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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: 
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PL 8, 33341 TAMPERE
soita iltasin tai jätä viesti 
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yhteys sähköpostitse: 
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TOIMITUKSESTA

Et ole ihminen etsimässä hengellistä  
kokemusta. Olet henkinen olento upotettuna 

ihmisen kokemukseen.
 

Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955)  
Ranskalainen jesuiittapappi, filosofi ja paleontologi.
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Useimpien tapojemme ja 
tottumuksiemme alkuperä 

pohjautuu fyysiseen tai psyyk-
kiseen luontoomme. Tämä on 
erityisen totta ajatellessamme,  
mikä miellyttää meitä tai minkä 

me koemme epämiellyttäväk-
si. Myös varhaisten ihmisten 
tietoiset kokemukset ohjasivat 
heidän elämäänsä päivästä toi-
seen. Vaikka voimme olettaa, 
että primitiivisellä ihmisellä ei 

Suitsukkeen historia
Ralph M Lewis  AMORC:in imperaattori 1939-1987

the Rosicrucian Beacon -- june 2006
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ollut mitään käsitettä hyvästä tai 
pahasta, kuitenkin hyvältä tun-
tuvat  aistimukset olivat etualalla 
ja niiden vastakohtia vältettiin. 
Näin ollen  ruoan valintaa ohjasi 
tuntuma sen mehukkuudesta ja 
makeudesta ja se mikä miellytti 
makuaistia, oli ruoalle erityinen 
etu.

Käsitys monijumalaisuudesta 
ja ihmisenkaltaisten ominai-
suuksien yhdistäminen kuvitel-
tuihin jumaliin liittyi myös näihin 
muinaisiin aikoihin. Millaisten 
ainesten ja materiaalien havait-
tiin ilahduttavan ihmiskuntaa, 
sitä myös jumalat toivoivat ja 
heidän ärsyyntymisensä koettiin 
loukkaavaksi. Oli siis tarpeellista 
jatkuvasti lepyttää jumalia, jotta 
suotuisaa suhdetta pidettäisiin 
yllä.

Miellyttävän tuoksuisia erityis-
ruokia, kuten yrttejä, puun kuoria 
ja kasveja tarjottiin jumalille 
pyhissä riiteissä. Tämä oli maa-
gisen ja primitiivisen uskonnon  
alku. Jumalien palveluun oli 
varattu tietyt luonnon elementit, 
taivas, maa ja tähdet, joita kunni-
oitettiin yliluonnollisina  olentoina 
ja tuoksuvia kukkia siroteltiin 
maan pinnalle tai alttarille. Tä-
män ajateltiin edistävän  palvoji-
en suosiota. Varhaisimpia näistä 
tällä tavoin käytetyistä tuoksuvis-

ta aineksista oli suitsukepihka ja 
tietty puista ja kasveista uutettu 
pihkahartsi.

Muinainen juutalaishistori-
oitsija  Josephus kertoo, että 
heprealaisissa riiteissä ”käytettiin 
kolmeatoista ainesosaa ja ma-
kealta tuoksuvaa maustetta...” 
Plinius vanhemman (23-79 jaa.), 
roomalaisen kirjailijan mukaan 
suurin osa tuoksuvista aineksista 
oli arabialaisten pyhinä pitämien  
puiden tuotetta. Materiaalin alku-
peräistä, hajuaistia miellyttävää 
ainesta  käytettiin yleisesti maa-
gisissa ja uskonnollisissa riiteis-
sä. Kuolleiden ruumiit voideltiin 
aromaattisilla öljyillä ja peitettiin 
kukilla. Öljyihin sekoitettiin muita 
aineksia hajusteen muodosta-
miseksi. Muinaiset persialaiset 
uskoivat, että pahantekijää ran-
kaistiin kuoleman jälkeisessä 
elämässä lähettämällä hänet 
pahanhajuiselle seudulle. Toisin 
sanoen,  hyökkäyksestä elävää 
kohtaan tuli kuoleman jälkeen 
rankaisu elämän aikana tehdystä 
pahasta. Tämä vastaa kristit-
tyjen  helvettikäsitystä pahoine 
hajuineen ja höyryineen, joiden 
sanottiin liittyvän rangaistukseen.

Näkemyksiä Paratiisista
Ajatus siitä, että paratiisi tuok-

suu miellyttävältä, on juutalaisuu-
dessa, kristinuskossa ja gnosti-
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laisissa kirjoituksissa. Uskottiin, 
että jumalten asuin-
sijan täytyy tuoksua 
miellyttävältä. Tämän 
elämän jä lkeisen 
elämän miellyttävä 
elämä oli näin ollen 
palkkio.  Alkuperäisen tarkoituk-
sen, jumalille uhraamisen lisäksi 
aromisia, voimakkaasti tuoksuvia 
aineksia käytettiin käytännöllisiin 
ja lisäksi symbolisiin ja mystisiin 
tarkoituksiin.

Hautajaisisseremonioissa, 
erityisesti kuumassa ilmastossa 
käytettiin tuoksuvia puita neutrali-
soimaan palavan ruumiin tai pol-
tettujen uhrien voimakasta hajua. 

Nykyään sitä edelleen käytetään 
Intiassa ja Sri Lankassa; haju 
on tavallisesti sama kaikissa 
polttohautausriiteissä samojen 
materiaalien käytön vuoksi. Haju 
on voimakasta ja kerran koettuna 
sen  liittää aina lähellä palavaan 
ihmisruumiiseen. Tosiasiassa 
haju on äitelän makeaa. Lisäksi 
aromaattisia kasveja ja pihkoja 
poltettaessa nousevan savun 
tuoksuun liittyy symbolinen käsi-
te. Sen ajateltiin kantavan ruko-
uksen sanoja jumalien luokse, 
jotka olivat mieltyneitä rukouksen 
tuoksuun. Lisäksi uskottiin, että 
kuolleen sielu nousi taivaaseen 
sen puolesta poltetun  suitsuk-
keen savun myötä. On kiintoisaa 
huomata, että varhaisilla ihmisillä 

oli selkeä rajaus kiinteän aineel-
lisen esineen ja rajattoman eli 
näkymättömän välillä. Näkymät-
tömässä he uskoivat jumalten 
olevan.

Alkuun  savu ei ollut symbo-
linen, vaan sen ajateltiin olevan 
rukouksen siirtymisen todellinen 
väline. Varhaisessa juutalaises-
sa ajattelussa suitsuke liitettiin 
rukoukseen. Psalmissa 141: 2 

Manly Palmer Hall 
18.3.1901 - 29.8.1990.

Uskottiin, että kuolleen sielu nousee 
taivaaseen hänen puolestaan poltetun 
suitsukkeen savun mukana.

Faarao Ramses iii tarjoaa juomauh-
ria ja suitsuketta pyhäkössään sei-
sovalle Ptah jumalalle.
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kirjoitetaan: ”Olkoon rukoukseni 
edessäsi uhrisavuna, olkoot ko-
hotetut käteni iltauhri.” Ilmestys-
kirjasta 8:3 luemme: ”Vielä tuli 
yksi enkeli, joka asettui alttarin 
ääreen kädessään kultainen 
suitsutusastia. Hänelle annettiin 
paljon suitsuketta, jotta hän val-
taistuimen edessä olevalla kultai-
sella alttarilla liittäisi suitsutusuh-
rin kaikkien pyhien rukouksiin.” 
8:4 : ”Niin nousi suitsutuksen 
savu enkelin kädestä Jumalan 
eteen yhdessä pyhiltä tulevien 
rukousten kanssa.” Kristillisessä 
ajattelussa suitsuketta pidettiin 
rukoilun symbolina. Se myös 
ilmentää uskon saarnaamista.    

Suitsuke Egyptissä
Egyptissä tehtiin Ra-jumalalle 

suitsukeuhrauksia, jotta Ra voisi 
”vetää sielun ylös taivaisiin suit-
sutuksen tuoksulla”. Ehkä var-
haisin viite suitsukkeen käyttöön 
jonkin uskonnollisen tarkoituksen 
yhteydessä tapahtui Yhdennen-

toista Dynastian kuninkaan 
Sankhkara Mentuhotep III (c. 
2004-1992 eaa.) toimesta. Hän 
lähetti retkikunnan etsimään 
aromaattisia yrttejä Punaisen 
meren autiomaihin, ”Puntin 
Maan suitsukemaahan.” Tämä 
maa oli nykyisen Somalian pai-
kalla. Kuninkaiden temppelien 

seinämillä Niilin länsirannalla, 
vastapäätä nykyistä Luxoria, 
voidaan nähdä kuvauksia, joissa 
kuninkaat uhraavat suitsukkeita. 
”Hän pitää suitsuketta toisessa 
kädessään ja toisella heittää 
pieniä suitsukepalloja siihen, 
rukoillen jumalaa hyväksymään 
sen ja antamaan hänelle pit-
kän elämän.” Hautajaisriiteissä 
suitsuketta käytettiin vainajan  
puhdistamiseen; hienoja kiteitä 
uhrattiin kaksi kertaa suuhun, 
silmiin ja käsiin, yksi pohjoiseen 
ja yksi etelään. Egyptiläisten 
mielestä tuoksulla oli jumalallinen 
ominaisuus. Jumalatar Isisillä oli 
ihmeellinen tuoksu, jonka hänen 
uskottiin voivan siirtää muihin. 
Tällä tuoksulla uskottiin olevan 
hyväätekeviä ja ehkäpä myös 
parantavia ominaisuuksia. Osi-
riksen uskottiin kykenevän siir-
tämään tuoksuaan heihin, joita 
hän rakasti.

Selvästikin, tämä suitsutus-
ten maahan tuonti ja käyttö oli 
aivan uskomatonta teollisuutta 

Palava suitsuke Hindutemppelin 
edessä.
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muinaisessa Egyptissä, jossa 
kerrotaan käytetyn  suunnatto-
mia määriä suitsukkeita.  Farao 
Rameses III:n hallituskaudesta  
mainitaan ”1938766 palaa suitsu-
ketta käytettiin hänen hallintansa 
kolmenkymmenenyhden halli-
tusvuotensa aikana.” Nähtävästi 
kaikki jumalat olivat ilahtuneita 
heille tarjotuista tuoksuista. Myös 
jumalten patsaita suitsutettiin 
hyväntuoksuisilla aineilla.

Suitsukkeet muissa  
kulttuureissa  

Juutalainen filosofi, Philo ker-
too, että heprealaiset suitsukkeet 
edustivat neljää elementtiä; 
ilmaa, maata, tulta ja vettä ja 
näin ollen universumia. Kreik-
kalaisen historioitsijan, Herodo-
tosin (485-423 eaa.) mukaan 
Babyloniassa uhrattiin 1000 
talenttia olibaanihartsia Taivaan 
ja Maan jumalalle, Mardukille 
vuotuisessa juhlassaan. Hero-
dotos viittasi myös, että maan 
tasolla suitsuketta poltettiin tiilien 
päällä. Tämä viittaa mahdollisesti 
Babyloniaan, jossa useimmat 
suurista kaupungin rakenteista 
oli tehty mutatiilistä ja sidottu 
bitumilla, asfaltinkaltaisella ai-
neella, jota poreili luontaisesti 
tässä maaöljyrikkaassa maassa. 
Suitsuketta poltettiin rituaalin 
mukaan loitsuissa, manauksissa, 
rukouksissa ja oraakkeleiden en-

nustuksissa.  Joitakin samanlai-
sia  kotiseremonioita pidettiin ja 
suitsuketta poltettiin tiilien päällä 
uhrattaessa  Marduk-jumalalle, 
auringolle, kuulle, tähdille ym.

Muinaiset hindut käyttivät 
santelipuuta suitsukkeiden pe-
rusaineena. He käyttivät sitä 
sekä temppeleissä että kodeissa 
pyhissä riiteissään. Tulta ruokit-
tiin pyhällä puulla, santelipuulla 
ja muilla tuoksuvilla puilla, mikä 
on Intiassa edelleenkin tavallinen 
hautajaiskäytäntö. Sen tuoksun 
voi aistia Ganges-joella kun 
kiviportaikoilla palavat hautajais-
roviot. Hindulaisessa kirjassa, 
Ramayanassa, runoilija kuvaa 
juhlallista  tuloaan  isoisänsä luo : 
”… kaupunki oli koristeltu seppe-
leillä ja suitsukepihkan  tuoksulla 
ja makealla tuoksuvalla hajus-
teella.” Kuitenkaan ne eivät olleet 
alkuperältään Intiasta, vaan oli 
tuotu pääasiassa Arabiasta.

Tiibettiläisten keskuudessa 
suitsukkeiden rituaalinen käyttö 
oli samanlaista kuin  rooma-
laiskatolisessa kirkossa. Van-
han Tiibetin luostarissa olemme 
munkkien nähneet suitsuttaneen 
korkeita alttareitaan samalla 
messuten katolisen kirkon käy-
tännön tapaan. Suitsuketta ja 
suitsukeastiaa käytettiin myös 
Tiibetissä kun munkki initioitiin 



KesäKuu 201911

ja lisäksi niitä käytetään luostarin 
jokapäiväisissä riiteissä kirjoitta-
jan havaintojen mukaan.

Varhainen buddhalaisuus vas-
tusti ulkoisia riittejä ja seremoni-
oita.  Tosiasiassa myöhempi yh-
den koulukunnan seremonioiden 
ulkoinen  kehittyminen sai aikaan 
skismaa, joka päättyi buddhalais-
ten opetusten erilaisiin versioihin. 
Sen vuoksi suitsukkeen käyttö 
oli nähtävästi tuntematon var-
haisbuddhalaisuudessa, mutta 
myöhempinä aikoina sitä käy-
tettiin tietyissä 
seremoniois-
sa. Buddhan 
kuvan eteen 
aseteltiin myös 
hajusteita ja 
kukkia.

Filosofi Pli-
nius ol i  s i tä 
mie l tä ,  e t tä 
kreikkalaiset 
tunsivat vain 
setrin ja sitruspuun tuoksun, ”… 
kun se kohosi savupylväänä uh-
rilahjasta.” Myöhemmin sitä käy-
tettiin runsaasti erilaisissa rituaa-
leissa. Tulee mieleen Aleksanteri 
Suuri joka tehdessään uhrilahjaa 
jumalille, kerran sinkosi niin pal-
jon suitsuketta tuleen, että hänen 
seuralaisensa Leonidas huusi: ” 
Voit kyllä käyttää suitsuketta tällä 

tavalla, kun valloitat ne maat, 
joissa sitä kasvaa!”

Aleksanteri, valloitettuaan Ara-
bian, jossa suitsuke oli tuotettu, 
lähetti suuren määrän ainesosia 
Leonidiaalle ja leppoisasti nuh-
teli häntä olemaan liberaalimpi 
tulevaisuudessa suodessaan 
kunnianosoituksia jumalille; Alek-
santeri oli vakuuttunut siitä, 
että jumalat runsaasti  palkitsi-
vat hänen anteliaan lahjansa 
heille. Foinikialaiset, Arbelan 
taistelun jälkeen seurasivat vain 

kaupan takia 
Aleksanteria 
hänen mars-
sillaan Intiaan. 
”He lastasivat 
laivansa mir-
hapihkan las-
teilla… jota oli 
niin runsaasti, 
että koko seu-
tu tuoksui aro-
meille.” Vaikka 

monet roomalaisten uskonnolli-
set uhrit olivat eläviä uhrilahjoja, 
yksi tärkeimmistä verettömistä 
uhreista oli suitsuke. Siitä tuli 
aikanaan  jokaisen rituaalin olen-
naisin piirre ja sitä  poltettiin kor-
keilla alttareilla tai hiilipannuissa.

Vaikka suitsuketta käytetään 
nykyään laajasti katolisen kirkon 
rituaaleissa, yksi kirkkoisistä, 

suitsukkeen poltto kiinassa ei ole 
muuttunut vuosisatoihin.



KesäKuu 201912

Tertullianus (155-230 ) vastusti 
sitä. Hän sanoi: ”En uhraa pennin 
arvosta suitsuketta.”  Athenago-
ras, toisen vuosisadan kristitty 
filosofi sanoi, ettei Jumala odota 
tai vaadi kukkien suloista tuok-
sua ja suitsukkeita. Kuitenkin 
suitsuketta käytetään nykyään 
Rooman katolisen kirkon juhlalli-
sessa messussa ennen introitus-
ta (messun ensimmäistä osaa) ja 
lisäksi siunauksissa, juhlakulku-
eissa, hautajaisriiteissä jne. Sitä 
on  myös käytetty anglikaanisen 
kirkon  ”symbolisena, rukousta 
ilmentävänä riittinä”.

Suitsukkeen symbolismi
Käytänöllisen puolensa lisäksi 

hajuja karkottavana välinee-

nä tai uskonnollisena riittiväli-
neenä suitsuke jatkaa mystistä 
ja esoteerista symbolismiaan. 
Mystiselle kannattajalle sym-
boliikasta tulee ulkoinen muoto 
hänen sisäiselle idealismilleen ja 
ajatuksilleen. Palaminen, tuoksu, 
savu eivät itsessään ole tärkei-
tä; ne yksinkertaisesti kuvaavat 
käyttäjän ajattelua ja tunteita. 
Tulen hehku symbolisesti kuvaa 
tunnustajan intoa ja omistautu-
mista asialleen. Tuoksu, miellyt-
tävä tuoksu on transsendenttisen 
mielihyvän symboli. 

Lopuksi, savu edustaa tietoi-
suuden nousua, ihmisen rajalli-
sen luonnon projektiota Kosmi-
seen äärettömyyteen.

Ainoa olento, joksi kohtalosi sinua 
muovaa, on se, miksi itse päätät tulla.

Ralph Waldo Emerson
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Elämän olosuhteet vaikut-
tavat meihin monin tavoin. 

Ympäristöllä on suuri vaikutus, 
mutta myös sillä, miten ajattelem-
me ja toimimme. Jokapäiväinen 
elämämme ja ajattelumme muok-
kaavat luonnettamme. Näin ollen 
voimme todeta, että ohjaamme 

elämämme onnistumista, onnel-
lisuutta tai hyvinvointia joka hetki 
itse. Jos emme itse ohjaa omaa 
tulevaisuuttamme ja sopivasti 
ohjaa elämämme toimia, silloin 
sallimme ystävien, sukulaisten 
ja muiden  ihmisten määritellä 
tulevaisuuttamme. Meidän on 
syytä tehdä omat päätöksem-
me ja arviomme siitä, miten 
parantaa jokapäiväistä elämää. 
Vaikka teemme virheitä, voimme 
todeta, että kaikki kokemukset 
ovat tärkeitä luonteemme muok-
kaamiseen ja auttamaan meitä 
kasvamaan hieman viisaammiksi 
joka päivä. Voimme myös tode-
ta, että tekemämme päätökset 
todella auttavat meitä  tulemaan 
olosuhteittemme mestariksi.

Robert Daniels

Rosicrucian Beacon Online 
Volume 1 - No. 1, 2011

Mystisen vaikutus 
elämään
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Muutoksia

Kun astumme mystisen ajatte-
lun ja filosofian piiriin ja uppou-
dumme mystiseen elämään; kun 
tarkkailemme elämää sen kaikki-
ne moninaisine tarkoituksineen, 
koemme tiettyjä muutoksia sisäi-
sessä elämässämme. Mystiseen 
elämään siirtyminen aiheuttaa 
suuren muutoksen. Tuntuu siltä, 
kuin olisi elänyt miellyttävässä 
laaksossa vuosien ajan ja sitten 
jonakin päivänä olisi noussut 
läheiselle vuorelle, jolloin voi 
ensimmäisen kerran nähdä ja ko-
kea  vaikuttavan, meitä ympäröi-
vän yleisnäkymän. Kun tietoisesti 
astumme mystiseen elämään, 
alamme nähdä meitä ympäröivät 
suuret mahdollisuudet. Tuntuu 
kuin siirtäisimme syrjään monia 
vuosia näköalaamme peittäneen 
verhon. Tämä tietoisuuden laaje-
neminen ei tapahdu sattumalta. 
Pitkä menneiden elämien histori-
amme on määrännyt sisäänpää-
symme, mikä tapahtuu vuosien 
pyrkimysten eikä pienen elämän 
tarkoitusta ja arvoa pohtivan 
hämmennyksen jälkeen. On to-
dennäköistä, että ensimmäinen 
etsintä on varovaista, mutta kun 
kerran olemme asettuneet lujasti 
esoteeriselle polulle etsimään 
elämän totuutta, paluuta ei voi 
olla.

Edelliset elämämme eivät ole 
palvelleet meitä parhaalla tavalla, 
joten olemme etsimässä uudes-
taan toteutuvia mahdollisuuksia 
ja toimia, joista olemme saaneet 
vilahduksen. Olemme päättä-
neet lähteä elämän suurimpaan 
seikkailuun etsimään valoa, jota 
ainoastaan mystiikka voi tuoda. 
Opetuksiin perehtyessämme 
mystisen elämän vaikutus vaikut-
taa meihin kehittäen, vapauttaen, 
parantaen ja henkistäen luonnet-
tamme. Muutokset tapahtuvat 
hitaasti, mutta vuosien kuluessa 
henkisen elämän vaikutus alkaa 
kasvaa ja säteillä meissä.

Opastava vaikutus

Elämäämme ohjaava, usein 
näkymätön ja tuntematon vai-
kutus ohjaa meidät elämän mul-
listusten kautta uudenlaiseen 
tapaan ajatella. Elämän syvät 
muutokset kohtaavat meidät 
useimmin silloin kun astumme 
mystiseen elämään, jolloin nä-
emme ne kirkkaammin. Vain 
silloin kun todella ymmärrämme 
elämää ja mitä se merkitsee,  
tajuamme sen mystisen puolen 
ja miten tärkeä se on tietoisuu-
dellemme. Sielun valo sädehtii 
uudesti ja kirkkaammin kun 
mystinen elämä jättää merkkinsä 
meihin. Kehittämämme luonteen 
ominaisuudet erottavat meidät 
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heistä, joilla ei ole mitään ajatusta 
elämän korkeimmista ja hienoim-
mista asioista. Kuitenkin meillä 
on velvollisuus käyttää vaikutus-
tamme muiden ihmisten elämän 
hyvyyteen. Usein  hämmästym-
me saamastamme hyvästä pyr-
kiessämme palvelemaan muita. 
Mystisen elämän vaikutuksesta 
kehitämme hiljaista itsetutkiske-
lua ja persoonaamme leviävää 
tyyneyttä. Meditaatiota harjoit-
tamalla kasvaa sisimpään syvä 
rakkauden tunne ja se heijastuu 
jokapäiväisissä ajatuksissamme.

Kun kohotamme ajatuksem-
me, tietoisuutemme kokee si-

säisen itsen virittäytymistä ja 
harmoniaa. Jumala-tietoisuus 
sisällä ilmenee silloin rakkau-
tena ja myötätuntona  muita 
kohtaan. Rakkaus on tämän 
virittäytymisen avain, sillä kun il-
maisemme rakkautta, kaikki itseä 
koskeva ajattelu sivuuntuu, niin 
että suuri sisäinen itse voidaan 
kokea ja ymmärtää.  Tämä on 
mystistä elämää; kaiken elämän 
ymmärtämisen etsintä todella 
tapahtuu fyysisellä, mentaalisel-
la ja spirituaalisella tasolla. Kun 
astumme tähän elämään syvän 
ymmärryksen tunteella, tulem-
me tajuamaan kaikkien asioiden 
merkityksen ja kauneuden.

Me vaeltajat, yksinäisimmän tien ikuiset etsijät, yhtäkään päivää emme 
aloita siellä, missä edellinen päättyi, eikä yksikään auringon nousu löydä 
meitä sieltä, minne edellinen auringon lasku meidät jätti.   
Kahil Gibran ”Profeetta”



KesäKuu 201916

Lukuisat oikeamielisyyden 
käsitteestä esitetyt näke-

mykset, jotka ovat vuosituhansi-
en ajan vaikuttaneet poliittiseen 

ja oikeudelliseen ajatteluun, 
ovat peräisin pääasiallisesti 
filosofeilta, oikeusoppineilta tai 
poliitikoilta. Myös teologit ovat 

MIELEN TYYNEYS JA RAUHA
Pohdintoja Mestari Eckhartin Oikeus- käsitteestä

Avril Hugo
Rosicrucian Beacon March 2019
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antaneet panoksensa näihin 
opinkappaleisiin, mutta vain siinä 
määrin kuin heidän olennaiset 
ajatuksensa olivat sovitettavissa 
maalliseen viitekehykseen. Näin 
ollen heidän käsityksensä irro-
tettiin uskonnollisesta asiayhtey-
destään ja liitettiin vastakkaiseen 
filosofiseen perinteeseen. 

Johannes Eckhart (1260? 
–1328), tunnettu myös nimellä 
Mestari Eckhart, loi ainoalaa-
tuisen opin oikeamielisyyden 
käsitteestä. Tämä oppi pohjautui 
suoraan silloisiin varsin kehitty-
neisiin keskiaikaisen mystisen 
ajattelun periaatteisiin.  Hänen 
esittämänsä opillinen näkemys 
sijoittuu aivan keskiaikaisen, 
kristillisen mystisen ajattelun yti-
meen, ja kerrotaan hänen joskus 

sanoneen ”Kuka ikinä ymmärtää 
minun käsitteeni oikeamielisyy-
destä, ymmärtää kaiken, mitä 
ikinä olen sanonut”. Suuri osa 
siitä, mitä Mestari Eckhart sanoi, 
voidaan käsittää pyrkimyksenä 
tarjota pikemminkin jumalallista 
lohdutusta kuin oikeutta. Jos 
meidän tarkoituksenamme on 
nähdä tämä jumalallinen lohdu-
tus oikeudenmukaisuutena, niin 
silloin ei ole kyse nykypäivän 
maallisesta oikeudesta vaan 
toisenlaisesta käsitteestä, joka 
ylittää aineellisen ja maallisen 
näkemyksen elämästä.

Eckhartin oikeuskäsitteessä 
voidaan erottaa kaksi pääasial-
lista aspektia; yksi on aktiivinen 
ja toinen passiivinen. Mitä tulee 
aktiiviseen aspektiin, oikeamie-
lisyys edellyttää, että jokaiselle 
annetaan, mitä hänelle kuuluu 
(suum cuique dare). Tämä vas-
taa sitä klassista käsitystä, jonka 
mukaan oikeudenmukaisuuden 
ydin on siinä, että jokaiselle an-
netaan se, mitä hän on ansainnut 
tai mikä hänelle kuuluu (suum-
que tribuere). Periaatteesta 
suum cuique dare Eckhart päät-
telee, että myös Jumalalle tulisi 
antaa se, mitä hänelle kuuluu. 
Samoin enkeleille ja pyhimyksille 
ja jokaiselle ihmiselle. Jumalalle 
kuuluu se, että häntä kunnioi-
tetaan. Ihmiset kunnioittavat 
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Jumalaa itsekieltäymyksellä ja 
irtautumalla maallisesta. Tämä 
on saavutettavissa hylkäämällä 
kaikki, mikä palvelee pelkästään 
yksilön henkilökohtaisia taipu-
muksia ja mielenkiinnon kohteita. 
Enkeleille ja pyhimyksille kuuluva 
kunnioitus merkitsee ilon anta-
mista heille, sillä he iloitsevat 
elämässään kamppailevien ih-
misten tekemistä hyvistä töistä 
ja siitä hyvästä tahdosta, joka on 
tuloksena niistä. Kanssaihmisille 
puolestaan kuuluu se apu, jota 
he tarvitsevat ja jota me voimme 
heille antaa.

Mitä Eckhartin oikeamieli-
syyden passiiviseen aspektiin 
tulee, se edellyttää ihmistä hy-
väksymään tasapuolisesti kaiken 
Jumalalta tulevan (aequaliter 
omnia de Deo accipere). Voisi 
ajatella, että adverbilla ”tasa-
puolisesti” olisi tässä yhteydessä 
sama merkitys kuin adjektiivilla 
”tasapuolinen” ja substantiivilla 
”tasa-arvoisuus” on perinteisessä 
oikeudellisessa kielenkäytössä. 
Näin ei kuitenkaan ole laita. ”Ta-
sapuolisesti” Eckhartin oikeuden 
käsitteen mukaan merkitsee en-
sisijaisesti mystikon irtautumista 
aineellisesta todellisuudesta. 
Tätä asennetta jokaisen mysti-
kon odotettiin hänen aikanaan 
noudattavan tiellään Jumalan 
luo. ”Tasapuolisesti hyväksymi-

nen” ei Eckhartin kielenkäytössä 
sen vuoksi tuonut esiin saadun 
tavaran, palveluksen tai minkä 
tahansa elämän eteen tuoman 
asian mittaamisen tai arvottami-
sen ongelmaa. Kyseessä oli hen-
gellisen tyyneyden asenne, jonka 
mukaan kaikki mitä annettiin tuli 
hyväksyä kyselemättä.

Jotta ihminen tulisi kykene-
väiseksi hyväksymään kaiken 
Jumalalta tulevan tasapuolises-
ti, hänen oli tarpeen omaksua 
mielentila, jota Eckhart kuvaili 
erillisyydeksi (Abgeschieden-
heit) ja luopuneena olemiseksi 
(Gelassenheit). Sananmukaisesti 
Gelassenheit merkitsi tilaa, jos-
sa jotakin oli jätetty tai annettu 
pois. Tässä nimenomaisessa 
yhteydessä jättäminen kohdistui 
maailmaan sellaisena, kuin ih-
minen sen tavallisesti kohtaa ja 
kokee. Tästä saamme tulokseksi 
Eckhartin jokseenkin vaikeasti 
käännettävän mutta kuvaavan 
sanaleikin:”Wer gelassen hat, 
ist gelassen” eli ”Se, joka on 
(maailman) jättänyt, on jätetty 
(tyyneyteen)”.  Maailman jättä-
minen ei merkinnyt luopumista 
jokapäiväisen elämän toimista. 
Pikemminkin se merkitsi nou-
semista maallisten tapahtumien 
aiheuttamien kuohuttavien tuntei-
den yli eli reaalimaailman hyväk-
symistä sellaisenaan levollisella 
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mielellä, häiriintymättömyydellä 
ja tyyneydellä riippumatta siitä, 
mitä kohdalle tuli. Hänen näke-
myksensä ovat tässä suhtees-
sa huomattavan samanlaiset 
varhaisten aikojen Kauko-Idän 
suurten ajattelijoiden kanssa.

Konsonanssissa Jumalan 
kanssa

Tässä yhteydessä tulee mah-
dolliseksi ymmärtää mestari 
Eckhartin oikeuden käsitteeseen 
liittyvä edellytys, jonka mukaan 
ihmisen tulee astua täydellisesti 
oman tahtonsa ulkopuolelle. Tätä 
pidettiin yleisesti välttämättömyy-
tenä pyhyyden saavuttamisel-
le. Nykyaikaisessa mystisessä 

ajattelussa se on hyvin lähellä 
mystistä tarvetta liittää ulkoisen 
minän tahto sisäisen minämme 
tahtoon. ”Astua ulos” merkitsi 
ihmisen henkilökohtaisen, ob-
jektiivisen tahdon hylkäämistä 
Jumalan tahdon hyväksi.

Pyrkiessään ekstaattiseen 
ykseyteen Jumalan kanssa 
upottautumalla sielun eristäy-
tymiseen, mystikot kohtasivat 
jumalallisen kipinän tai siemenen 
ja harmonisoivat ulkoisen tahton-
sa Jumalan tahdon kanssa. Tätä 
kuvasti Eckhartin stoalaiselta 
filosofilta Epiktetokselta omaksu-
ma rukous: ” Anna minulle tahto 
tahtoa sinun Tahtosi mukaises-
ti”. Selkeä pyyntö ihmistahdon 
yhdistämisestä jumalalliseen. 
Tämä vastaavuus on löydet-
tävissä myös mystikon Vacare 
Deo -pyrkimyksessä, jossa mieli 
tyhjennetään kaikista ajatuksista 
niin, että saavutetaan mielen 
täydellinen tyhjyys, joka sitten voi 
täyttyä jumalallisella impulssilla. 
Tämä mahdollistaa tilan, jossa 
ihminen voi tuntea, ajatella ja 
tahtoa harmoniassa Jumalan 
kanssa.

Mestari Eckhartin mukaan ih-
misille on tyypillistä levottomuus 
ja häilyväisyys. Sitä vastoin ju-
malalliselle luonnolle tyypillistä 
on rauhallisuus ja pysyvyys. 

erfurtin kirkon Mestari eckhartin 
sisäänkäynti
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Jumalaa etsivä ihminen etsii 
sen vuoksi rauhaa ja tyyneyttä ja 
pyrkii eroon väliaikaisesta hakien 
sitä, mikä on kestävää. Vacare 
Deo -prosessi on olennainen 
vaihe tätä pyrkimystä. Aequaliter 
omnia accipere kuuluu siihen 
ohjenuorana, jonka mukaisesti 
toimiminen edistää ”Jumalan 
syntymistä” ihmissielussa. Tämä 
puolestaan on edellytys ”suum 
cuique dare” säännön toteutta-
miselle ja huomioinnille. 

Näin ollen Eckhartin oikeuskä-
sitteen aktiivinen ja passiivinen 
puoli ovat keskinäisessä riippu-
vuussuhteessa. Ainoastaan jos 
kykenemme hyväksymään kai-
ken mielentyyneydellä, olemme 
kykeneväisiä tietämään, mitä 
meille oikeuden mukaan kuuluu. 
Ensinäkemältä Eckhartin oikeus-
käsitteen aktiivisella ja passiivi-
sella aspektilla näyttää olevan 

yhteensovittamaton ristiriita, epä-
johdonmukaisuus, joka horjuttaa 
sen perusteita. Sillä aequaliter 
omnia accipere -ohje näyttää 
vievän oikeuskäsitettä fatalisti-
seen suuntaan, jota kuvastaisi 
lause ”Jokaiselle hänen kohta-
lonsa mukaan”. Tämä väittämä 
näyttää tekevän täysin turhaksi 
antaa ihmisille yhtään mitään sen 
perusteella, mikä hänelle kuuluu. 
Näin se näyttäisi tekevän ohjeen 
suum cuique dare mitättömäksi.  

Kun tarkastelemme asiaa lä-
hemmin, huomaamme kuitenkin, 
että yhteensopimattomuus näi-
den kahden ohjenuoran välillä on 
vailla perustetta heti kun otamme 
huomioon, että aequaliter omnia 
accipere viittaa oikeuden passii-
viseen kohteeseen eli saajaan 
eikä aktiiviseen kohteeseen eli 
antajaan. 
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Mielentyyneys
Tätä huomiotamme vahvistaa 

se seikka, että aequaliter kysei-
sessä yhteydessä viittaa pikem-
minkin sanaan ”mielentyyneys” 
kuin sanaan ”tasavertaisuus” 
oikeuskäsitteen perinteisessä 
merkityksessä. Eckhartin mys-
tiikka oli kaukana maailmapakoi-
suudesta, sen keskeinen viesti 
on, että ihmisen tulee aktiivisesti 
osallistua maailman tapahtumiin. 
Jokaisen ihmisen syvempi ja pe-
rustavaa laatua oleva kutsumus 
on siis olla Jumalan kanssatoimi-
ja ja kumppani.

Mystikko saavuttaa Unio 
mystican – ykseyden Jumalan 
kanssa – jättämällä taakseen 
aineellisen maallisuuden. Tämän 
ei kuitenkaan ole tarkoitus olla 
mielen pysyvä olotila, mielen 
eristäytyminen pysyvästi. Pikem-
minkin sen on tarkoitus olla ohi-
menevä henkinen kokemus, joka 
kohottaa yksilön kumppanuuteen 
Jumalan kanssa ja tekee hänestä 
Jumalan todellisen apulaisen 
Hänen suunnitelmiensa toteut-
tamisessa. Aequaliter omnia 
-periaatteen noudattamisesta 
seuraava mielen tila on välttä-
mätöntä saavuttaa, jotta henkilö 
pystyy noudattamaan suum cui-
que dare -ohjenuoraa.  Mielen 
tyyneys edeltää siis oikeuden-

mukaisuutta Mestari Eckhartin 
doktriinin mukaan, sillä oikeus 
virtaa mielen tyyneydestä.

Kun ihminen hyväksyy kaiken 
tyyneydellä, se A) vapauttaa 
saajan kuluttavasta ahneudesta 
ja B) vapauttaa antajan liiallisesta 
kiihkeydestä toteuttaa saajan 
toiveet. Tällöin on mahdollista 
tutkia tasapainoisemmin meneil-
lään olevaa prosessia ja tehdä 
järkevämpiä päätöksiä siitä, mitä 
tulee antaa tai jättää antamatta.

Tämä menettelytapa on erityi-
sen tärkeää silloin, kun kyseessä 
ovat kiistatapaukset, joihin kes-
keisesti vaikuttavat tekijät ovat 
keskenään syvässä ristiriidassa. 
On myös tärkeää, että yritys 
löytää oikeudellinen ratkaisu on 
tehty mielen tyyneyden pohjalta 
tapauksissa, joissa todellinen 
tai väitetty epäonnistuminen 
oikeudenmukaisen ratkaisun 
antamisessa onkin myöhemmin 
myrkyttänyt mielet. Kun mielen 
tyyneys on ollut lähtökohtana, 
yritykset korjata tilanne järkevällä 
tavalla todennäköisesti onnistu-
vat paremmin. 

On mahdollista, että ihmiset 
ovat alttiita tekemään vääryyttä 
suuressa innossaan tehdä oi-
keutta. Näin voi tapahtua varsin-
kin sellaisissa monimutkaisissa 
tapauksissa, joissa näennäisesti 
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oikeuden tekeminen jollekulle 
riistäisi joltakulta toiselta sen, 
minkä hän katsoo itselleen kuu-
luvan. Seesteisyys ja mielen 
tyyneys ratkaistaessa oikeus-
tapauksia edistävät sen vuoksi 
käsillä olevan asian syvällisem-
pää ja laajempaa arviointia. 
Nojaudumme nykyisin vahvasti 
mystiseen mielentyyneyden peri-
aatteeseen, joka on epäilyksettä 
ollut olemassa jo tuhansia vuosia 
Euroopassa muinaisen Egyptin 
perinnön kautta ja Idässä Veda- 
perinteen pohjalta.

Idän ja Lännen näkemykset
Lännessä oikeuskäsitys ero-

aa perustavanlaatuisesti Idän 
näkemyksestä. Läntisen – pää-
asiallisesti kreikkalaisen – perin-
teen mukaisesti mielentyyneys 
nousee oikeudenmukaisuudesta. 
Idän perinteen mukaan asia on 
päinvastoin; oikeudenmukai-
suus nostattaa mielentyyneyttä. 
Kreikkalaisessa mytologiassa 
Hesykhian, ”itsessään lepäävän 
hiljaisuuden jumalattaren” us-
kottiin syntyneen neitseellisesti 
oikeuden jumalattaren Diken 
olemuksesta. Kun mielletään 
oikeuden olevan pikemminkin 
mielentyyneyden edeltäjä kuin 
sen tulos, niin ei ole ihme, että 
Lännessä pyrkimys tehdä oi-
keutta on niin usein ollut liikkeel-
lepaneva voima sotien ja muun 

väkivaltaisuuden synnyssä.
Olemme todistaneet läntisen 

maailman sotien monet kauhut. 
Usein sotien synnyssä on ve-
dottu oikeuteen niiden oikeutta-
miseksi. Mestari Eckhartin käsi-
tys oikeudesta, sopusoinnussa 
Idän maailman kanssa, sulkee 
pois tällaisen ajatuksen oikeu-
den roolista. Tässä näkyy selvä 
vastaavuus Idän sivilisaatioiden 
metafysiikkaan ja etiikkaan, 
joissa sitoutumattomuus, mielen-
tyyneys, rauha ja kaikki mietis-
kelevään elämäntapaan kuuluva 
ovat verrattomasti tärkeimpiä 
inhimillisiä ja ihmisten välisen toi-
minnan hyveitä. Huolimatta siitä, 
että Eckhart puhuu oikeudesta 
uskonnollisin termein ja kristil-
lisin vertauksin, on mahdollista 
irrottaa hänen oikeuskäsitteensä 
pois kristillisestä yhteydestä. 
Ehkä on mahdollista poistaa siitä 
mytologiset ja mystiset elementit 
kuitenkaan tuhoamatta hänen 
tärkeimmän viestinsä johdonmu-
kaisuutta ja ymmärrettävyyttä.

Eckhart oli epäsovinnainen, 
huomattava uskonnollinen ajat-
telija. Hänen kirjoituksissaan 
Kristus, Golgata, Raamattu, kirk-
ko tai ilmestykset eivät ole mer-
kittävässä roolissa. Se Jumala, 
josta hän puhuu, ei näytä olevan 
se Jumala, joka kristillisillä teolo-
geilla on mielessään, kun he pu-
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huvat Jumalasta. ”Negatiivisessa 
teologiassaan” hän jopa päätyy 
Jumalan kieltämiseen olemassa 
oleva olentona. Jumala pikem-
min sisältyy kuin on. Eckhartilla 
oli harvinaislaatuinen, syvällinen 
ymmärtämys ja hän jätti suuren 
lahjan perinnöksi ihmiskunnalle 
kokonaisuudessaan ja nykyajan 
oikeuskäsityksellemme erikoi-
sesti.

Mystisismi
Yhteenvetona voidaan sanoa, 

että Mestari Eckhartin oikeuskä-
site liittyy vain sivuten kristinus-
koon, sillä se edustaa mystistä 
käsitettä, jolla ei ole mitään 
tiettyjä uskonnollisia kytköksiä 
ja joka on yhtä lähellä itämaista 
ja läntistä maailmankäsitystä. 
Mystisismi on kohonnut teistisis-
tä, panteistisistä jopa ateistisis-
ta lähtökohdista ja 
kristinuskon lisäksi 
se ilmenee monien 
suurten uskonto-
jen; hindulaisuuden, 
buddhalaisuuden, juutalaisuuden 
ja islamin keskuudessa. Näyt-
täisi olevan mahdollista poimia 
mystisismi erilleen mistä tahan-
sa tyypillisesti uskonnollisesta 
ajattelutavasta ja tarkastella sitä 
elämänasenteena ja elämänta-
pana. Tapana tarkastella ulkoisia 
ja sisäisiä realiteetteja ja lähestyä 

niitä ja toimia niiden suhteen ta-
valla, jonka olennaisin piirre on 
mielentyyneys. 

On mahdollista laatia opinkap-
pale Mestari Eckhartin oikeus-
käsitteen olennaisimpiin kohtiin 
nojautuen ja niin, että lopputulos 
ei pohjaudu tai ole johdettavissa 
uskonnollisista olettamuksista. 
Opinkappaleen ydin voidaan 
tiivistää seuraavasti:

Oikeuden aktiivinen aspekti, 
jonka sisältö on antaa jokaiselle 
se, mitä hänelle kuuluu, riippuu 
oikeuden passiivisesta aspek-
tista, joka merkitsee sitä, että 
ihminen tasapuolisesti hyväksyy 
kaiken mitä hänen kohdalleen tu-
lee. Kun tyyneydellä onnistumme 
pienentämään huolemme siitä, 
mitä saamme, niin tämä synnyt-
tää olosuhteet, joissa pyrkimys 

tehdä oikeutta toteutuu ilman sitä 
haitallista riitelyä ja muuta sosi-
aalista ikävyyttä, jonka oikeuden 
antaminen ja antamatta jättämi-
nen tavallisesti aikaansaavat.

Mielentyyneys, jolla otamme 
vastaan antamisen kohteena 
olevat asiat, luo tyyneyttä kon-
takteihin ihmisten ja asioiden 

Me nojaudumme nykyisin vahvasti mys-
tiseen mielentyyneyden periaatteeseen.
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kanssa. Se aikaansaa sellaisen 
kanssakäymisen ja suhteen hei-
dän kanssaan, että riippumatta 
siitä mitä saamme tai emme saa, 
kyseinen asia ei omista meitä. 
Tämä mielentyyneys on äärim-
mäisen tärkeää, kun torjumme 
vaaraa tehdä vääryyttä anta-

essamme oikeutta ja näin ollen 
edistää kestävää ja seesteistä 
rauhaa. Se helpottaa löytämään 
keskitien äärimmäisyyksien eli 
paheiden välillä ja välttämään 
äärimmäisyyksiä etsiessämme 
Kultaista Keskitietä.

Nähdä maailma hiekanjyvässä ja taivas villikukassa. 
Pitää äärettömyyttä kämmenellään ja ikuisuutta het-
kessä.

William Blake
The Pickering Manuscript 1801-03
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Jos poliittisin ja hallinnollisin 
keinoin olisi mahdollista 

luoda ihmiskunnasta muutok-
sille altis ja täydellinen yhteinen  
kokonaisuus, niin tämä ykseys 
voidaan taata ja toteuttaa, jos 
ihmiskunnan uskonto, joka tällä 
hetkellä on ihmiskunnan korkein 
toimiva ihanne, hengellistyy ja 
siitä tulee ihmiselämän yleinen 
sisäinen laki.

Tällöin tarvitaan uusi psyykki-
nen tekijä, pelastava henkinen 
voima, jonka vaikutuksesta 
yhteisestä elämästä tulee tar-

peellinen koko ihmiskunnalle ja 
pakottaa sen kunnioittamaan va-
pauden periaatetta. Ihmiskunnan 
uskonto on se kasvava voima, 
joka pyrkii siihen suuntaan; se 
puolustaa inhimillistä ykseyttä, 
se tajuaa rodullisen käsitteen ja 
kuitenkin samaan aikaan kunni-
oittaa ihmisyksilöä ja luonnollista 
ihmisten ryhmittymistä.

Ihmiskunnan henkiseen uskon-
toon liittyy toivo tulevaisuudesta. 
Tällä uskonnolla ei kuitenkaan 
tarkoiteta sitä, mitä tavallisesti ni-
mitetään universaaliseksi uskon-

IHMISKUNNAN YKSEYS
The Rosicrucian Heritage -- No.1 2003

Sri Auribindo
Rosicrucian Beacon March 2019



KesäKuu 201926

noksi, järjestelmäksi, dogmiksi 
tai ulkoisiksi riiteiksi. Ihmiskunta 
on kokeillut ykseyttä mainituilla 
tavoilla. Se on kuitenkin epäon-
nistunut, koska ei voi olla olemas-
sa mitään universaalia uskon-
tojärjestelmää, yhtä psyykkistä 
uskoa ja elämälle välttämätöntä 
muotoa, yhtä henkistä uskoa, 
vakaumusta ja keskeistä muotoa. 
Sisäinen henki on todella yksi, 
mutta enemmän kuin mikään 
muu, hengellinen elämä vaatii 
vapautta ja itseilmaisun vaihtelua 
sekä kehityksen kasvua.

Ihmiskunnan uskonto tar-
koittaa kasvavaa tietoisuutta 
salaisesta Hengestä, jumalal-
lisesta Todellisuudesta, jossa 
me kaikki olemme  yhtä ja siitä, 
että ihmiskunta on Sen korkein 
olemassaoleva maan päällinen 
ilmaisuväline ja ihmisrotu ja ih-
misolennot ovat välineitä, joilla 
Se vähitellen ilmentää itsensä 
täällä. Se tarkoittaa kasvavaa 
yritystä elää tästä tiedosta ja 
saada aikaan tämän jumalallisen 
Hengen valtakunta maan päälle. 
Kasvusta ykseyteen kanssaih-
misten kanssa tulee kasvava 
prinsiippi kaikessa elämässäm-
me, ei pelkästään yhteistyön pe-

riaate, vaan todellinen  sisäinen 
ykseyden ja yhdenvertaisuuden 
sekä yhteisen elämän taju.

Yksilön tulee oivaltaa, että  
vain jokaisen omassa elämässä 
on jokaisen elämä täydellistä. 
Kaikkien tulee ymmärtää, että 
vain yksilön vapaassa ja täydelli-
sessä elämässä on löydettävissä  
sen täydellisyys ja pysyvä onnel-
lisuus. Tulee olla myös itsekuria 
ja pelastus tämän uskonnon mu-
kaan, mikä tarkoittaa tapoja, joita 
voi kehittää jokaisessa yksilössä, 
niin että se voi kehittyä ihmiskun-
nan elämässä kokonaisuutena.

Henkinen ykseys voisi luoda 
psyykkisen ykseyden, joka ei ole 
riippuvaista mistään älyllisestä tai 
ulkoisesta yhdenmukaisuudesta 
ja se voisi taivuttaa elämän yk-
seyden irti   sen mekaanisista 
yhdistymisen merkityksistä, mut-
ta olisi valmis aina rikastamaan 
sen vakaata ykseyttä vapaalla 
sisäisellä vaihtelulla ja vapaasti 
vaihdetulla ulkoisella itseilmaisul-
la;  tämä voisi olla perusta ihmi-
sen olemassaolon korkeimmalle 
olomuodolle.

Kuitenkin ihmiskunnan kor-
keampi toivo on niiden ihmisten 
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kasvavassa määrässä, jotka ha-
luavat toteuttaa tämän totuuden 
ja pyrkivät kehittämään sitä itses-
sään, niin että silloin kun jokai-
sen mieli on valmis luopumaan 
tahattomasta taipumuksestaan 
ja ehkä silloin kun havaitaan, 

että ihmismielen automaattiset 
ratkaisut ovat ajallisia ja epä-
tyydyttäviä, Hengen totuus voi 
tulla esiin ja johtaa ihmiskunnan 
korkeimman mahdollisen onnen 
ja täydellisyyden polulle.

Pikaisesti toimien ehdit vielä mukaan
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