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TOIMITUKSESTA

”On huomattava ero sen välillä keskittyykö 
unelmaan tai toiveeseen, vai keskittyykö tuon 
unelman toteuttamiseen.”

H. Spencer Lewis 
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Ennen kuin muutama mi-
nuutti sitten aloin kirjoit-

taa tätä viestiä, katsahdin ulos 
ikkunastani täällä Italian suur-
loosissa, Ornano Grandessa ja 
näin puutarhamme, jonka eräs 
vapaaehtoisista veljistämme oli 
juuri laittanut kuntoon. Olin tullut 
vain maininneeksi, kuinka hyvä 
olisi, jos meillä olisi pieni vihan-
nespuutarha ja niinpä aina läsnä 
olevat frater ja soror olivat muo-

kanneet maan, hankkineet pieniä 
taimia ja istuttaneet ne pieniin 
vakoihin. Mutta se mistä haluan 
puhua ja pohdiskella kanssanne 
tänä päivänä ei ole suurloosim-
me vihannestuotanto, vaan se 
kuinka luonto voi paljastaa sisä-
syntyisen järjestyksensä meille. 
Järjestyksen, josta me olemme 
osa ja johon me ruusuristiläiset 
viittaamme sanalla ”kosminen” 
ja kuinka tämän järjestyksen lai-

Ekologiasta
Claudio Mazzucco

(AMORCin imperaattori)
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minlyöminen on muiden asioiden 
lisäksi aikaansaanut ne ympä-
ristöongelmat, joita parhaillaan 
todistamme. On mielenkiintoista 
havaita, että sanan ”kosminen” al-
kuperä on kreikan kielen sanassa 
”Kosmos”, jossa se ei merkinnyt 
ainoastaan järjestystä vaan myös 
sellaista järjestyksen muotoa, joka 
sisältää kauneutta.

Katsoessani toisessa kerrok-
sessa sijaitsevan toimistoni ikku-
nasta alas, voin selkeästi ymmär-
tää, kuinka Vitaali Elämänvoima 
hedelmöittää ja ravitsee elämää. 
Kasvit, jotka nyt näen puutar-
hassa ovat tulosta prosesseista, 
jotka perustavalla tavalla liittyvät 
fotosynteesiin. On ihmeellistä, 
kuinka luonto vangitsee ja käyttää 
auringon säteilemää positiivista 
energiaa planeettamme kasvi-
kuntaan. Mutta jos katsoisimme 
suurennuslasin läpi tuota pientä 
maa-aluetta, missä nyt tulee 
kasvamaan erilaisia vihanneksia, 
voisimme nähdä suuren joukon 
muita eläviä olentoja, erikoisesti 

bakteereja, mutta myös erilaji-
sia hyönteisiä ja matoja. Elävä 
verkosto omine elämänproses-
seineen…, keskinäisessä yhte-
ydessä harmonisella tavalla. Ja 
jos nostan katseeni puutarhamme 
tuolle puolelle, kohti kukkuloita, on 
havainto selvä: Elämä on levinnyt 
kautta koko planeettamme pin-
nan tehden siitä elävän olennon, 
elävän planeetan eli Gaian kuten 
sitä nimitti englantilainen kemisti 
James Lovelock viitaten myyttiin 
Gaiasta. Ja elävänä olentona 
planeettamme on löytänyt ho-
meostaattisen tasapainotilansa 
käymällä läpi lukemattoman mää-
rän toinen toisiinsa vaikuttavia 
prosesseja.

…elävänä olentona planeet-
tamme on löytänyt homeostaat-
tisen tasapainotilansa käymällä 
läpi lukemattoman määrän toinen 
toisiinsa vaikuttavia prosesseja.

Yhtenä esimerkkinä siitä, kuin-
ka planeetta rakentuu äärettö-
mästä määrästä prosesseja, jotka 
pitävät tasapainossa esimerkiksi 
ilmakehän happipitoisuutta tai 
keskilämpötilaa, voimme ajatella 
kiertokulkua, jonka seuraavassa 
esittelen. Sienet, bakteerit ja 
jäkälät hajottavat silikaattikivila-
jeja kuten graniitteja ja basaltteja 
vapauttaen näin kalkkia ja piitä, 
joista ne koostuvat. Ilmassa ole-
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van hiilidioksidin (CO2) kanssa 
muodostuu karbonaatteja, jotka 
ovat mikrolevien ja nilviäisten 
kuorien rakenteen pääkom-
ponentteja. Kun nämä levät ja 
nilviäiset kuolevat, ne vajoavat 
meren pohjaan ja muodostavat 
paksuja karbonaattikerroksia. 
Sitten mannerlaatat työntä-
vät nämä karbonaattikerrokset 
maan syvyyksiin, jossa lämpö-
tila on erittäin korkea. Lopulta 
tässä äärimmäisessä lämpöti-
lassa karbonaatit hajoavat jäl-
leen muodostaen hiilidioksidia, 
jonka tulivuoret sylkevät ilma-
kehään. Hiilidioksidin palattua 
ilmakehään, josta se alun perin 
tuli, koko sykli alkaa uudestaan.

Kun tarkastelemme kaikkea 
tätä elämää ja niitä prosesseja, 
jotka läpäisevät planeettamme 
maaperää, ilmaa  ja vettä, ha-
vaitsemme, että olemme yksi 
tämän prosessin tuloksista. Ne 
atomit, joista me koostumme, 
syntyivät heti alkuräjähdyksen 
ensimmäisten hetkien jälkeen, 
tuhansien ja tuhansien vuosien 
aikana universumin alusta lähti-
en. Miljardeja vuosia kestäneen 
pitkän matkan jälkeen nämä ato-
mit muodostivat planeettamme 
noin 4,5 miljardia vuotta sitten. 
Sitten lukemattomien yhdistel-
mien kautta, jotka eivät vielä 
ole tieteellisesti täysin selvillä, 

ensimmäiset elävät muodot 
syntyivät noin 3,7–3,8 miljardia 
vuotta sitten. Monisoluiset or-
ganismit ilmaantuivat noin 700 
miljoonaa vuotta sitten. Oman 
lajimme planeetalle ilmaantu-
misen tarina on vielä kesken. 
Meneillään on paleontologisia ja 
arkeologisia tutkimuksia, joissa 
etsitään ihmislajin edeltäjien luu-
rankoja. Tällä hetkellä voimme 
sanoa vain, että Lucyksi nimetyn 
luurangon löydön perusteella 
noin 3,2 miljoonaa vuotta sitten 
eli naispuolinen, pystyssä käve-
levä hominidi. Nykyisen kaltaiset 
ihmiset ilmaantuivat suurin piir-
tein 200 000 vuotta sitten.

Keskustelu käy kuumana 
siitä, kuinka elämää syntyi pla-
neetallemme. Osa biologeista ja 
kemisteistä on sitä mieltä, että 
syynä ovat sattumanvaraiset yh-
distelmät. Tätä väittämää tukee 

Me olemme niiden atomien kulkuväy-
lä, jotka kuuluivat aikanaan komeetoille, 
tähdille ja tähtisumuille, kuka tietää…
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ranskalaisen biologin Jacques 
Monod’in 1960- luvulla kirjoit-
tama kuuluisa kirja ”Sattuma 
ja välttämättömyys”. On myös 
tiedemiehiä, joilla on hyvin eri-
lainen käsitys. Brittiläinen mate-
maatikko, fyysikko ja astronomi 
Fred Hoyle (1915-2001) käytti 
erinomaista ja provosoivaa ana-
logiaa selittääkseen, että pelkkä 
molekyylien sattumanvaraisen 
kohtaamisen todennäköisyys 
ei riitä selittämään elämän syn-
tyä. Hän sanoo, että sellaisen 
sattumanvaraisen kohtaamisen 
todennäköisyys olisi samaa 
luokkaa, kuin jos hurrikaa-
ni iskisi vanhalle rautaromun 
kaatopaikalle ja tuottaisi täysin 
toimintakelpoisen Boeing 747:n.

Olemme muodostuneet niis-
tä samoista atomeista, jotka 
alkuräjähdys ja myöhemmin 
universumin eri tähdissä käyn-
nistyneet ydinreaktiot ovat tuot-
taneet. Nämä atomit ovat integ-
roituneet uudelleen kehoihimme 

ravinnon ja hengityksen kautta, 
sillä ”me menetämme atomeja 
koko ajan”. Me olemme niiden 
atomien kulkuväylä, jotka kuu-
luivat aikanaan komeetoille, 
tähdille ja tähtisumuille, kuka 
tietää…Nyt ne muodostavat 
kasveja, sellaisia, joita juuri 
katselen ja oman kehoni, jonka 
aivot aistivat näkemänsä. Ato-
meja katselemassa atomeja! 
Niissä aivojeni soluissa, joita 
nyt käytän tätä viestiä kirjoitta-
essani, on atomeja, jotka ovat 
kuuluneet maahan, jollekin 
bakteerille, jollekin hyönteiselle 
tai jopa eläimelle tai merestä 
haihtuneelle vedelle, joka on 
vaeltanut tuhansia kilometrejä 
pilvissä sataakseen sitten alas 
maahan. Kaikki tämä elämälle 
välttämättömässä kierrossa, 
joka yhdistää planeetan kaikki 
elävät lajit. Kirjailija Primo Levi 
kirjoitti novellikokoelmassaan 
”Jaksollinen järjestelmä” kau-
niisti alkuaineista ja hiiliatomista, 
yhdestä elämälle tärkeimmästä 
atomista. Hän kuvasi novel-
lissaan tämän atomin tarinaa 
lähes runollisesti.

Tämän vitaalin prosessin 
tarkasteleminen saa meidät ha-

Nykypäivän ekologisesta keskuste-
lusta on tullut erittäin tärkeää, suoras-
taan hätätilanteen vaatimaa.
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vaitsemaan, kuinka me olemme 
osa planeettaa, joka ajattelee, 
tuntee, kuvittelee ja unelmoi. 
Me olemme planeetta ja tämä 
on kiistaton totuus, vaikka meillä 
suurimman osan ajasta on se 
käsitys, että olemme erillämme 
siitä ja erilaisia kuin se. Itse-
asiassa, tietyin olettamuksin, 
me myös pidämme itseämme 
muita elollisia olentoja ylempi-
nä. Todellisuudessa elämämme 
liittyy läheisesti tämän planee-
tan kaikkiin muihin lajeihin ja 
planeettaan itseensä. Jollakin 
tavalla Maa on synnyttänyt 
meidät samalla tavoin kuin äi-
timme on meidät synnyttänyt. 
Tästä syystä monet sivilisaatiot 
kutsuvat planeettaamme nimellä 

Äiti Maa.
Nykypäivän ekologisesta kes-

kustelusta on tullut erittäin tär-
keää, suorastaan hätätilanteen 
vaatimaa. Kuitenkin tiedämme, 
että ei voi olla olemassa todel-
lista ekologista ajattelua ilman 
vastaavaa tietoisuuden laajene-
mista. Toisin sanoen on eri asia 
käydä ekologista keskustelua 
hyvin perustelluista filosofisista 
ja tieteellisistä näkökohdista 
käsin ja toinen asia elää ja tun-
tea sen mukaisesti, mitä väittää 
tietävänsä. Tämä on kenties 
inhimillisen kokemuksen draama 
planeetallamme. Nykyisin monet 
ymmärtävät järkeen perustuen 
yhteytemme planeettaan ja sen 
sisältämään elämään. Tästä 

Sanoa esimerkiksi, että 
ihminen koostuu tietyistä alkuai-
neista, on tyydyttävä selitys vain 
niille, jotka aikovat käyttää häntä 
lannoitteena.
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on kuitenkin vielä pitkä matka 
kehittää uudistunut etiikka ja se 
voidaan ylittää vain ”henkisen 
luonnon” kokemuksen kautta.

Kun käytän sanaa ”henkinen”, 
tarkoitan yhtenäistä, täydellistä, 
selkeää ja toisenlaiseksi muut-
tavaa kokemusta. Kokemusta 
siinä mittakaavassa, että sen 
koettuaan ihminen ei palaa 
entiseen ja osoittaa muutoksen 
elämäntavallaan. Ihminen tekee 
samoja asioita kuin ennenkin, 
mutta ei sillä tavoin kuin ennen. 
Kyseessä ei ole välttämättä us-
konnollinen kokemus sanan ylei-
sessä merkityksessä, sillä henki-
nen kokemus edeltää uskonnol-
lista. Tietenkin herääminen voi 
tapahtua uskonnon välityksellä, 
mutta millään uskonnolla ei ole 
etuoikeutta tuottaa sitä. Syvä 
uppoutuminen taideteokseen 
tai tieteelliseen ongelmaan voi 
samalla  tavalla luoda olosuhteet 
tälle kokemukselle.

Eikö sinustakin ole erikoista 
tai pikemminkin hämmästyt-
tävää, että me olemme tämä 
erityinen atomien kooste, joka 
jollakin tavalla ajattelee, opis-
kelee, kokeilee ja kokee tunteita 
ja että se nyt nostaa esille kysy-
myksen siitä, kuinka kaikki nämä 
atomit siinä koostumuksessa, 
joka olemme me, ovat kykeneviä 
tuottamaan ajatuksia? Pystyykö 

atomi tai joukko atomeja kos-
kaan tuottamaan ajattelua yksin, 
vai pitääkö lisätä joku aineeton 
elementti lopputuloksen aikaan-
saamiseksi? Hermann Joseph 
Muller, vuoden 1946 fysiologian 
Nobel-palkinnon voittaja kirjoitti:

”sanoa esimerkiksi, että ih-
minen koostuu tietyistä alkuai-
neista, on tyydyttävä selitys vain 
niille, jotka aikovat käyttää häntä 
lannoitteena.” 

Ja mikä muu inhimillinen ko-
kemus voisi koskaan yhdistää 
koko tästä prosessista saavutta-
maamme tieteellistä osaamista 
sen syvimpään ja transsendent-
tiseen merkitykseen ellei juuri 
mystinen kokemus? Se on koke-
mus, joka luonnostaan aikaan-
saa eheyden tunteen, tunteen 
kuulumisesta kaiken valtaavaan 
todellisuuteen. Se on kaiken ko-
kemuksen tuolla puolen, mutta 
saa samalla tuntemaan yh-
teenkuuluvuutta. Vuoden 1915 
kirjallisuuden Nobel-palkinnon 
voittaja Romain Rolland kutsui 
sitä ”Valtameren tunteeksi”, 
kanadalainen psykiatri Richard 
Maurice Bucke ”Kosmiseksi 
tietoisuudeksi”, filosofi Lao Tsu 
nimellä ”Tao” ja vuonna 1932 
Nobelin fysiikan palkinnon saa-
nut fyysikko Werner Heisenberg 
”Luonnon järjestykseksi”.
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Meillä ruusuristiläisillä on pe-
rintönämme sitoutuneisuus ja 
välineet, jotka ovat tarpeen, jotta 
ihmiset voisivat kokea sellaisia 
harmonian hetkiä, jolloin he tun-
tevat tämän mystisen kokemuk-
sen eri asteita. Opetuksemme 
pyrkivät lisäämään inhimillistä 
tietoisuutta laajentamalla sen 
näköalaa aina suurempiin to-
dellisuuden ulottuvuuksiin. Niitä 
ei ole tarkoitettu valmentamaan 
meitä pelkästään pitämään 
”hyviä puheita”. Puheiden aika 
on nyt ohi. Sitä paitsi nämä 
opetukset eivät selvästikään ole 
vain keino vapaahetkien viettä-
miseen tai vallan hankkimiseen 
millään tavalla. Ne eivät ole toi-
mintaa niille, jotka pysyttelevät 
sulkeutuneina huoneeseensa 
tai lakkaavat ajattelemasta niitä 
lähtiessään ulos elämään arki-
päiväänsä. Ne ovat pikemminkin 
uusi tapa ymmärtää elämää mo-
ninaisten kokemusten kautta ja 
siten luoda uusia asenteita niitä 
tapahtumia kohtaan, joista ne 
koostuvat.

Opetuksemme pyrkivät lisää-
mään inhimillistä tietoisuutta 
laajentamalla sen näköalaa 
aina suurempiin todellisuuden 
ulottuvuuksiin. 

Sallikaa minun tässä pohdis-
kelussa palauttaa mieliinne mys-

tisen tai henkisen kokemuksen 
tärkeä aspekti, moraalinen tun-
ne. Sanaa moraali ei tässä pidä 
ymmärtää koosteena säännöis-
tä, jotka uskonnollinen yhteisö 
tai yhteiskunnalliset säännökset 
ovat asettaneet. Säännöt, jotka 
eivät huomioi todellisuutta ja 
joita eivät useinkaan noudata ne, 
jotka ovat ne asettaneet, ovat 
enemmänkin sitä, mitä kutsum-
me moralismiksi.

Moraalin tunne tulee tässä 
ymmärtää käytöksenä, jolloin 

xx

Meren kokeminen on liian yleismaa-
ilmallista ja mystistä, jotta sen voisi 
pienentää ihmisten väliseksi keskus-
telunaiheeksi. 
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henkilö kuuntelee sisäises-
tä hiljaisuudesta kumpuavaa 
omantunnon ääntä, joka saa 
meidät oivaltamaan kerta toi-
sensa jälkeen, kuinka tehdä 
oikein, ryhtyä oikeaan toimin-
taan niin, että olemassaolomme 
ei hyödytä ainoastaan meitä 
itseämme vaan kaikkien niiden 
olentojen elämää, jotka jakavat 
tämän ympäristön kanssamme. 
Lainaan italialaista filosofi Vito 
Mancusoa:

”tunnemme sen epämääräi-
senä mutta todellisena kutsuna 
ja se kiehtoo meitä. ja kun 
sanomme kyllä tälle mystiselle 
kutsulle, me pyrimme (liikku-
maan) sitä kohti ja tätä suloista 
jännitystä meissä kutsutaan 
etiikaksi.”

Kuuntelemisen puute on ih-
miskokemuksemme tragedia. 
Tämä tietynlainen kuuroutemme 
on paljon enemmän kuin pelkkä 
kuulokyvyn puute. Se on yleis-
tyvää havaitsemiskyvyn kuihtu-
mista, jota nykyisin stimuloivat 
niin väkivaltaiset ja aggressiivi-
set vaikutteet, että kuulomme ei 
enää ole riittävän herkkä sisäl-
lämme yhä kuuluvalle pienelle 
äänelle, kun olosuhteet niin vaa-
tivat. Moraalin tunne merkitsee 
sitä sisäistä ääntä, joka sanelee 
ne käytössäännöt, joita emme 
koskaan voisi ylittää, vaikka oli-

simme yksin eikä kukaan voisi 
meitä nähdä. Se on tunne, joka 
jalostaa yksilön elämän laatua 
tavalla, joka etäännyttää hänet 
alhaisesta, moukkamaisesta, 
epärehellisestä ja itsekkäästä 
käyttäytymisestä ja kohottaa sa-
manaikaisesti häntä kohti luon-
non harmoniaa ja myötätuntoa 
eläviä olentoja kohtaan kutsuen 
häntä toimimaan hyväntahtoi-
sesti ja oikeamielisesti. Tämän 
kaltainen toiminta on todellinen 
ympäristöystävällisen ajattelun 
perusta.

tässä kohtaa saatamme 
kysyä itseltämme, voidaanko 
moraalista tunnetta kehittää vai 
onko se sisäsyntyinen inhimilli-
sissä olennoissa. 

Tätä kysymystä ovat poh-
tineet monet filosofit kautta 
ihmisajattelun kehittymisen 
ja tänään aihetta tutkii myös 
neurotiede. Pelkän yksinker-
taisen havainnoinnin pohjalta 
voimme päätellä, että joiltakin 
ihmisiltä moraalin tunne näyttää 
totaalisesti puuttuvan, kun taas 
joillakuilla se ilmenee hyvin kor-
kea- ja hienoasteisena. Ruusu-
ristiläiseltä kannalta katsottuna 
tämä vastaa täydellisesti sitä, 
mitä me nimitämme ”henkiseksi 
kehittymiseksi”. Siinä ei ole kyse 
olotilasta, jota luonnehtivat hen-
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kilöllä olevat poikkeukselliset 
kyvyt (vaikka niitäkin saattaa 
olla), vaan perusteellinen ar-
vostelukyky, jalostunut moraalin 
tunne ja korkea empaattisuuden 
kyky. Se on tila, joka voidaan 
saavuttaa asteittain, mutta se on 
myös usein hauras ja alituisessa 
vaarassa kadota egon vaikutuk-
sen alaisena. Itse asiassa sen 
puuttumisen voi helposti havai-
ta, koska joidenkin henkilöiden 
mahdollisesta taloudellisesta 
menestyksestä huolimatta hei-
dän epäonnistumisensa ihmisi-
nä korostuu.

Ruusuristiläisen ajattelun mu-
kaan tämän kaltainen kehittymi-
nen on yksi inhimillisen olennon 
mahdollisuuksista. Meillä on 
horjumaton usko siihen ja kana-
voimme energiamme sellaisten 
olosuhteiden luomiseen, jolloin 
jokainen voi kokea edes hetkel-
lisesti tämän sisäisen äänen.

”kuten usein sanotaan, si-
vilisaatio ei ole ainoastaan 
niiden ympäristöolosuhteiden 
kehittymistä, joissa ihminen 
elää tai missä hänen on hel-
pompi saavuttaa aineellisia 
resursseja. se merkitsee myös 
yksilön itsensä jalostamista.” 
   — Ralph Maxwell Lewis

Jotta emme jäisi teoreettiselle 
tasolle puhuessamme henkises-

tä ja mystisestä kokemukses-
ta, pyydän teitä palauttamaan 
mieliinne kokemuksen, jonka 
mitä todennäköisimmin olette 
kokeneet. Olette varmasti ai-
nakin lapsena yrittäneet antaa 
aaltojen kantaa itseänne merel-
tä rantaan. Samaan tapaan kuin 
lainelautailija antautuu aallon 
vietäväksi mutta ilman lautaa. 
Tai ehkä vain annoitte aaltojen 
keinuttaa itseänne matalassa 
vedessä. Noina hetkinä, jolloin 
virtaus vetää meitä, koem-
me nautinnon tunteen, jota on 
mahdotonta kuvailla. Koemme 
olevamme yhtä meren kanssa ja 
kun virtaus vetää meitä, toivom-
me hartaasti, että kokemus ei 
päättyisi, että aalto vetäisi meitä 
mahdollisimman paljon. 

Vesi koskettaa koko varta-
loamme kuplivin hyväilyn ja 
tunnemme olevamme meri itse, 
sillä olemme tilapäisesti kadot-
taneet käsityksen kehomme 
fyysisistä rajoista. Me olemme 
meri ja sulaudumme yhteen 
sen kanssa, mutta olemme 
myös sininen taivas yllämme ja 
hiekka allamme. Kyseessä on 
sekoitus vaikutelmia, joka luo 
tunteen ykseydestä ja halusta 
ettei tuo tunne lakkaisi koskaan, 
että se kestäisi mahdollisimman 
pitkään. Ehkäpä tämä kokemus 
kaikessa lapsekkaassa yksin-
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kertaisuudessaan voi tuoda mie-
leen sen, mitä kaikkien aikojen 
mystikot ovat kuvailleet äärim-
mäisenä vihkimyksellisenä ko-
kemuksena, henkisen päämää-
rämme: Ykseyden kokemuksen. 
Rantaan saapuvan ja sieltä taas 
vetäytyvän ja mereen palaavan 
aallon lailla mekin ehkä voimme 
tässä yhteyden kokemuksessa 
kokonaisuuden kanssa tuntea, 
että olemme aina olleet Kosmi-
sessa ja näin löytää uudelleen 
oma ikuisuusluontomme.

”Meren kokeminen on liian 
yleismaailmallista ja mystistä, 
jotta sen voisi pienentää ih-

misten väliseksi keskustelun-
aiheeksi. On olennaisen suuri 
ero kulttuurisessa ympäristössä 
tapahtuvan, ihmisten välisen 
keskustelun ja sen välillä, mitä 
ihminen kokee ollessaan yk-
sin merellä tähtitaivaan alla, 
vaikuttuneena maailmankaik-
keuden loistosta ja valtavasta 
laajuudesta, tuntien olevansa 
täydellisesti sulautuneena tähän 
maailmanlaajuiseen tilaan, kye-
ten vain olemaan osa siitä mutta 
olemaan vailla sanoja kuvailemi-
seen. Merellä en ole enää minä 
itse, olen maailmankaikkeus.”

—H. Laborit (Biologi)

Olemme meri, sulaudumme siihen, 
mutta olemme myös sininen taivas 
yllämme ja hiekka allamme.
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Eräs  niistä seurauksista, 
joita meillä on ollut ai-

van liian nopeasta, tieteellisiä ja 
teollisia kumouksia seurannees-
ta teknisestä kehityksestä, on 

Mystiikka kulttuurien kehityskulussa

Peter Bindon, the Rosicrucian Heritage — syyskuu 2019

vääjäämätön yhteyksiemme me-
netys maahan ja mikä on vielä  
tärkeämpää, olemme vieraantu-
neet henkisistä alkujuuristam-
me.
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Useimmille meistä ja luul-
tavasti jokaiselle sukupolvelle 
edistyminen tarkoittaa  samaa 
kuin  ainellisten olosuhteiden 
parantuminen. Kulttuuria, joka 
tuottaa lasersilmäleikkauksia, 
avaruuskiertolaisia, ylinopei-
ta rautateitä ja atomifuusioita, 
pidetään yleisesti hyvin edis-
tyksellisenä. Kuitenkin vain 
harvat valveutuneet ihmiset 
jokaisen historiallisen ajanjak-
son aikana ovat tiedostaneet, 
että todellinen sivilisaatio on 
jotakin enemmän kuin pelk-
kä aineellinen kehitys ja se 
jokin on henkisyys. He ovat 
tunnistaneet, että materiaaliset 
edistysaskeleet ovat vain väli-
kappaleita lisätä vapaa-aikaa 
ja mahdollisuuksia sisäisen  
olemuksen kehitykselle. Mitä 
lähemmäs ihmisrotu lähestyy 

universumin Keskeistä Hen-
keä, Kosmista, sitä pidemmälle 
se on edennyt.

Materialismin lisääntyessä 
monet maailman kulttuureista 
tukahduttivat ja jopa kielsivät 
ihmisen luontoon liittävät ta-

pahtumat, syntymän, suvun jat-
kamisen ja kuoleman. Samaan 
aikaan henkinen tietoisuus, joka 
kerran varusti ihmiset siten, että 
heillä oli merkittävä taju kuulu-
misestaan luomakuntaan,  kor-
vattiin epäuskolla Kosmiseen 
voimaan tai pinnallisilla uskon-
nollisilla toimilla, joita leimasi 
vähenevä elinvoima ja merkitys. 
Onneksi ruusuristiläiset ovat 
säilyttäneet kiinnostuksensa 
myönteiseen suhteeseen Kosmi-
sen kanssa ja  pyrkivät olemaan 
käytännöllisiä ja rakentavia tar-
jotessaan maailmalle jotakin, 
joka pyrkii auttamaan jokaista 
edistymään tässä henkisessä et-
sinnässä. Mutta, sinä kysyt, mil-
lä tavalla ihmiskunta voi saavut-
taa tämän kehityksen?

Se mekanismi, joka edistää 
sivilisaatiota kohti 
henkisyyttä on mys-
tiikka, jonka harjoit-
tajia kaikki ruusuristi-
läiset luultavasti ovat. 
On myös olettamuksia, 

joiden mukaan ruusuristijärjes-
tön ulkopuolella on ennennäke-
mätöntä  kiinnostusta mystiikan 
psykologiaan ja siihen henki-
seen keskinäiseen suhteeseen, 
joka on universumin kaikkien 
olentojen kesken ja jota on ke-

Materialismin nousun aikana monet 
maailman kulttuurit tukahduttivat ja jopa 
kielsivät orgaaniset prosessit, jotka yhdis-
tävät ihmisen luontoon.
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nen ilmentymä voivat molem-
mat tapahtua uskonnollisen us-
kon ja uskonkappaleiden sisällä 
ja ulkopuolella.

Tavallisesti mystinen koke-
mus on hyvin voimakas ja siihen 
voi liittyä keskustelua tai suoraa 
kohtaamista ”äärimmäisen to-
dellisuuden” , ruusuristiläisittäin 
ilmaistuna ”kosmisen” kanssa. 
”Mysteeri” tässä on määritel-
ty joksikin sellaiseksi, joka on 
suurempi kuin inhimillinen kä-
sityskyky mystisen kokemuksen 
aikana.

Lännessä aikaa on kulunut 
vasta viimeiset 2000 vuotta tai 
niillä main, jolloin mystinen ko-
kemus on merkinnyt jumalalli-
sen suoraa kokemusta. Ja koska 
ainakin teoriassa kristinusko on 
rakkauden uskontoa, kristillistä 
mystistä kokemusta on nimi-
tetty ”henkiseksi avioliitoksi”.  
Itse uskon, että suotuisa  mysti-
nen kokemus johtuu vähemmän 
tietyn tapahtuman osanottajista 
kuin siitä mitä tapahtuu sen ta-
kia.  Kulttuuri ja perinne muok-
kaavat mystisiä kokemuksia. 
Mystikoiden kokemusta koske-
viin kertomuksiin vaikuttaa se 
kulttuuri, missä he elävät sekä 
uskonnollinen perinne. Ensim-
mäisessä tapauksessa se liittyy 

hittymässä yhä useampien yksi-
löiden kesken.

Mitä mystiikka on?
Mitä on mystiikka ja mitkä 

sen alkuperät ovat? Englan-
ninkielinen ei-teologinen sana 
mystical tarkoittaa piilotettua tai 
salaista asiaa ja juontuu 1300-lu-
vulta   sanasta misterie; mystee-
riä tarkoittavasta englantilais-
ranskalaisesta sanasta. Ranskan 
kieleen sana tuli latinan sanasta 
mysterium, mutta alkuperä on 
kreikan sanassa mysterion, tar-
koittaen  salaista riittiä tai oppia. 
Kuitenkin mystiikka itsessään 
on tietenkin paljon vanhempaa 
kuin sen nimi ja on selvää, että 
mystisyys sisältää suhteen mys-
teeriin.

Monien filosofien mielestä 
mystiikka on joko uskonnol-
linen suuntaus ja ihmissielun 
toive kohti läheistä liittoa Juma-
lan kanssa tai järjestelmä, joka 
juontuu tästä taipumuksesta ja 
toiveesta. Nämä suunnat  olet-
tavat, että nk. Jumala, josta he 
puhuvat, on olemassaolon ehdo-
ton ja lopullinen tila. Asian laita 
on niin tai näin, mutta liittyvät-
kö mystiikka ja uskonto erotto-
masti toisiinsa? En ajattele niin. 
Mystinen mietiskely ja henki-
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kulttuurin kieleen ja  kielelli-
siin ilmauksiin ja uskonnollisen 
perinteen tapauksessa vaiku-
tus johtuu siitä, että useimmat 
uskonnot sisältävät ilmauksia, 
joilla viitataan äärimmäiseen 
ykseyteen, entiteettiin tai ääret-
tömyyteen.

Tosiasiassa mystiikan tutki-
minen yleistajuisista kirjoituk-
sista on melkein mahdotonta 
ilman siihen liittyvää uskontoa, 
sillä niin toisiinsa kietoutuneita 
nämä kaksi ovat olleet sen jäl-
keen kun maailmaan on tullut 
organisoitu uskonto. Länsimai-
set mystikot harvemmin väittä-
vät, että heidän kokemuksensa 
johtavat   äärimmäisen todel-
lisuuden olotilaan, sillä län-
simainen teismi väittää, ettei 
ihmisolennoista koskaan tule 
kirjaimellisesti Jumalaa tai ju-
malallista. Toisaalta itämaiset 
mystikot kuvaavat usein henki-
sen kokemuksensa äärimmäistä 
tilaa täydellisenä fyysisenä tai 
aistikokemuksena ja liittymise-
nä tilaan, jota voimme nimittää 
”kosmiseksi tietoisuudeksi.”

Kaikki mystiset kokemukset 
vaihtelevat jonkin verran. Jokai-
nen on ainutlaatuinen, kuiten-
kaan ainutlaatuisuus ei vähennä 
tai kiistä väitettä äärimmäisen 

todellisuuden koskettamisesta 
tai ylittämisestä. Näin siitä huo-
limatta, että mystinen kokemus 
itsessään on osa siitä tapahtu-
masta minkä mystikko uskoo 
voivan tapahtua. Monet mysti-
kot kertovat, etteivät he voi pu-
hua ja on täysin mahdotonta ku-
vata tilannetta ja että hiljaisuus 
on sopivaa ja ettei hiljaisuus-
kaan voi kuvata mitä tapahtuu. 
Tämä mystisen kokemuksen 
ulottuvuus on kuitenkin täysin 
riippumaton kulttuurista ja mys-
tikon persoonallisuudesta, se 
nousee kulttuurien yläpuolelle 
ja koskee yhtä paljon kristittyjä 
kuin aboriginaaleja. Ja tässä on 
vaikeus.

Katse menneisyyteen
Emme tiedä, mitä ja miten esi-

historialliset ihmiset ajattelivat, 
sillä heillä ei ollut kirjoitustai-
toa.  Kuitenkin heidän jälkensä 
jättämä aineisto, työkalut, aseet, 

Neandertalilainen hautaus. 
Shanidar, Zagros-vuori
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taideteokset, hautaamistavat ja 
muut voidaan tulkita monin ta-
voin, paitsi silloin kun emme 
tiedä varsinaista tulkintaa.

Aineellisia esineitä on kui-
tenkin peräisin monista eri ih-
misryhmistä, jotka ovat eläneet 
erilaisissa fyysisissä olosuhteis-
sa paljon kauemmin kuin tallen-
nettu historia, jopa vielä sen jäl-
keen, kun kirjoitettua historiaa 
alkaa ilmaantua, koska henkisen 
ekstaasin kuvailu on vaikeaa.  
Meillä on muutamia dokument-
teja, joissa kerrotaan mitä ai-
emmat kulttuurit ja sivilisaatiot 
ajattelivat tästä toiminnasta.

Kuitenkin joitakin päätelmiä 
esivanhempiemme elämää ja 
kuolemaa koskevasta ajattelus-
ta voidaan ehkä tehdä 
kahden seikan pohjal-
ta, toisaalta hautasere-
monioista ja  toisaalta 
neandertalin ihmisinä 
tunnetun ihmisryhmän 
työkaluista. Nämä ih-
miset  hautasivat kuol-
leensa huolella, mikä 
ilmentää heidän tun-
nettaan poismennyttä 
kohtaan. He laittoivat 
ruokaa ja tarvikkei-
ta mukaan hautoihin, 
mikä kertoo siitä, että 

he uskoivat eräänlaiseen kuo-
leman jälkeiseen maailmaan, 
jossa kuollut ei ollut kokonaan 
erossa elämästä. Tämä tarkoit-
taa, että he ymmärsivät sen piir-
teen, mikä erottaa ihmiset muis-
ta eläimistä; tietoisuuden heidän 
omasta väistämättömästä kuole-
mastaan. Tämä on yksi elämän 
suurista mysteereistä. Aivan 
kuten mekin nykyään, he myös 
ymmärsivät, että elämä jatkuu 
ja että välttämättä tuloksena on 
kuolema…; ja sitten…?

Ihmisen ajan tajuntaan viittaa 
käsite järjestyksestä ja toinen 
toistaan seuraavista tapahtu-
mista, mikä ilmenee siinä, että 
neanderthalilaiset ymmärsivät 
syntymän, elämän ja kuoleman 
mallin, joka on perustana ihmi-

sen elämälle; sen  että 
synnymme, elämme 
jonkin aikaa ja sitten 
kuolemme. He olivat 
varmaan huomanneet 
samanlaisen kierron 
liittyneen myös kas-
veihin ja eläimiin. 
Ehkä tämän tajuamisen 
pohjalta nämä varhai-
set ihmiset päättelivät, 
että luonnon järjestyk-
sen taustalla on jotain 
kasvien, eläinten ja Willendorfin Venus
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heidän itsensä yläpuolella ole-
vaa. Samaani, ihminen, joka 
oli ehkä havaintokykyisempi 
ja henkisesti suuntautuneempi 
kuin muut heimolaisensa, otti 
yhteyttä siihen yliluonnolliseen, 
joka on kaiken inhimillisen tie-
don yläpuolella. Voimme olet-
taa, että nämä varhaiset ihmiset 
pitivät yliluonnollista ”jonakin” 
eräänlaisena yli-ihmisenä,  joka 
oli luonnon järjestyksen ohjaaja.

Noin vuosilta 100 000 vuot-
ta eaa. on löydetty havaintoja 
eräänlaisesta Euroopan Alppi-
en luolista löytyneestä uskon-
nollismaagisesta kultista, jossa 
on asetettu karhujen pääkalloja 
kivilaatoille ja näky vaikuttaa 
seremonia-asetelmalta. Ensik-
si, toiminta vaikuttaa siltä, että 
muistoesineet  oli laitettu eril-
leen maallisista esineistä ja jol-
lain tapaa niitä pidettiin erikoisi-
na. Ja toiseksi, se viittaa siihen, 
että tätä luolaa itsessään pidet-
tiin pyhänä paikkana. Viittaisiko 
tämä kallokokoelma siihen, että 
ihmiset ajattelivat luontokappa-
leen pään sisältävän sen perus-
olemuksen? Varmaankin myö-
hempien karhunmetsästäjien 
rituaalien tarkoitus oli lepytellä 
jotain yliluonnollista voimaa 
karhun tappamiseksi ja varmis-

taa, ettei ollut kieltoa karhumet-
sästykseen.  Näin ollen  havait-
semme idean kaikkien luonnon 
muotojen olemusten tai hengen 
elollistamisesta. Ajatus, että 
jokaisella kukkulalla, virralla, 
joella tai elävällä olennolla on 
sielu, on yksi vanhimmista inhi-
millisistä uskomuksista.

Ihmiset, joilla oli rajallinen 
hallinta ympäristönsä suhteen, 
ovat todennäköisesti koettaneet 
vahvistaa eräänlaista yhteyttä 
esivanhempiinsa, joilta he olivat 
perineet tietoa luonnon kanssa 
toimimiseen. Heidän aiheensa 
tähän esi-isien kanssa käytävään 
yhteyteen oli luultavimmin pyr-
kimys kontrolloida niitä voimia, 
jotka hallitsivat Luontoa. Hei-
dän piti varmistaa että ruokava-
rasto säilyi, että eläimet olivat 
hedelmällisiä ja lapsia syntyi. 
Epäilemättä heidän tuli jollain 
tavalla rauhoittaa Luontoa, joka 
toisinaan tuhoisasti epäonnistuu 
tarpeellisen hankinnassa.

Myöhäispaleoliittinen aika
Myöhäispaleoliittisella ajal-

la (noin 30 000 – 10 000 eaa. ) 
Homo Sapiens sapiensin, kuten 
nimitämme itsemme saapumis-
ta näyttämölle, hautajaisista 
tuli aiempaa taidokkaammin 
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järjestetyt ja seremoniaaliset. 
On olemassa vahva viite  siitä, 
että huolestuneet ihmiset olivat 
vaikuttuneita Venus-hahmojen 
hedelmällisyydestä. Nämä oli-
vat pieniä naishahmoja, joista 
toiset olivat hyvin tyyliteltyjä, 
toiset suhteellisen realistisia, ja 
niitä on löydetty arkeologisista 
kaivauksista ympäri Eurooppaa. 
Hahmojen piirteet ovat vahvasti 
korostetut ja  heidän turvonneet 
muotonsa ja ilmeettömät kas-
vonsa viittaavat siihen, ettei hei-
dän oletettu kuvastavan erityisiä 
naisia, vaan enemmänkin abst-
raktia ideaa ”naisesta” yleensä 
ja erityisesti naista äitinä. Naiset 
luultavasti käyttivät niitä  amu-
lentteina varmistaakseen hedel-
mällisyytensä ja ne kuvasivat 
”Suurta Äitiä”, elämän lähdettä.  

Myöhäispaleoliittinen aika 
oli myös  Euroopan suuren-
moisen luolataiteen aikaa. Jos 
tämän taiteen tarkoitus sisälsi 
toiveen tukea hedelmällisyyttä 
luolataiteessa kuvattujen eläin-
lajien kohdalla ja myös edistää  
metsästystä, niin siitä voimme 
päätellä, että yhteisö, jossa tai-
teentekijät elivät, uskoi todel-
lisuuden yliluonnolliseen jär-
jestykseen ja että ihmisten tuli 
koettaa vaikuttaa siihen, että 

heillä ja heidän saaliseläimillään 
oli ruokaa, elämää ja kaikkien 
suku jatkui. Ehkä tämä myös 
tarkoittaa, että näillä ihmisillä 
oli ajatuksia maagisesta sym-
boliikasta, jossa asioiden todel-
liseen tilaan voidaan vaikuttaa 
jollain tapaa suojaavan mimii-
kan tai simuloitujen tilanteiden 
kautta.

Neandertalinihmiset eivät 
käyttäneet ornamentteja, joita 
myöhemmät paleoliittiset ih-
miset tekivät. He esimerkiksi 
valmistivat kaulaketjuja eläin-
ten hampaista tai kaurikotelon 
kuorista ja veistettyjä  ranne-
koruja mammutin syöksyham-
paista. Näyttää todennäköiseltä, 
että ornamentteihin liittyi osa 
maagisuutta kuten siihen on ol-
lut liittyneenä aina siitä lähtien. 
Hampaat ovat kantaneet mu-
kanaan niiden eläinten ominai-
suuksia, joilta ne olivat lähtöisin 
ja monina aikoina ja monissa 
kulttuureissa kaurikotelon kuori  
on ollut naisellisuuden ja hedel-
mällisyyden tunnus.

Neoliittinen kausi eli  
nuorempi kivikausi

Niin sanottu ”neoliittinen val-
lankumous”, joka näki viljan 
viljelyssä vähitellen tapahtu-
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neen kehityksen sekä eläinten 
kasvattamisen keräilyn ja met-
sästyksen sijasta, on peräisin 
Aasiasta 9:ltä vuosisadalta eaa. 
tai sitä varhaisemmalta ajalta ja 
levisi suureen osaan Eurooppaa 
noin 3500 eaa.

Kuvauksemme muuttuu nyt  
jopa hämärämmäksi kuin aiem-
min ja muutoksen kulku siitä 
mitä tiedetään paleoliittisen ajan 
yhteisöjen uskonnoista, joihin 
liittyy kirjallisia tallenteita, ei 
ole lainkaan selvää. Näyttää 
mahdolliselta, että maanviljely, 
pienviljely ja ja eläimiin liitty-
nyt talous vakiintuivat vähitel-
len neoliittisella aikakaudella 
ja luonnon vuosittaisesta kier-
rosta tulee ihmiselämän hallit-
seva tekijä ja uskonnollisten ja 
maagisten huomioiden kohde. 

Eri tavoin kuin aggressiivinen 
metsästäjä, passiivinen farmari 
luottaa enemmän voimien hitai-
siin toimintatapoihin, jotka ovat 
vielä ihmisen kontrollin toisella 
puolen. Metsästyksen näkymät 
ovat suhteellisen lyhytaikaisia 
ja maanviljelyn paljon pidem-
mät. Luonnon taustalla olevan 
säännönmukaisuuden  mielek-
kyyttä ja ihmisen riippuvuutta 
siitä ja epäjärjestyksen vaaroja 
kuivuuden, nälänhädän, hävittä-
vien myrskyjen tai kulkutautien 
muodossa, ovat vahvistaneet 
viljely-yhteisöjen pitkät tulevai-
suudennäkymät.

On olemassa hajanaisia viit-
teitä tiedosta, jonka mukaan 
maataviljelevät kulttuurit pal-
voivat hedelmällisyyden juma-
lia. Kylvö- ja sateenkorjuuaika 

olivat todennäköises-
ti vuoden kaksi suur-
ta tapahtumaa, jolloin 
vietettiin juhlia ja sere-
monioita hyvän sadon 
vahvistamiseksi. Vai-
kuttaa myös siltä, että 
seremonioihin ja ritu-
aaleihin osallistuminen 
sadon vahvistamiseksi 
olivat esihistoriallisten 
ihmisten perushuolenai-

Näkymä Bryn Celli Ddu -neoliittisen hautausalueen 
sisäänkäynnistä Walesin Angleseyn saarella
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heita ja mahdollisesti edustavat 
varhaisimpia uskonnollisia sere-
monioita. Taivaasta tulee myös 
tärkeä, koska aurinko, sade ja 
tuuli vaikuttavat viljan kasvuun 
ja koska ajanlasku, jota menes-
tyvä viljely vaatii, toimii viit-
taamalla taivaalla tapahtuviin 
tapahtumiin. Taivasta ja sen voi-
mia on voitu arvostaa  jo paljon 
aikaisemmin, vaikka siitä ei ole 
osoitusta paleoliittiselta ajalta. 
Mutta, kuten havaitsemme, uusi 
panostus taivaaseen oli tuova 
merkittäviä muutoksia maail-
maan.

Useimmat neolyyttisen kau-
den yhteisöt hautasivat kuol-
leensa aiempaa  komeammin ja 
yksityiskohtaisemmin ja näin 
erityisesti heidät, jotka olivat ol-
leet eläessään vaikutusvaltaisia. 
Toisten hautojen rakentamiseen, 
kuten megaliittiajan eurooppa-
laisiin hautoihin tai muinaisen 
Egyptin pyramidihautoihin, liit-
tyi valtavaa ja  ylellistä vaivaa ja 
lisäksi syvää kunnioitusta kuol-
leen persoonallisuuden voimia 

kohtaan ja ehkä myös uskoa sii-
hen, että vainaja vaikuttaisi sii-
hen viljaan, jonka maa-alueelle 
kuollut haudattiin. Äitijumalat-
taren edustajia on löydetty hau-
tapaikoilta ja hän näyttää olleen 
selvästi liittynyt maahan.

Näin ollen ihmiset alkoivat ta-
juta, että he ovat ja aina tulevat 
olemaan osa maailmankaikkeut-
ta, joka on elävä ja jota elostut-
ti se, jota nimitän Hengeksi; ja 
että Henki sijaitsee universumin 
sisimmässä. Se on dynaaminen 
voima, joka täyttää universu-

min  sen keskustasta 
sen kehään saakka. 
Meistä jokaisella se 
on sisällämme ja sen 
voimalla toimimme 
jatkuvasti. Se palaa 
meissä ja huuhtou-

dumme sen energiassa. Mutta 
on aikoja, jolloin tämä voima on 
meissä myös erikoisen hellittä-
mätön ja tärkeä. On myös harvi-
naisia tilanteita, jolloin sisäinen 
voima ja ulkopuolinen paine 
kohtaavat ja toimivat yhdessä. 
Näin ollen meillä on mystisen 
kokemuksen koko ekstaasi  täy-
dellisyydessään vuorovaikutuk-
sen tai yhteyden muotona, joka 
on avautunut yksilöllisen itsen 
ja universaalisen kokonaisuuden 

Toisin kuin aggressiivinen metsästäjä, 
passiivinen maanviljelijä turvautuu enem-
män sellaisten voimien hitaisiin toimintoi-
hin, jotka ovat edelleen suurelta osin ih-
misen hallinnan ulkopuolella.



Joulukuu 202125

välille ja jonka aikana minuus 
siirtyy olemisen uuteen tilaan. 
Enintä mitä voimme päätellä 
siitä mitä mystiset harjoittajat 
sovelsivat tai ajattelivat tässä 
kohtaa alkuhistoriaa, voidaan 
päätellä niistä arvoituksellisista 
maalauksista, joita ajan taiteili-
jat tekivät luoliin ja eristyneisiin 
luolaonkaloihin.

Tallennetun historian alku
Kun ihmiset alkoivat hallita 

uusia tekniikoita aineellisessa 
elämässään, keksintöjä ja ha-
vaintoja sovitettiin uskonnol-
lismaagisiin yhteyksiin, vaikka 
näitä keksintöjä tehneet ihmiset 
kertoivat hyvin vähän henkises-
tä elämästään.

Esimerkiksi hiivan keksimi-
nen mahdollisti leivän teon ja 
oluen valmistamisen,  joilla mo-
lemmilla tapahtumilla on pitkä 
symbolisen yhteyden historia 
jumalolentoihin ja tuonpuolei-
seen maailmaan. Metallurgian 

kehittyminen ja työskentely ku-
parin, pronssin ja raudan kanssa 
antoi sepälle oudot voimat, jol-
loin hän oli yhtä aikaa sekä tai-
kuri että käsityöläinen.  

Maanviljelyn kausiluonteinen 
kehittymisen jaksottaisuuden 
katkaisi ilmaston vaihtelevai-
suus, jota väki piti yliluonnolli-
sen väliintulona.  Vaikka meillä 
on  jonkin verran näyttöä niistä 
seremonioista ja rituaaleista, 
joiden tarkoituksena oli lepyt-
tää vihastuneita jumalia, emme 
tiedä mitään yksilöiden hengel-
lisistä etsinnästä näinä sekasor-
toisina kausina.

Keskeisen Euroopan  kaupun-
kien, valtioiden ja armeijoiden 
nousu niiden miespuolisten hal-
litsijasukujen ja papistojen kera 
vaikutti vähentäneen varhaisen 
Äiti Maan asemaa suhteessa 
taivaan miespuolisiin jumaliin, 
jotka alkoivat hallita antiikin 
maailman kulttuureita. Egypti-

Pronssi-ajan kaulakoru toisen  
vuosituhannen puolivälissä eaa. Egyptiläinenn suun avaamis  

-seremonia.
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läiset, kreikkalaiset ja rooma-
laiset tarinat kertoivat taivaissa 
olevista  jumalista, jotka loivat 
universumin, ihmiskunnan, vah-
vistivat järjestystä ja rauhoit-
tivat sekasortoa. Kaukaisessa 
läntisessä Euroopassa taivaan 
jumaliin uskovien sotaisten ih-
misten hyökkäykset ja valloi-
tukset myös heikensivät Suuren 
Äidin vaikutusta.

Klassinen maailma
Vaikka meillä on vain vähän 

tietoa koskien antiikin Egyptin 
viljelijöiden ja työläisten asen-
netta mystiikkaa kohtaan, tosi-
asia on, että heillä oli haudatun 
vainajan vuoksi monia rukouk-
sia ja manauksia lausuttavak-
si arkussa olevalle vainajalle, 
mikä osoittaa, että heidän tajun-
nassaan oli varmasti mystiseen 
aktiivisuuteen liittyviä piirteitä.

Kreikan filosofian varhaisten 
koulujen piirissä oli vähän mys-
tiikkaa, mutta siitä tuli tärkeää 
filosofi Platonin aikana. Se on 
ilmeisen selvänä hänen teori-
oissaan  ideoiden maailmasta, 
maailman sielun ja ihmissielun 
alkuperästä ja hänen muistia ja 

intuitiota käsittelevässä opis-
saan. Aleksandrian hellenisti-
nen juutalainen, filosofi Philo, 
eli vuosina 30 eaa. - 50 jaa. 
Hän opetti, että ihmiset va-

pauttamalla itsensä aineesta ja 
saaden valaistumisen Jumalalli-
sesta, voivat saavuttaa mystisen, 
ekstaattisen tai profeetallisen ti-
lan, jolloin he sulautuvat Juma-
lalliseen.  Kuitenkin kaikkein 
järjestelmällisimmän yrityksen 
muotoilla mystisen luonteen fi-
losofista järjestelmää teki Alek-
sandrian Uusplatoninen Koulu 
ja erityisesti  Plotinus, luultavas-
ti suurin filosofi-mystikko, min-
kä maailma on koskaan tuntenut. 
Hän eli vuosina 205 -270 jaa. 
Plotinus käsittelee teoksessaan 
Enneadit  järjestelmää, jonka 
Ydin on Absoluutti, josta koko 
todellisuus on lähtöisin, virtaa, 
säteilee tai emanoituu. Plotinuk-
sen suosimia vertauskuvia maa-
ilman emanoitumiselle yksey-
destä olivat esimerkiksi tulesta 
lähtevä säteily, kukan tuoksu tai 
valon säteily auringosta.  Tämä 
aihe johti hänet ajattelemaan, 
että ”hyvä levittää itseään” (bo-
num diffusivum sui),  ja päätte-
lemään, että entiteetit, jotka ovat 
saavuttaneet oman olemuksensa 
täydellisyyden eivät pidä täydel-
lisyyttä itsellään, vaan levittävät 

Ihmiset tulivat sitten pisteeseen, 
jossa he ymmärsivät, että ovat ja 
pysyvät aina osana universumia.
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sitä ulospäin yleistämällä sisäi-
sen aktiivisuuden ulkoista ima-
goa.  

Ihmiselämän ja filosofian ää-
rimmäinen päämäärä on toteut-
taa sielun mystinen paluu Juma-
lalliseen. Vapauttamalla itsensä 
aistillisesta maailmasta puhdis-
tumalla, ihmissielu nousee  pe-
rättäisiä askeleita metafyysi-
sen järjestelmän kautta kunnes 
liittyy Yhden yhteyteen. Olen 
varma, että tunnistat tästä joita-
kin nykyisiä ruusuristiläisiä pe-
riaatteita. Plotinus antoi meille  
tämän Suuren Ketjun hahmon, 
jota käyttivät myöhemmin oma-
naan ruusuristiläiset alkemistit 
ja teoreetikot piirtäessään sym-
bolisia pallomaisia diagrammo-
ja kahdelletoista 
samankeskiselle 
alueelle, jotka 
edustivat ainetta, 
elämää, tuntoa, 
havaintoa, vai-
kutteita, mieli-
kuvia, käsitteitä, 
loogisia kykyjä, 
luovaa järkeä, 
maailman sielua, 
meitä ja Ykseyttä.

K u l t t u u r i e n 
m a s k u l i i n i s e n 
sisällön kehitys 

ilmentyi pitkien ajanjaksojen 
kuluessa ja yksityiskohtia sen  
kiihtymisestä ja laajuudesta ei 
paljoakaan tunneta, mutta se 
levisi laajalle. Kuitenkin var-
haishistorian Äiti Maasta tuli 
erilaisissa paikallisissa inkar-
naatioissa myöhempien juma-
lataryhteisöjen esiäiti, mutta 
näyttää siltä, että hänen aikansa 
oli ohi. On syytä huomata, että 
vaikka hänen maailmansa on 
ollut epävarma, uusia masku-
liinisia taivaan jumalia ei  enää 
luotu.

Tämän päivän mystiikka
Periaatteessa mystiikka toi us-

konnon maailmaan. Kuitenkin 
huolimatta siitä, että mystiikka 

on mystisten pe-
riaatteiden ja me-
netelmien kantaja, 
mystiikka ei ole 
uskonto eikä, kuten 
jo aiemmin mainit-
sin, se välttämättä 
ole uskonnollinen. 
Mystikka kuuluu 
useimpien uskon-
tojen keskiöön ja 
monet niiden pe-
rustajista ovat ko-
keneet voimakkaan 
ja välittömän yh-
teyden henkiseen Sivu Plotinuksen Enneadsista
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olemukseen, jumaluuteensa. 
Kuitenkin harvat uskonnot oli-
vat valmiita sallimaan kannatta-
jiensa luoda itselleen tämänkal-
taista yhteyttä Kosmiseen, vaan 
mieluummin pitivät tämän teh-
tävän papiston tai määrättyjen 
johtajien käsissä.

Kosmista on myös yleisesti 
nimitetty Ykseydeksi ja sinua 
ja minua jossain mielessä siksi 
Yhdeksi. Tämä tarkoittaa että 
ihmisten sisin itse on identtinen 
Absoluutin, muuttumattoman 
voiman kanssa, jota vasten koko 
muuttuva  universumi tulee näh-
dä. Siksi yksilö ei elä pelkästään 
omaa elämäänsä, vaan myös 
koko maailmankaikkeuden elä-
mää. Ja tämä ”universaalinen 
elämä” perustuu muuttumatto-
maan Olemassaoloon, joka on 
samanaikaisesti ihmisen oma 
ikuisuus. Tämän vuoksi runoili-
ja Tennyson sanoi, että kuolema 
oli ”melkein nau-
rettava mahdot-
tomuus”.

Nämä myö-
hemmät ajatuk-
set ovat joitakin 
niistä ajatuksis-
ta, joita olemme 
perineet  meitä 
aiemmin histo-

riassa edenneistä kulttuureista. 
Kannamme niiden perintöä. Jot-
kut niiden ajatuksista ja käsit-
teistä on hylätty, koska ihmiset 
tulivat uuteen ymmärrykseen 
siitä, miten tämän monimutkai-
sen universumin palaset ovat 
liittyneet yhteen. Jotkut ideat 
ja käsitteet ovat jääneet suh-
teellisen muuttumattomiksi. 
Ruusuristiläisinä tunnistamme, 
että kaiken mystisen lopullinen 
päämääränä on yhteys jumalal-
liseen äärettömyyteen, joka on 
aineen ja mielen tuolla puolen, 
mutta joka voi muuttaa niitä. 
Lähestyminen kohden tätä lo-
pullista tilaa tapahtuu ajattelun 
ja puhdistettujen tunteiden erot-
tamisvoiman kautta ja kuten 
Henry More, yksi Cambridgen 
platonisteista sanoi:
”Jumala varaa valitsemansa 
salaisuudet puhtaimmille mie-
lille.”

Henry More
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Ennenkuin Pythagoras vihki 
noviisin mysteereihinsä, 

hän pakotti noviisin kohtaamaan 
erilaisia koettelemuksia, joiden 
tarkoituksena oli vahvistaa hä-
nen luonnettaan ja joiden avulla 
Pythagoras voi tarkoin  määri-
tellä hänen persoonallisuuttaan 
ja  tulevaisuudennäkemyksiään. 
Noviisin tuli olla Crotonin tie-
täjien parissa ja hänen oli lupa 
kuunnella keskusteluja, mutta 

hän ei saanut puhua eikä tehdä 
kysymyksiä.  Kuukausien ku-
luessa hän oli oppinut olemaan 
hiljaa, niin että kun hän voi alkaa 
puhua, hän puhui varovaisesti ja 
kunnioittaen. Hän oli oppinut 
henkilökohtaisen kokemuksen 
kautta, että hiljaisuus on melkein 
jumalallinen voima ja kaikkien 
hyveiden äiti.
Miksi emme voisi olla vielä 

nykyäänkin Pythagoraan isälli-

HILJAISUUS

Jeanne Guesdon, The Rosicrucian Heritage — Joulukuu 2017
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sen auktoriteetin alaisia? Tämän 
ajan maailmassa suurin ongelma 
on hiljaisuuden puute. Nyky- 
yhteiskunta on kirjaimellisesti 
myrkytetty koneiden melulla ja 
erityisesti kyllästetty äänekkäillä 
ja tyhjillä sanoilla. On kyse sii-
tä, kuka  puhuu äänekkäimmin, 
kuka ottaa useimmiten kantaa, 
kuka puhuu tarinan joutavin 
yksityiskohdin. Kuinka oikeassa 
Kierkegaard, suuri filosofi, oli-
kaan kirjoittaessaan: 
”Maailma nykyisessä muodos-

saan on sairas! Jos olisin lääkäri 
ja minulta kysyttäisiin ohjeita, 
sanoisin: Ole hiljaa!”
Todelliset ruusuristiläiset voi 

tunnistaa muun muassa heidän 
suullisesta itsehillinnästään. He 
puhuvat vain vähän ja heidän 
sanansa ovat rikkaita merkityk-
seltään.  He noudattavat sufilais-
opettajan neuvoa: 
”Jos sana jota olet sanomassa 

ei ole kauniimpi kuin hiljaisuus, 
niin älä silloin lausu sitä!” 
Etsiessämme johdatusta uuteen 

tietoon tai kykyyn meidän tulee 
olla hiljaa, ei pelkästään muiden, 
vaan myös oman itsemme kans-
sa. Meidän on syytä ymmärtää 
tämä, sillä vain hiljaisuudessa 
Jumalamme viestii kanssamme. 
Jotta kuulisimme  pyhän ohjeen 

ja  saisimme intuitiivisia väläh-
dyksiä, meidän tulee tietää, miten 
hiljennämme sisimmässämme 
rienaavan äänen. Raamattu opet-
taa tämän symbolisesti: Ensim-
mäinen Kuningasten Kirja (Luku 
19, säkeet 11 ja 12), jossa pro-
feetta Elian kuvataan paenneen 
erämaahan ja odottavan Herralta 
viestiä. 

”Hän sanoi ”Mene ulos ja 
asetu vuorelle Herran eteen.” 
Ja katso, Herra kulki ohitse ja 
suuri ja raju myrsky, joka hal-
koi vuoret ja särki kalliot kävi 
Herran edellä; mutta ei Herra 
ollut myrskyssä. Myrskyn jäl-
keen tuli maanjäristys; mutta ei 
Herra ollut maanjäristyksessä. 
Maanjäristyksen jälkeen tuli 
tulta; mutta ei Herra ollut tules-
sa. Tulen jälkeen tuli hiljainen 
tuulten humina.”
Ja sitten, ilman minkäänlaista 

ankaran myrskytuulen ääntä, 
maanjäristystä tai tulta hiljai-
nen ääni puhui Eliaalle ja se oli 
hänen Jumalansa. Kuuluisassa 
tutkielmassaan Lintujen matka, 
persialainen mystikko Attar tuo 
esiin saman totuuden eri tavalla.
 ”Niin kauan kuin he kävelivät, 

he puhuivat; mutta kun he  saa-
puivat, puhe taukosi.  Ei ollut 
enää opasta eikä matkaajaa ja 



jopa polkukin oli lopettanut ole-
massaolonsa.”
Suuri ranskalainen mystikko, 

Louis-Claude de Saint-Martin sai 
nimen Tuntematon Hiljainen op-
pilailtaan. Enemmän kuin kukaan 
muu hän korosti hiljaisuuden hy-
vettä. ”Suuria totuuksia opitaan 
vain hiljaisuuden kautta…” hän 
kirjoitti. Lisäksi hän teki huomi-
on, joka valitettavasti sopii myös 
meidän aikaamme: 
”Onko suurempaa todistetta 

heikkouksistamme kuin sanojem-
me lukuisuus?” 
On totta, että hiljaisuus on 

todellinen testi ihmiselle, joka 
tavan tai taipumuksen vuoksi ei 
osaa noudattaa sitä.  Perinteen 
mukaan muinaisilla kreikka-
laisilla ja roomalaisilla oli eri-
tyinen hiljaisuuden jumalatar, 
ja tämä osoittaa missä määrin 
esivanhempamme palvoivat tätä 
hyvettä.

Kuten tämä sanoma tuo esille, 
hiljaisuuden harjoittaminen on 
suuri hyvän voima, sillä se on 
olennainen  este tarpeettomien 
sanojen käytölle. Ennenkuin 
puhut, koeta arvioida, että se 
mitä aiot sanoa, on arvokasta, 
jos se voi tehdä jollekin hyvää ja 
erityisesti, jos se ei ole aikeissa 
aiheuttaa kenellekään harmia. 
Huomaat että se ponnistus, jolla 
estit hyödyttömien sanojen käy-
tön aiheuttaa reaktion sisälläsi, 
kamppailun houkutusta vastaan. 
Ja jokainen voitto antaa sinulle 
uutta voimaa.
Näin ollen on viisasta noudattaa 

Sufin neuvoa, ja jos se mitä sanot, 
ei ole kauniimpaa kuin hiljaisuus, 
kieltäydy silloin puhumasta. 
Meditoi tätä viestiä;  ajattele sitä 
usein. Toivon sen auttavan sinua 
etenemään yhden lisäaskeleen 
noustessasi henkisen etsinnän 
tikapuilla.

Suuret totuudet opitaan 
vain hiljaisuudessa
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