Mitä on
henkinen
kehitys?

Yksilön ja maailman
kehitys – missä se
näkyy?

N

ykyään termit henkisyys ja henkinen kehitys ovat paljon esillä. Puhutaan henkisistä ihmisistä. Mitä
näillä sanoilla oikeastaan tarkoitetaan?
Yleisesti henkisellä ihmisellä varmaan tarkoitetaan sellaista, joka keskittyy enemmän
aineettomiin ja ajattomiin asioihin vastakohtana materiaalisille.
Millainen sitten on henkisesti kehittynyt
ihminen? Tarkoittaako se sitä, että ihmisellä
on korkea moraali? Voidaan ajatella, että alinta moraalin tasoa edustaa taipumus toimia oikein vain rangaistuksen pelossa, toisella tasolla
oikein toimitaan vain palkkion toivossa ja korkeimmalla tasolla halusta tehdä oikein. Puhutaan erottelukyvyn tärkeydestä. Mikä sitten on
oikein? Kristillisessä uskossa on selvät käskyt
ja kiellot sitä varten. Jotkut uskonnot taas sallivat jopa tappamisen uskon nimissä. Voidaan
myös ajatella, että ei ole oikeaa ja väärää. Kaikki teot palvelevat jotakin tarkoitusta. Liittyykö
henkisyys sitten Jumalaan? Jos liittyy, niin miten on buddhalaisen henkisyyden laita?
Ihmistä ja maailmankaikkeutta voidaan
tarkastella myös energeettiseltä kannalta.
Ainetta ei oikeastaan ole. Kaikki on värähtelyä ja henkistä alkuperää. Ihmisen ja kaiken
muun olevaisen ominaisuudet voi tuntea tai
nähdä herkistynein aistein energiakentässä.
Ihminen voi myös vaikuttaa näihin energiakenttiin, jopa ajatuksillaan. Tällaisia kykyjä
pidetään myös henkisesti kehittyneen ominaisuuksina. Tietoisuuden lisääntyminen on
jonkinlainen seuraus herkistymisestä ja liitetään myös henkiseen kehitykseen. Aihetta sivuavia luentoja löytyy Turun henkinen
keskus ry:n torstai-illoista, katso s. 6.
Voimme ajatella myös käytännönläheisesti, että ihmisen henkinen kehitys edistää
hänen onnellisuuttaan ja auttaa häntä tulemaan paremmin toimeen itsensä, muiden ihmisten ja ympäristön kanssa. Tämän lehden
monet artikkelit ja keskiaukeaman kurssit
tarjoavat välineitä sellaisen kehityksen edistämiseen ja selvittävät henkisyyttä muistakin
näkökulmista.
Kun käsittelemämme asia on maailmankaikkeuden suuruinen, ei siihen voitane pienen lehden sivuilla tyhjentävästi vastata. Ehkä
henkisen kehityksen määrittely on muutenkin mahdoton tehtävä tai onnistuu parhaiten
myyteissä. Kalevalassa takoo jokainen suomalainen omaa Sampoaan.
Onnistunutta Sammon taontaa
t. Ulla

VELI MARTIN KEITEL
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aljon puhutaan siitä, että elämme
suuren muutoksen aikaa. Henkisissä piireissä muutoksen uskotaan
vakaasti vievän ihmiskuntaa parempaan
suuntaan. Mutta onko näin? Maailmassa
tuntuu edelleen olevan yhtä paljon ongelmia ja epäkohtia kuin ennenkin - jos ei
peräti enemmän. On sotaa, terrorismia,
korruptiota, sairautta, nälänhätää, ahdasmielisyyttä, eriarvoisuutta, rasismia... lista
jatkuu. Maailmassa on ongelmia - mutta
missä se ”maailma” on? Onko se sinussa,
oletko sinä osa sitä?
Sanoisin, että voit hyvin paljon vaikuttaa siihen, miten paljon ”maailma” ongelmineen virtaa itseesi ja ohjaa elämääsi.
Olet kyllä maailmassa, mutta sinun ei tarvitse olla maailmasta. En itse menisi sanomaan, kuten jotkut tekevät, että maailma
on harhaa. Maailma on se totuus, jossa elämme, johon projisoimme oman sisäisen totuutemme. Mutta kokemukseni
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maailmasta on minun. Maailma ei omista
eikä määrää minun totuuttani eikä minun
kokemustani.
Mitä enemmän kotiisi tungetaan kuvia ongelmaisesta maailmasta, sitä tarkemmin sinun on pidettävä huolta oman
sisäisen maailmasi siisteydestä. Ei pidä
valittaa sitä, mitä maailmassa tapahtuu
vaan valita sitä, mikä omassa sydämestäsi
katsottuna vie sinua - ja sen myötä maailmaa ympärilläsi - toivomaasi suuntaan.
Vaikka maailma olisi ihan sekaisin, sinä
voit olla terve ja onnellinen.
Tässä muutoksen ajassa on kysymys
yksilön vallan palauttamisesta. Jeshua
(www.jeshua.net) sanoo, että emme ole
parantamassa maailmaa vaan itseämme;
sen tehtyämme maailman parantuminen
sujuu omalla painollaan. Myös Raamatusta tunnemme Jeesuksen sitaatin: ”Kun
pelastat yhden ihmisen, pelastat koko
maailman”. Kukahan tuo yksi ihminen
mahtaakaan olla!
Itsensä parantaminen ei tietenkään
tarkoita oman egon, oman persoonan,
pönkittämistä. Paraneminen ja pelastuminen pitävät sisällään sen, että suhde
muihin ihmisiin, luontoon ja yhteiskuntaan harmonisoituu. Ihmisen maailma
muodostuu ihmisyksilöistä. Terveelle,
luonnolliselle yksilölle on tervettä ja luonnollista olla harmoniassa ympäristönsä
kanssa. Epäharmoninen maailma tarjoaa
hyvän vertailukohdan luonnolliselle terveydellesi, tai sen puutteelle. Kun maailma valehtelee, ota valhe sydämeesi ja tutki, teetkö sillä valheella mitään. Eikö ole
jännää kuinka lähellä toisiaan ovat sanat
valhe, valinta, valitus - kaikki ne sisältävät
itsessään valon.
Veli-Martin Keitelin luento ”Yksilön ja maailman kehitys - missä se
näkyy?” Turun henkisen keskuksen
torstai-illassa 9.4. klo 18.30. Katso
s. 6.

Kiinnostaako Pyhä Äiti?
Australialainen, kansainvälisesti
toimiva henkinen opettaja Amaya Ma
tulee ensi kesänä Suomeen pitämään
aiheesta workshopin. Aurinko-Maa ry
on haastatellut häntä.
A-M: Kertoisitko jotain taustastasi ja
henkisestä polustasi?
Amaya: Olen syntynyt Australiassa ja olin
ammatiltani 23 vuotta tavallinen opettaja.
Henkinen polkuni alkoi 1989 seitsemällä
vuodella tiibetinbuddhalaisuuden parissa.
Jo sitä ennen olin saanut diagnoosin, että
sairastin Menièren tautia, joka pakotti
minut jäämään sairaseläkkeelle. Vuonna
1999 tapasin Qala Sri’ama Phoenixin. Hän
auttoi minua paranemaan sairaudestani ja
minä autoin häntä hänen henkisessä elämäntehtävässään. Sairaudesta tuli opettajani, jonka kanssa löysin Pyhän Äidin
läsnäolon ja näytti, että rakkauden voima
todella parantaa poikkeuksetta kaiken.
Pitkillä matkoilla ystäväni Qalan kanssa
vuodesta 2003 lähtien puhdistuin yhä syvemmin ja sain henkisiä lahjoja. Matkat
olivat planeetan palvelemista ja Qala toi
niillä opetuksia valaistuneilta tasoilta monille ihmisille ympäri maailmaa.
A-M: Kuka tai ketkä ovat henkisiä opettajiasi?
Amaya: Jokainen ihmisperheemme jäsen
on opettajani. Ne, joiden sydän on tiiveimmin suljettu, opettavat minua eniten.
He opettavat minulle, miksi olen täällä,
ja he todella opettavat minua näkemään
Jumalan läsnäolon kaikessa ja rakastamaan ilman mitään syytä. En seuraa ketään opettajaa, vaikka olen vuosia saanut
opetusta Qalan kanavan kautta. Nämä
opetukset kutsuvat kaikkia paljastamaan
oman sisäisen opettajansa. Suuret ihmis
ystävät kuten Gandhi, Äiti Teresa, Äiti
Amma, Nelson Mandela, Dalai Lama
ja alkuperäiskansojen vanhimmat ovat
inspiroineet minua eniten.
A-M: Mikä on mielestäsi aikamme suurin haaste? Kuinka tärkeänä näet valotyön?
Amaya: Monia vedetään nyt rakkauden
polulle, päästämään irti vanhoista arvoista
ja seuraamaan oman sydämensä totuutta.
Näen ihmisyyden kollektiivisen sydämen
avautuvan ja uskon tämän olevan maailmanlaajuinen liike, joka vain voimistuu.
A-M: Olet nyt itse henkinen opettaja.
Kerrotko opetustyöstäsi?
Amaya: Vuonna 2014 olen pitänyt se-

kuva: Tarja Salomaa

Pääkirjoitus

minaareja ja henkilökohtaisia istuntoja
USA:ssa ja Sveitsissä yli sadalle henkilölle
ja opettanut pitemmässä koulutuksessa
kansainvälistä 200:n opiskelijan ryhmää. Olen korkeamman minäni kanava
ja kanssani on enkeleitä, arkkienkeleitä,
valaistuneita mestareita ja rakkaudenlähettiläitä. Kun opetan ryhmää, he työskentelevät jokaisen osallistujan kanssa.
Kanavana välitän värähtelyjä, jumalallisen
läsnäolon rakkautta osallistujien energiakenttään, chakroihin ja valopilariin. Värähtelyjen välittäminen tuo jumalallisen
energian sinulle suoraan kunnes kykenet
sytyttämään sen itse omasta energiastasi.
Kun opetan ryhmää, istumme ympyrässä,
mikä edustaa yhdenvertaisuuttamme ja
ykseyttämme.
A-M: Tulet Suomeen pitämään Pyhän
Äidin workshopin. Mitä tarkoitat käsitteellä Pyhä Äiti?
Amaya: Pyhä Äiti on rakkaus kaikessa, jokaisen ihmisen, puun, vesipisaran, molekyylin, atomin sydämessä oleva rakkaus,
elävä rakkauden valtameri, joka läpäisee
ja siunaa kaiken. Pyhä Äiti ei ole yksi olento kuten Äiti Maria, joka on yksi valaistunut Äiti. Pyhä Äiti on aineeton, tyhjyyttä,
mutta hän voi ilmentyä valon muotona.
Hän on lempeä ja pehmeä, mutta erittäin
voimakas. Hän on kaikkein keskittyneintä rakkautta. Syvällä sisimmässämme me
olemme tätä puhdasta rakkautta.
A-M: Mitä osanottajille tapahtuu workshopin aikana?
Amaya: Kun Pyhän Äidin rakkaus koskettaa piileviä, syvempiä pelkoja, valon pelko
pehmenee ja alkaa sulaa niin, että tunnemme olevamme turvassa ja uskallamme tuoda pimeässä pidetyt sisäiset tilat takaisin
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valoon. Tämä on Pyhän Äidin läsnäolon
lahja. Ohjaan osallistujia tulemaan tietoisiksi piilevästä ja rakastamaan itseään,
kuten Jumala rakastaa. Ohjaan jokaista
avaamaan sydämensä sille, mikä tuntuu
kaikkein mahdottomimmalta rakastaa.
A-M: Mitä tarkoitat käsitteellä sielu?
Amaya: Näen sielumme valo-olentona,
josta jotakin on kehossamme ja loput
hengessämme. Jokin sielussamme ei ole
koskaan menettänyt yhteyttään lähteeseensä, kun taas jotkin sielumme osat eivät ole vielä palanneet valoon vaan ovat
jääneet pelon valtaan. Sieluna sinä olet
syntynyt Pyhän Äidin sydämen kautta, hän on äitisi ja sinä olet hänen pyhä
lapsensa. Pyhän Äidin työ aktivoi sielun
henkisiä lahjoja. Kun sielun sisäiset rajoitukset purkautuvat, ydinolemuksemme virtaa lävitsemme ja saamme lahjan
käyttää energiaamme viisaasti ja luovasti.
Sielun lahjat vapautuvat syntymään jokaisessa chakrassa annettaviksi Maa-Äidillemme, perheillemme, yhteisöillemme ja
koko ihmiskunnalle.
A-M: Tulet tarjoamaan myös yksilöllisiä
istuntoja. Mitä ne ovat?
Amaya: Olen akaashisten aikakirjojen lukija. Tuon saataville tietoja, joiden ansiosta tietoisuudessa voi tapahtua voimallinen
muutos. Kun mielemme päästää otteensa,
sielu vapautuu ohjaamaan elämäänsä sydämestään ja lähteestään käsin.
Voit tutustua työni energiaan internetosoitteessa http://lovingpresence.theselfmasteryschool.com/.
Lisää Amaya Masta ja Pyhän Äidin
workshopista löydät Aurinko–Maa ry:n
kotisivuilta www.aurinko-maa.fi

