaan 
reagoivassa solussa, kudoksissa 
ja elimissä aina koko organismin 
tasolle.
Näkymättömät postikoodatut 

eksosomipisarat siirtävät 
tietoja solujen välillä

Ymmärrämme vielä huonosti, 
miten erilaiset fysiologiset olo-
suhteet välittyvät spesifien EX:n 
muodostumiseen eli että niillä on 
tietynlainen molekyylien mauste-
kokonaisuus. Solun sisällä EX:t 
kapseloidaan rasvapalloksi ja 
pisara lähetään solusta ulos. EX 
proteiinit ovat puolestaan joko 
EX pinnalla tai pisaran sisällä. 

EX-proteiinikuoren tehtävä on 
toimia postiosoitteena lukko-
avain tyyppisellä mekanismilla. 
Tässä ajatuksessa proteiiniavai-
met, jotka sijaitsevat EX-pallon 
pinnalla, vastaavat spesifin koh-
desolu tunnistuksen luonnista. 
Tämä pintarakenne tunnistaa 
kohdesolussa vastinkappaleen-
sa kuin avaruusaluksen tela-
kointiasemassa on laita (Kuva 
1). Kohdesoluun sitoutumisen 
jälkeen solu ottaa EX:n sisäänsä. 
Solun sisällä entsyymit avaavat 
EX:n. Tämä vapauttaa EX:n 
sisällön soluun säädelläkseen 
solujen käyttäytymistä. Tapoja, 
joilla EX:t kohdistavat yleisiin tai 
ainutlaatuisiin solutyyppeihin, 
tutkitaan aktiivisesti (Kuva 1). 
Yhteenvetona voidaan todeta, 
että EX:t tarjoavat elävissä or-
ganismeissa tärkeän ja evolutii-
visesti vanhan solujen keskus-
telujärjestelmän. EX:t ovat kuin 
luonnon jonglööripeli, jossa solut 
ja luonto kokonaisuudessaan 
vaihtaa informaatiota näiden 
pienten rasvapallojen pyörimis-
liikkeen kautta.

Näkymättömät eksosomi-
pisarat yhdistävät ruumiin ja 

mielen 
Yksi merkittävistä EX-ominai-

suuksista on, että EX:t voivat 
luonteensa vuoksi kulkea ns.  ve-
risuonistoon liittyvien esteiden, 
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kuten aivo-, suolisto-, istukka- ja 
munuainen yli. Tämä EX:n kyky 
ylittää aivoveri este on monessa 
mielessä hyvin oleellinen asia. 
Siten sen lisäksi, että kehom-
me solujen keskustelu avautuu 
tutkimuksen piiriin, EX:t liittyvät 
aivojen kehon toiminnan sää-
telyyn EX:n molekyylien kautta 
jatkumoksi. Kun tarkastellaan 
nyky näkemystämme siitä, kuin-
ka ihmisen aivojen ajatellaan 
toimivan, hermosolujen sähkö-
kemiallinen signaalinsiirto ja ns. 
synaptiset rakkulat (SV) ovat 
olleet keskeisessä asemassa. 
SV:n tehtävä on siirtää hermo-
signaali solusta toiseen her-
mosoluun. EX:t tarjoavat tähän 
uuden mekanismin, ja ne ovat 
rakenteeltaan samankaltaisia 
EV:n kanssa. EX:t välittävät kat-
tavasti solu-soluyhteyttä ja paitsi 
hermosolujen, myös muiden 
aivojen solutyyppien kesken.

EX:n kyky ylittää BBB on avan-
nut monia tärkeitä  tieteeseen ja 
filosofiaan liittyviä kysymyksiä. 
Koska EX:t voivat välittää mo-
lekyylinsäätelytietoa aivojen ja 
muun kehon välillä, tämä seikka 
on merkityksellinen ns. klassi-
sen kehon ja mielen dilemman 
kannalta. Dilemma tarkoittaa 
ymmärryksemme rajallisuutta 
selittää konkreettisesti, miten 
mielemme toiminta, ajatukset ja 

tunteet voisivat hallita biologises-
ti soluja ja sitä kautta elintenkin 
käyttäytymistä muualla ihmiske-
hossa. Mielemme toimintaan ja 
sen myötä psykosomatiikkaan ei 
ole ollut tieteellisesti mielekästä 
siltaa. Ajatuksiamme, mielikuvi-
tuksiamme, meditaatioitamme, 
visualisointeja on pidetty vain 
subjektiivisina mielemme esi-
tyksinä, reflektioina, joilla ei ole 
ollut selkeää objektiivista arvoa 
ja joilla ei siis ole ollut tunnettua 
mekanistista yhteyttä ympäris-
töömme ja mielemme sisäisiin 
liikkeisiin. Siten EV:n kapasiteetti 
ylittää BBB kuljettamalla moni-
naisesti erilaisia molekyylejä ja 
myös geneettistä informaatiota 
tarjoaa keskeisen avauksen tut-
kimuksille siinä, miten subjektii-
visen mielemme reaktiot voidaan 
välittää kehon toimintaan. 

Yllä olevien pohdintojen pe-
rusteella EX-tutkimus tarjoaa 
mahdollisuuksia oppia, miten 
psykologia eri tavoin on hyvin-
vointimme ja myös sairauksi-
en taustatekijänä. Ajatuksiin, 
tunteisiin ja muistiin liittyvien 
hermostollisuuksien mukaan 
näiden ominaisuuksien voidaan 
pohtia olevan laadullisesti ja 
kvantitatiivisesti eri tavalla koos-
tettuja ja erittyviä EX:a. Tämän 
ymmärryksen kautta tulemme 
ymmärtämään paremmin ihmi-
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sen kognition syntyä elinkaaren 
aikana. EX:t voivat kääntää 
ajattelutavan, ehdollistamisen 
osittain suorituksen säätelyksi 
kulkemalla BBB:n ja muidenkin 
biologisten esteiden yli. EX:t 
säätelevät siis ymmärrettävällä 
tavalla kehomme soluja esimer-
kiksi ns. (epi) geenivälitteisten 
kontrollimekanismien kautta ja 
ehkä vaikutamalla itse geenien 
rakenteeseenkin.

EX:mme voi vaikuttaa myös 
aivoja laajemmin. Tämä pe-
rustuu siis EX:n kykyyn ylittää 
BBB:n lisäksi myös muita bio-
logisia esteitä, kuten suolisto, 
keuhkot, istukka ja lisäänty-
miselimet. Tällainen mekanismi 
perustuu mm. erilaisen RNA 
laatujen siirtoon ja vapautumi-
seen kohdesolussaan. Näiden 
ominaisuuksiensa vuoksi EX:t 
voivat välittää horisontaalista tai 
sukupolvien välistä tiedonsiirtoa. 
Tämä prosessi osallistuu myös 
raskauden ajan säätelyyn. Äidin 
tuottamat EX:t voivat eri tavoin 
ohjelmoida muotoutuvan uuden 
yksilön soluja, kuten esimerkiksi 
stressissä ja nälänhädässä on 
laita. EX:t ovat siis osallisina ym-
päristön aiheuttaman rasituksen 
välittymisessä.
Näkymättömät eksosomipi-

sarat oletettavina bioaeroso-
lisignaaleina

Koska pieniä EX:itä on osa-
na kehon nesteitä, kuten sylki, 
aivo-selkäydinneste, kyyneleet 
ja virtsa, EX:t voivat välittää so-
siaalisia vuorovaikutussuhteita. 
Tämä perustuu mm. analogiaan  
virusten, kuten influenssavi-
ruksen kanssa. Tietyt virukset, 
kuten pandemiaa aiheuttava 
SARS-CoV2 leviävät yksilöiden 
välillä bioaerosolina. Kun EX:t 
ovat virusten kokoisia ja ne ovat 
osa sylkeä ja hengityksessäkin, 
EX:t muodostavat oman bio-
aerosoliryhmän. Tämän vuoksi 
EX:t edustavat sosiobiologista 
viestintämuotoa. Vastaanottaja 
voi hengittää toisen henkilön 
jakamia ”hengen” EX:a. Keuh-
kojen kautta EX:t pääsevät ve-
renkiertoon ja edelleen EX-pos-
tiosoitteen kautta tiettyyn soluun. 
Isännän immuunijärjestelmä 
voi tavalla tai toisella osallistua 
säätelyyn siitä,  millaiset EX:t 
pääsevät elimistöön.

Myös ruoassamme ja monis-
sa juomissamme, kuten maito, 
hedelmämehut ja marjat on siis 
EX:a. Nämäkin eksosomit pää-
sevät kehoon, kun ne ylittävät 
suolen, niin kuin on laita maidon 
EX:n kohdalla. EX:t tarjoavat 
biologisen tason, jonka kautta 
ihmiset vuorovaikuttavat luonnon 
kanssa. Tietomme perusteella 
gut feeling tai henkilön taidot 
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periytyivät jo äidin maidossa 
sanonnat saavat tieteellisen 
pohjan.

Voimme laajentaa EX-viestin-
nän merkitystä myös ihmisten 
viestinnän ulkopuolelle. EX:ja on 
virtsassa ja ulosteissa, ja ne toi-
mivat luonnossa universaaleina 
välittäjinä. EX:t ovat osallisena 
myös virusten, bakteerien, hiivo-
jen, loisten kommunikaatiossa. 
EX:t voivat niiden kokonsa vuoksi 
olla luonteeltaan merkittäviä jopa 
biomin eli koko ilmakehän tasol-
la. Troposfäärissä bioaerosolit 
voivat ehkä toimia vesipisaran 
muodostumisen ytiminä. Näin 
EX:t voivat vaikuttaa jopa pilvien 
ja sateenkin muodostuksen sää-
telyyn. Jotkut bioaerosoli-tyypit 
voivat levitä kattavasti maapallon 
ilmakehään. Tässä kohtaa on 
keskeistä, että EX:t voivat kestää 
vaativia olosuhteita, kuten esim. 
EX:ja voidaan edistää kuivatusta 
maidosta. Toisaalta, kun EX:t 
sisältävät pieniä RNA:ta ovat jo 
pieniä fragmentteja, nämä eivät 
ole niin alttiina säteilyn haittavai-
kutuksille. EX-ominaisuuksien 
perusteella voidaan olettaa, että 
esim. ihmisen hengitys voisi 
ehkä vaikuttaa kaukanakin ole-
vaan elävään organismiin. 

On kiinnostava nähdä toimi-
vatko ilmakehän EX:t yhdessä 
muiden aerosolityyppien kans-

sa myös biologisen evoluution 
osana. Kosmisen säteilyn bio-
loginen tehtävä voi olla luoda 
uusia biologisia muunnelmia, 
innovaatioita ilmakehässä.  Kun 
näin jalostuneet EX bioaerosolit 
päätyvät sateen mukana osaksi 
organismien ilmanalaa EX:t voi-
vat kulkeutua ekologisen ketjun 
kautta osaksi ihmisen elämää. 
Ilmakehän BA:n altistuminen 
säteilylle, voi muunnella nukle-
iinihappoja ja nämä voivat  olla 
evoluution raaka-ainetta lajeille 
päätyen ihmisiin esim. hengityk-
sen kautta. 

Näkymättömät eksosomi-
pisarat ja Charles Darwinin 

Pangenesis-teoria 
Genetiikan isän, Gregory 

Mendelin aikana Charles Dar-
win pohti  mahdollisuutta, että 
ihmisen periytyminen välittyisi 
pienten hiukkasten kautta, joita 
kehon solut tuottaisivat. Darwi-
nin mukaan näiden gemmules 
partikkelien ajateltiin kuljettavan 
biologista perinnöllistä tietoa 
aina sukusolusoluihin asti. Dar-
win nimesi tämän teoriansa 
pangeneesiksi. 

Tämän hetken EX:n tieto sopii 
hyvin Darwinin pangenesis-
teorian ja näiden gemmules 
väittäjien kanssa. Kun tarkaste-
lemme evoluution mekanismia, 
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EX-järjestelmä tarjoaa keinon 
testata kokeellisesti missä mää-
rin ilmakehän säteilyn muun-
telemat EX:t ovat hyödyllisiä 
ajatellen solujen sopeutumista 
uusiin olosuhteisiin. Jos esi-
merkiksi ilmakehästä peräisin 
olevalla ja säteilylle altistetulla 
EX-RNA:lla/DNA:lla olisi hyödyl-
lisiä vaikutuksia vastaanottajan 
solussa. Lähitulevaisuus tulee 
osoittamaan mekanismeja miten 
EX:t ovat olleet ja ovat osallisena 
evoluutiotapahtumassa. 

EX:t voivat tarjota mekanismin 
aivojen, mielen ja tietoisuuden 
liittämiseksi sisäiseen evoluutio-
prosessiin. Tässä kuvatut, myös 
EX-dynamiikkaan integroidut 
elementit voivat toimia välittäjinä 
ihmisten ja muiden lajien sopeu-
tumisen edistämisessä. EX:n 
ominaisuudet, mukaan lukien 
niiden kyky ylittää BBB ja välit-
tää tietoa ympäristön ja isännän 
välillä, voivat todellakin toimia 
keskeisinä välittäjinä evoluutio-
prosessissa. Näitä kysymyksiä 
on tutkittava yksityiskohtaisesti 
tulevaisuudessa.

Näkymättömät eksosomi- 
pisarat ja esoteriikka

Kun EX:it eivät säätele vain 
ihmisten solujen käyttäytymistä, 
vaan osallistuvat laajasti muiden 
elävien organismien toiminnan 

säätelyyn, ne voivat tarjota yhtei-
nen nimittäjän biologisena sym-
bolina elämän nuottikirjaimina. 
EX:t yhdistävät elävät organismit 
näkymättömällä tavalla. Tämä 
nanobiologinen taso, jota edus-
tavat siis solujen erittämät  nano- 
ja mikrokokoiset EX-rakkulat, voi 
olla merkittävä tekijä esoteerisille 
tieteillekin. 

Ajatellen biologista EX-sym-
bolista toimintoa voidaan pitää 
luovien sanojen, logoksen idean, 
analogiana. Jotta maailma aika-
naan syntyi, luomisen sanat piti 
lausua. Tämä luomisen sanojen 
ääneen lausuminen  liittyy Mu-
sica Universalis -käsitteeseen, 
ikään kuin nanopallojen harmo-
niaan. Sopusointuinen värähtely 
luo harmoniaa ja ristiriita heijas-
tuu harmonian menettämisenä. 
Siis harmoniat tai disharmoniat 
saattavat osin toisintaa elämän 
sävelen, laadun EX: ien kautta 
käyttämällä näitä ikään kuin 
elämän nuotteina soinnin laadus-
saan. Aineen vertailu musiikkiin 
voidaan visualisoida ns. cymatic 
ilmiön avulla. Analogisesti EX:t 
voivat välittää elämän luovien 
voimien järjestäminä hiukkasina.

Persoonallisuuden syntymi-
seen voi vaikuttaa miljardien 
EX-pohjaisten biokielen alkeis-
hiukkasten vaikutukset, jotka 
vaikuttavat kehoon ja mieleen. 
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Esimerkiksi sydämensiirron 
saajat alkavat ilmaista elimen 
luovuttaneen henkilön ominai-
suuksia. Lisäksi EX-tietojen 
vaihto ihmisten keskuudessa 
ja luonnossa yleensä voi jopa 
vaikuttaa biologiseen ja kulttuu-
riseen evoluutioon.

Nanobiologian viestintä- 
kentän vaikutukset

Nano- ja mikro-EX-biopisa-
roiden viestintä on universaalia. 
Siten tämä systeeminen tai 
humoraalinen signalointijärjes-
telmä tarjoaa yhdistävän vies-
tintäkerroksen organismeissa ja 
niiden välillä. Kenttä on avannut 
runsaasti uusia tutkimusmahdol-
lisuuksia. Osa metafyysisestä 
tiedosta voidaan tarkastella ke-
hitettyjen tekniikoiden valossa. 
EX:t toimivat keinoina, joiden 
kautta voimme tarkastella hieno-
varaisempiakin energian voimia 
luonnossa, kuten cymatiikan 
aineellisten fyysisten ilmiöiden 
edustamia muodostavia voimia.

Ihmiskulttuurisessa evoluuti-
ossa EX:t voivat toimia nanota-
son ilmiönä, jotka voivat selittää 
elinikäisen oppimisen perusteet 
vuorovaikutuksessa elävien 
olentojen kanssa. Tässä proses-
sissa meditaatio, mielikuvitus, 
visualisointi ja rukoileminen, siis 
kollektiivinen sisäinen työ yh-

dessä sosiaalisen ihmisluonnon 
kanssa, voisivat kaikki edistää 
EX-vaihtoa, ja elämän evoluu-
tiota.

EV:t voivat toimia ikään kuin 
henkisinä siemeninä, jotka voi-
sivat edistää sisäisten ominai-
suuksien ja kykyjen asteittaista 
muokkaamista. Tämä voi tapah-
tua EX:n kautta edistämällä uu-
sien oppimiskerrosten luomista 
vuorovaikutuksen kautta hermo-
solujen kontaktien kehitykseen 
solutasolla. Tämä integroitu 
prosessi voi edustaa perustavaa 
laatua olevaa prosessia, jolla 
on tehtävä sisäisen todellisen 
olemuksemme asteittaisessa 
syntymisessä itseoppimisessa 
hengellisissä harjoituksissa. 

EX:iden läsnäolo syljessä, 
hengityksessä ja olemalla kool-
taan bioaerosoliviruksia, EX:llä 
voi olla tärkeä merkitys sosi-
aalisessa vuorovaikutuksessa. 
EX:t voisivat toimia marionet-
tilankoina välittää kulttuurievo-
luutiotamme kohti inhimillisen 
kognition ja tietoisuuden asteit-
taista muovautumista. Voimme 
tänään tarkastella näitä ihmisen 
ja luonnon toiminnan keskeisiä 
kysymyksiä seikkaperäisesti nyt 
myös länsimaisen tieteen tarjo-
amien käsitteellisten ja metodo-
logisten keinojen avulla.
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Meissä tapahtuva luova 
prosessi etenee vaihe 

vaiheelta. Prosessi, jonka aikana 
me nostamme verhon pääs-

täksemme näkemään Edenin 
puutarhan, sen hedelmällisen 
puutarhan, joka sijaitsee minä-
käsityksemme tuolla puolella. 

Luova prosessi vaihe vaiheelta
Elizabeth Beniades, SRC

the Rosicrucian -- elokuu 2009
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Tämä prosessi valmistaa tietä 
tietoisuutemme ja ylhäältä tule-
vien, hienompien värähtelyjen 
sekoittumiselle.

Ollaksemme luovia on tar-
peellista sitouttaa mieli, sydän 
ja koko olemus tähän prosessiin. 
Näin tekemällä on mahdollista 
laajentaa todellisuutta rajalli-
sesta rajattomaan. Ensimmäistä 
tämän prosessin askelta voidaan 
luonnehtia sanalla ”Valo” ja se 
merkitsee tietoisuuden keskit-
tämistä. Toinen askel voidaan 
kiteyttää sanalla ”Elämä”, joka 
merkitsee sitä, joka käynnistää 
toiminnan. Ja kolmatta askelta 
voimme kuvata sanalla ”Rakka-
us”, joka on kaunein ja harmo-
nisin kokemus, jonka voimme 
saada.

Valo
Tämä ensimmäinen, äärelli-

nen tietoisuuden tai valon askel 
sai tietoisuutemme tarkoituk-
sellisesti kohdistamaan huomi-
omme johonkin. Keskitämme 
huomiomme vastaanottavaisina 
käsillä olevaan tietoon. Koko tie-
toisuutemme on koottu yhteen ja 
tiivistynyt. Melkein unohdamme 
ruumiillisen olemuksemme, sillä 
hellitämme tietoisesti otteemme 
fyysisistä aisteistamme ja aineel-
lisesta kehostamme, jotta olisim-
me avoimia ja vastaanottavaisia 
kosmisille värähtelyille.

Olemalla subjektiivisesti avoi-
mia ja vastaanottavaisia, sal-
limme objektiivisen minämme 
vapautua ja valmistaudumme 
matkalle nopeasti virtaavassa 
tietoisuuden virrassa, joka las-
kee vuorilta laaksoon ja lopulta 
meitä ympäröivään valtamereen. 
Inhimillisen tietoisuuden vuo 
virtaa kosmisesta yksilölliseen 
ja yksilöllisestä kosmiseen, ko-
hoten ja uudistuen alati.

Tämä valon askel täyttää 
meidät koko ajan laajenevilla 
suuremman tiedon ja vapau-
den näköaloilla. Tämä valo tuo 
meidät ulos rajallisen mielen 
varjoista. Valo, joka luo loistetta 
henkilökohtaiseen auraamme ja 
keveyttä askeleisiimme. Valo, 
joka värähtelee olemuksemme 
jokaisen säikeen läpi nostaen 
ja laajentaen tietoisuutta kosmi-
seen valtakuntaan, tarkemmin 
sanottuna ”Elämän” valtakun-
taan eli toiselle askelmalle.

Elämä
Tässä toiminnan vaiheessa, 

Elämän rajattomalla toisella 
askelella me käynnistämme 
toimintaan sen, mitä saimme 
ensimmäisessä vaiheessa. Elä-
män taso on palkitseva, tunteisiin 
vetoava kokemus, joka pohjau-
tuu ensimmäisessä vaiheessa 
osoittamallemme vastaanotta-
vuudelle.
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Emme aina tiedosta kuinka 
palkitsevaa tämä toiminta tulee 
olemaan ja niin me helposti kiin-
nitämme huomiomme muuhun, 
menetämme rohkeutemme ja 
pelkäämme. Tässä kohtaa on 
hyvin tärkeää, että pysymme 
rohkeina ja pidämme alkuperäi-
sen päämäärämme tähtäimes-
sämme, jotta pystymme voitta-
maan tiellemme tulevat esteet.

Olemme auliisti ottaneet vas-
taan ja siksi on tarpeen auliisti 
ottaa elämässämme käyttöön se, 
mitä olemme vastaanottaneet. 
Juuri tämän vastaanottamisen 
kautta me laajennamme tietoi-
suuttamme itsemme ulkopuo-
lelle ja tulemme näin vapaiksi ja 
joustaviksi. Ja toimimalla alttiisti 
me saamme elämää ja palkintoja 
ponnistuksistamme ja tulemme 
näin siunatuiksi. Meistä tulee 
Kosmoksen viinitarhojen työn-
tekijöitä halukkaina auttamaan 
kanssaihmisiämme ja virittäyty-
en luonnon hienommille ja mo-
nivivahteisille voimille.

Vaikka se ei aina ole ilmisel-
vää, toiminta ja muutos ovat jat-
kuvasti läsnä olevia prosesseja 
luonnossa. Jopa näennäisesti 
uinuvassa maisemassa tapahtuu 
muutoksia hetki hetkeltä. Aivan 
kuten siemenen pitää kuoriutua 
ulos ulommasta kuorestaan 

tullakseen enemmän alttiiksi 
ympäröiville luonnonvoimille ja 
tuottaakseen uutta elämää, niin 
meidänkin tulee kuoriutua ulos 
objektiivisesta järkeilystämme 
ja tulla vastaanottavaisemmiksi 
ympäröiville luonnonvoimille, 
jotka tuovat meille uutta elämää. 
Energian virta ympäröi ja peittää 
meidät ja elämä kumpuaa esiin. 
Vaikka ilmennämme perusluon-
toamme ja olemustamme, sallim-
me elämän kauneuden ja ener-
gian kylvettää ja virkistää meitä 
elinvoimallaan ja rakkaudellaan. 
Tämä energiavirta odottaa jatku-
vasti saadakseen pulputa esiin 
osana ihmiskunnan kehitystä ja 
kohottautumista.

Olemuksemme perusta, joka 
rakentuu näille kahdelle tietoi-
suuden ja toiminnan prosessille, 
on nyt valmis vastaanottamaan 
rakkauden virtauksen Kosmi-
selta, tuolta kaikki sisältävältä 
jumalalliselta voimalta, joka pitää 
todellisuuden kudokset yhdessä. 
Olemme ylittäneet äärellisen ja 
äärettömyyden rajat ja olemme 
valmiita tulemaan muutetuiksi 
Jumalan rajattomaksi valoksi. 
Melkein huomaamattamme siir-
rymme kolmannelle askelmalle 
ja sallimme kosmisen rakkauden 
voiman ja elinvoiman ilmentyä 
kauttamme.
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Rakkaus
Kokiessamme rakkauden har-

monisoivan vaikutuksen meitä 
valmistetaan vastaanottamaan 
persoonaton, universaali rakka-
us. Rakkaus, joka puhdistaa ja 
virkistää meidät viisaudellaan, 
voimallaan ja kauneudellaan. 
Tämä on kosminen rakkaus, 
joka tukee ja kaunistaa sisäisen 
temppelimme. Olemme olleet 
vastaanottavaisia ja aktiivisia ja 
olemme siksi valmiita kokemuk-
sen askelmalle. Tiedostamalla 
rakkauden todellisen olemuksen 
sisäinen luontomme tulee perus-
tetuksi uudelleen lujalle pohjalle. 
Käyttämällä työkaluina tietoisuut-
ta, toimintaa ja kokemusta me 
kykenemme ilmentämään Valoa, 
Elämää ja Rakkautta ja olemme 
oppineet uudelleen sen, minkä 
olemme unohtaneet fyysisessä 
maailmassa. Se persoonallinen 
identiteetti, johon olemme taker-
tuneet, henkilö ”Minä”, on laajen-
tunut lämpimäksi hehkuksi, joka 
hajottaa varjot ja säteilee valoa 
olemukseemme. Hehkuksi, joka 
on kuin tähdistä peräisin, persoo-
naton rakkauden hehku.

Nyt meidän tarkoituksenamme 
on olla Kosmisen työkalu, lenkki 
kosmisessa suunnitelmassa. 
Tajuten mitä me olemme ja pääs-
täen irti pysähtyneistä käsitteistä 

me kasvamme antaen ja vas-
taanottaen rakkautta sen puh-
taimmassa muodossa. Univer-
saaliin rakkauteen vastaaminen 
johdattaa meidät uudempaan, 
täydempään todellisuuteen, 
täydellisemmin värähtelevään 
elämään. Meistä tulee yhtä 
kosmisen todellisuuden kanssa, 
joka ilmentyy selvemmin, kun me 
sallimme universaalin rakkauden 
ilmentyä kauttamme. Siinä on 
todellinen meidän rakkautemme 
ilmaus luomakuntaa kohtaan ja 
sen rakkauden osoitus meitä 
kohtaan.

Me olemme myös osallisia 
luomisessa, kun sallimme Kos-
misen työskennellä kauttamme. 
Näin meistä tulee luojia omalla 
oikeudellamme. Me teemme tätä 
ensinnäkin olemalla vastaanotta-
vaisia, toiseksi ryhtymällä toimin-
taan ja kolmanneksi kokemuk-
sen kautta. Meillä on aina vapaa 
tahto ja meillä on vapaus valita 
ryhtyä palvelemaan ihmiskuntaa 
ja suurempaa hyvää.

Rajaton viisaus, kauneus ja 
voima ovat läsnä elämässä, jos 
me valitsemme luomisen tien, 
askel askeleelta, edeten hy-
vyyden, rauhan ja universaalin 
harmonian korkeiden käsitteiden 
mukaisesti. Ensimmäinen askel 
on kiinni meistä.
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Varhaiset ruusuristiäiset 
ryhtyivät parantamaan 

sairaita humanitaarisessa hen-
gessä ja näkivät sen maailman 
tarvitsemana tarpeellisena uu-
distuksena. He olivat aikaisem-
pien kokeidensa pohjalta tulleet 
siihen johtopäätökseen, että 
ihmiskehossa ja kaikissa eläin- 
ja kasviyksilöissä oli toistaiseksi 
tuntematon salaisuus, joka oli 
yhteydessä elämän vitaaliin 
voimaan.

Varhaisimpia ruusuristiläisiä 
ei suuresti kiinnostanut silloin 
maailman mielenkiinnon koh-
teena ollut nopeasti kehittyvä 
lääketiede, sillä he pitivät sitä 
vain yhtenä kehitysaskeleena 
biologiasta, joka oli jo kauan 
ollut heille tuttua. Jos ymmärre-
tään oikein ruusuristiontologian 
ensimmäinen periaate, ”Jumala 
loi ihmisolennon maan tomusta 
ja puhalsi hänen sieraimiinsa 
elämän hengen ja näin ihmises-

Ruusuristiläinen 
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tä tuli elävä sielu”, tulee ymmär-
rettäväksi, että ruusuristiläiset 
pitivät fyysistä ruumista pelkäs-
tään ihmisyyden toissijaisena 
osana. Se oli tehty maan alku-
aineista eikä siten ollut ihmisen 
olemassaololle yhtä olennainen 
kuin ”elämän henkäys”.

Väittämä on ollut ja on edel-
leen se, että tämä lause sa-
moin kuin kaikki muut, ennen 
Raamatun aikaa kirjoitetut 
mystiset lausumat viittaavat 
siihen tosiseikkaan, että sen 
jälkeen, kun elämän henkäys 
tuli maan alkuaineista tehtyyn 
olentoon, ihmisolennosta tuli 
”elävä sielu” ”elävän ruumiin” 
asemesta. Tässä painotetaan 
ihmisolennon jumalallista, tai-
vaallista tai psyykkistä osaa 
eikä sen materiaalista puolta.

Siksi ruusuristiläiset olivat sitä 
mieltä, että mitä ikinä ihmisruu-
miin normaalissa toiminnassa 
ja tilassa olikaan vikana, sitä ei 
tulisi tutkia pelkästään materi-
aalisesta näkökulmasta vaan 
pitäisi huomioida molemmat 
puolet. Jos haluttiin painot-
taa jotakin, niin silloin se olisi 
”elämän henkäys” eli vitaali 

elämänvoima. Tästä syystä 
tutkittiin tarkasti kasvitiedettä ja 
kaikkia biologisia luonnonlakeja 
niiden suhteessa elämän ke-
mialliseen, fyysiseen ja aineel-
liseen koostumukseen. Kaikki 
varhaiset ruusuristiläiset olivat 
hyvin taitavia valmistamaan 
ja annostelemaan yrttiuutteita. 
Näistä taidoista myöhemmin 
kehittyivät lääketiede ja lääk-
keet.

On outoa mutta samalla totta, 
että mitä primitiivisemmällä tai 
alkeellisemmalla tasolla ihmis-
kunnan ajattelu on, sitä enem-
män painoarvoa annetaan sen 
olemuksen biologiselle puolelle 
samalla jättäen olemuksen 
henkinen puoli toiselle sijalle. 
Tästä syystä huomaamme, että 
jopa varhaisimmista Amerikan 
intiaaneista - joilla ei aivan 
varmasti ollut käytettävissään 
Raamattua tai uskonnollista 
tai tieteellistä kirjallisuutta - tuli 
erittäin taitavia lääkekasvien 
kasvattajia ja kasvitieteen tun-
tijoita. He eivät tehneet tätä 
”lääkkeiden” valmistamiseksi 
vaan näiden uutteiden tarkoi-
tuksena oli antaa ihmiselle 
tarpeellisia tai puuttuvia mine-
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raaleja, maa-aineksia ja nes-
teitä, jotta fyysinen keho alkaisi 
toimia normaalisti. Sen jälkeen 
keho voisi ylläpitää ja säilyttää 
myös henkisen puolen.

Varhaisimmat Amerikan intiaa-
niheimojen shamaanit ja paka-
nalliset Etelämeren saarten ja 
kaikkien heimojen poppamiehet 
käyttivät terapiaa, jonka hyöty 
rakentui enemmän mystisten 
periaatteiden ja pyhien voimien 
käyttämiselle kuin yrttiuutteille. 
He tiesivät, että todellinen avain 
terveyteen ja sairauden paran-
tamiseen oli tässä voimassa, 
joka oli niin aineeton, että sitä 
ei voida annostella minkään 
maallisen mineraalin tai uutteen 
kautta.

Näiden varhaisten ajatteli-
joiden olettamuksena oli, että 
jos ihmiset söisivät ja joisivat 
oikein, heillä olisi fyysinen keho, 
joka vastaisi kaikkia fyysisiä ja 
jumalallisia lakeja. He esittivät 
kuten me ruusuristiläiset teem-
me nykypäivänä, että sairaus ja 
huono terveys eivät käynnisty 
fyysisessä ruumiissa, ellei hen-
kilö ole laiminlyönyt terveellistä 
ruokavaliota tai on tieten tahto-

en ottanut elimistöönsä myrkyl-
lisiä tai epäharmonisia aineita.

Jokainen, joka on tutkinut tätä 
asiaa huolellisesti tietää, että 
kehoa fyysisessä muodossaan 
tai sanokaamme kemiallisessa, 
biologisessa ja fysiologisessa 
muodossa täytyy laiminlyödä 
ja kohdella huonosti huomat-
tavan pitkän ajan ennen kuin 
joku todellinen sairaus alkaa 
ilmentyä. Mutta suurempi ja 
useammin esiintyvä syy sai-
rauteen ja huonoon terveyteen 
on kehon keskeisten henkisten 
ja vitaalien voimien laiminlyönti 
tai kaltoinkohtelu. Nämä edus-
tavat ihmisyyden toista puolta; 
aineetonta, esoteerista, juma-
lallista puolta, jota niin huonosti 
ymmärretään. Sen laatuisen 
kaltoinkohtelun tarvitsee toimia 
vain muutamia tunteja tai päi-
vän aikaansaadakseen pitkäai-
kaisia, kroonisia vaivoja, joiden 
paranemiseen kuluu vuosia 
ja jotka voivat lopulta johtaa 
tarpeettoman ennenaikaiseen 
siirtymään.

Värähtelyenergia

Mikä on tämä salaperäinen 
voima tai energia, joka elävöit-
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tää koko kehon ja on tärkeämpi 
kuin kehon aineellinen puoli? 
Se on värähtelyenergiaa, jota 
kutsutaan monilla eri nimillä 
ja joka muodostaa perustan 
ruusuristiläisille parantamispro-
sesseille.

Tiedemiehet ovat ajan saatos-
sa yrittäneet keksiä seerumeita 
ja suositelleet yhtä niistä tähän 
ja toista tuohon vaivaan. Jotkut 
toiset ovat yrittäneet löytää pa-
rantavia suoloja ja yrttiuutteita, 
jotka torjuisivat tai vaikuttaisivat 
parantavasti johonkin tautiin. 
Ruusuristiläiset havaitsivat 
nopeasti, että sen sijaan, että 
nämä lääkkeet ja rohdot olisi-
vat vaikuttaneet ihmiskehoon, 
ihmiskeho vaikutti niihin siinä 
määrin, että kehon oli poistet-
tava ne itsestään välittömästi, 
sillä ne olivat epänormaaleja 
vierasaineita elimistössä eikä 
niitä tarvittu luonnon paranta-
misprosesseissa. Siksi näiden 
lääkkeiden ja rohtojen käyttä-
misestä seurannut reaktio oli 
vastakkainen sille, mitä tiede-
miehet olivat ajatelleet. Sen 
sijaan että lääke vaikuttaisi 
parantavasti kehoon, joutui 
keho lääkkeen vaikutuksesta 

poistamaan sen systeemistään. 
Näin kehittyi taistelu, jossa 
kehon luonnolliset parantavat 
voimat pyrkivät ja hyvin usein 
onnistuivat aikaansaamaan 
tarvittavan parantumisen.

Valkosolu, Puhdistaja

Tosiasia on, että niin kauan 
kuin vitaalivoima tai jumalalli-
nen, kosminen voima toimivat 
kehossa normaaleissa rajoissa 
ja oikeissa määrin, ei tarvita 
yrttiuutteita, lääkkeitä, rohtoja 
tai muita parannusaineita, jot-
ka rajoittuvat kiinteästi kehon 
aineelliseen puoleen. 

Kun puhumme veren valko-
soluista, jotka taistelevat ja 
tuhoavat erilaisia bakteereja 
ja muita taudinaiheuttajia, on 
totuus se, että se ei ole kemia 
eikä mikään ihmisten nauttima 
aines, joka luo ja kehittää niin 
kutsutut valkosolut tekemään 
työtään vapauttamalla, tuhoa-
malla ja puhdistamalla kehon 
ei-toivotuista ja epänormaaleis-
ta tiloista. Ihmiskehon vitaalivoi-
ma, jota saamme hengityksen 
kautta olemukseemme, on se 
tekijä, joka luo valkosolut ja 
ylläpitää niiden toimintaa.
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Näillä valkosoluilla on suu-
rempi merkitys kuin tavallisilla 
punaisilla verisoluilla, jotka 
pelkästään kuljettavat ravin-
toa ja energiaa hiussuonien 
kautta kaikkialle kehoon. Val-
kosolujen tulee pitää yllä omaa 
toimintakykyään ja olemassa-
oloaan samalla kun niillä on 
tietoisuus ja elävälle olennolle 
tyypillinen olotila. Niiden pitää 
kyetä toimimaan itsenäisinä, 
elävinä kokonaisuuksina. Kai-
ken tämän lisäksi niiden tulee 
kyetä analysoimaan tarkasti 
kaikki se, mitä ne kohtaavat 
elimistössä ja päättelemään 
mikä on tuhoisaa, vaarallista tai 
tarpeetonta, joka pitää tuhota. 
Valkosolut myös poistavat tuho-
tun ja tarpeettomaksi käyneen 
aineksen. Kaikki tämä edellyt-
tää kosmista älyä, jota kaikki 
ihmiskehon solut eivät omaa.

Parantaminen  
energiavirtauksella

Energia, joka toimii näissä val-
kosoluissa, veren punasoluissa 
ja kaikissa kehon muissa so-
luissa on jumalallista, kosmista 
energiaa, jota ruusuristiläiset 
osaavat käyttää ja tietävät kuin-

ka sitä johdetaan ihmiskehoon.

Normaalin terveen kehon ky-
seessä ollessa ei ole tarvetta 
lisätä värähtelevää, kosmista 
energiaa. Silloin sitä on run-
saasti varastoituneena jatku-
vassa käytössä. Kun ymmär-
rämme, että päivän jokaisena 
hetkenä, olemmepa valveilla 
tai unessa, työskentelemme, 
treenaamme tai lepäämme, 
tietty määrä elimistömme soluja 
kuolee, hajoaa ja poistetaan 
jätteenä ja vastaava määrä 
rakennetaan ottamaan niiden 
paikka, niin silloin havaitsem-
me, että ihmiskeho on suuri 
kemiallinen koneisto, joka luo ja 
uudelleen luo uutta ainetta siitä, 
mitä me syömme ja juomme. 
Ymmärrämme myös, että on 
olemassa äly, joka ohjaa tätä 
kemiallista prosessia ja jota 
tavallisen ihmisen ei ole aivan 
helppo ymmärtää.

Tiedemiehet puhuvat aineen-
vaihdunnasta ja sen testaami-
sesta, kun he haluavat nähdä 
millä tapaa nauttimasi ravinto 
ja tapasi hengittää vaikuttavat 
elimistösi kemiallisiin proses-
seihin. Tällöin he saattavat 
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käyttää sellaisia termejä kuin 
verenkuva, hengitys, syke ja 
niin edelleen, mutta tällöin 
on kyse vain koneiston osan 
testaamisesta, jotta nähdään, 
toimiiko se oikein. Testaamatta 
jää se sähkövirta, joka joh-
detaan koneistoon toiminnan 
aikaansaamiseksi.

Tämä sähkövirta on, vertaus-
ta käyttääkseni, jumalallinen 
virtaus, jonka ainoastaan ruu-
suristiläiset ovat havainneet ja 
joille se on elintärkeä. Niinpä 
ruusuristiläisessä parantami-
sessa, jopa silloin kun sitä 
sovelletaan kosmisesti etäältä, 
tätä puuttuvaa elämänvoimaa 
vahvistetaan ja lisätään ja koh-
distetaan suoraan sinne, missä 
sitä tarvitaan. Aivan kuten teki-
vät varhaisten aikojen veljet ja 
temppeliritarit, jotka perustivat 
vuorille paikkoja eksyneille 
matkustavaisille ja kutsuivat 
niitä nimellä ”hospice”, josta 
nimestä tulee sana ”hospital” 
– sairaala. Varhaiset ruusuris-
tiläiset ja mystikot perustivat 
laboratorioita ja klinikoita, joissa 
kroonisista tai vaikeista saira-
uksista kärsiviä voitiin tutkia, 
diagnosoida ja hoitaa.

Tärkein toimintatapa sellai-
sissa tapauksissa on kohottaa 
koko kehon värähtelytasoa. 
Tämä merkitsee sitä, että joh-
detaan ihmiskehoon lisää kos-
mista värähtelyenergiaa niin, 
että kaikki solut alkavat toimia 
normaalilla, harmonisella taval-
la toimivina yksiköinä luonnon 
ohjauksen mukaisesti eikä sitä 
vastaan. Tätä ei tehdä käyttä-
mällä sähköä tai sähkölaitteita.

On tunnettua ja helposti mik-
roskoopilla todistettavissa, että 
kun mistä tahansa elimistön 
osasta otetaan elävä solu, 
sen vitaliteetti ja värähtelytaso 
laskee ja se alkaa kuolla. Se 
näyttää tuhoavan itsensä maan 
alkuaineiksi. Oikean värähte-
lytason tai oikean jumalallisen 
energian puuttuessa se lakkaa 
toteuttamasta luovaa tehtä-
väänsä ja taantuu. Sen täh-
den ruusuristiläiset eivät anna 
sairaalle keholle ainoastaan 
ruokavaliosta puuttuvia aines-
osia. Tämä tehtävä on helposti 
toteutettavissa. He antavat sen 
lisäksi vitaalienergiaa ja vä-
rähtelytason korotusta. Tätä ei 
voida saada aikaan lääkkeillä. 
Tässä on ruusuristiläisen sa-
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laisten parantamismenetelmien 
kosminen avain.

Tätä värähtelevää energiaa 
voidaan kohdistaa potilaaseen 
etähoitona. Tätä tehdään sään-
nöllisesti kautta vuoden jäse-
niemme ja työntekijöidemme 
Keskinäisen Henkisen Tuen 
Neuvoston työllä.

Ennen kuin voidaan aikaan-

saada pysyvä parantuminen, 
tulee parantaa sairauden syy 
psyykkisen kehon värähtely-
luonteessa. Ruusuristiläisen 
terapeuttisen hoidon kultainen 
avain on muuttaa fyysisen 
kehon kautta toimivan värähte-
lyenergian tasoa. Silloin tulevat 
todeksi ne Jumalan sanat, kun 
hän sanoi, että ”Nyt ihmisolento 
oli ”elävä sielu”.
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