Tiede Jumalan jäljillä
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T

iedemiehet eivät mielellään puhu
Jumalasta, eivätkä papit mielellään
darwinistisesta evoluutio-opista.
Uskontojen maallistuminen ja toisaalta
tieteen siirtyminen yhä metafyysisemmille alueille vähentävät kuitenkin kuilua
tieteen ja uskonnon välillä.
Tieteen ja uskonnon välinen ristiriita on ymmärrettävä, koska ne vaikuttaisivat tarjoavan meille varsin vastakkaisia oppeja maailman ja ihmisen alkuperästä ja
olemuksesta. Mutta onko kyse todellisesta
ristiriidasta vai kenties enemmänkin tutkimusmenetelmistä ja erilaisista käsitteistä?
Itse uskon, että samaa todellisuutta
voidaan tutkia ja selittää sekä tieteen että
uskonnon keinoin, ilman että nämä sotivat toisiaan vastaan. Kun uskonto laajennetaan sisältämään myös institutionaalisten uskontojen ulkopuoliset henkiset ja
hengelliset maailmankuvat, sen voidaan
sanoa antavan sisäisiä merkityksiä sille ulkoiselle maailmalle, jota tiede niin monin
keinoin havainnoi ja analysoi.
Tiedettä on totuttu pitämään objektiivisena ja uskontoa enemmän subjektiivisena. Kiistämätön tosiasia on kuitenkin
se, että tieteen määritelmät todellisuudesta kuvastavat vain kunkin aika-kauden tieteellisen tutkimuksen trendejä ja painotuksia. Tiede tarjoaa malleja, ei objektiivisia ja
absoluuttisia totuuksia. Mallit muuttuvat ja
päivittyvät sitä mukaa kun tutkimusmenetelmät ja -asenteet kehittyvät.
Olemme tottuneet ajattelemaan, että
fysikaaliset tieteet tutkivat aineellista
maailmaa siinä missä uskonnot ja filosofiat luotaavat aineetonta universumia. Nyt
kuitenkin maailman johtavat fyysikot ovat
kallistumassa sille linjalle, että mitään aineellista maailmaa ei ole olemassa vaan

koko kolmiulotteinen konkreettiselta vaikuttava maailma on itse asiassa kaksiulotteisella pinnalla sijaitseva hologrammi,
jonka mielemme ja aistimme saavat tuntumaan... ”todelliselta”. Toisaalta kvanttifysiikka on jo aikoja sitten osoittanut, että
ainakin atomia pienemmissä mittakaavoissa tutkijan havainnot ja asenteet vaikuttavat oleellisesti mittaustuloksiin - ja
niistä johdettaviin päätelmiin. ”Todellisuus” vaikuttaisi olevan eräänlainen elokuva, jonka juonta tietoisuutemme ohjaa.
Mutta mikä se tietoisuus oikeastaan on?
Katselin youtubesta Stephen Davisin juontaman mielenkiintoisen 5-osaisen sarjan ”The Holographic Universe”,
jota voin suositella kaikille näistä asioista
kiinnostuneille. Sarjassa näytetään monien tiedemiesten haastatteluja, jotka eivät
ainoastaan tue holografista todellisuusmallia vaan myöskin sitä, että holografisessa todellisuudessa koetut asiat ovat
ennalta suunniteltuja. Mainitsen esimerkkinä erään esitellyn kokeen: Koehenkilöille näytetään tietokoneella kuvia, joista osa
on tunteellisesti provokatiivisia. Samalla
henkikön aivoihin on kiinnitetty anturit,
jotka rekisteröivät tunnereaktion aiheut-

tamat muutokset. Käy ilmi, että reaktiot
tulevat jo ennen kuin kuva näytetään - itse
asiassa jo ennen kuin näytettävää kuvaa
on edes päätetty. Jokin osa meistä siis tietää etukäteen mitä on tulossa!
Davis päätyy sarjassa hätkädyttävään
johtopäätökseen: Tietoisuus ohjaa holografista elokuvaa, mutta personaaliset
ihmiset eivät voi siihen vaikuttaa. Toisin
sanoen samainen tietoisuus ohjaa myös
meitä ja persoonallisina yksilöinä emme
voi vaikuttaa elokuvan tapahtumiin, vaan
ainoastaan reaktioihimme. Hänen elämänohjeensa on kaikista uskomuksista
luopuminen. Siis ei ainoastaan negativiisisista uskomuksista vaan kaikista. Tällöin voimme ottaa vastaan elämäämme
suunnitellut tapahtumat sellaisina kuin ne
tulevat. Hänen mukaansa meillä on aina
mahdollisuus saavuttaa täydellinen yltäkylläisyys ja onnellisuus. Meidän täytyy
vain lopettaa yrityksemme muuttaa todellisuutta, koska meitä ei yksinkertaisesti
ole luotu siihen kykeniviksi.
En väitä nieleväni tätä näkemystä aivan tällaisenaan. Kuitenkin allekirjoitan
vahvalla käsialalla sen, että meidän on
opittava hyväksymään elämässä vastaan
tulevat asiat sellaisena kuin ne tulevat ja
opeteltava muuttamaan uskomuksiamme, sen sijaan että tuomitsisimme maailman ja taistelisimme sitä vastaan. Tällöin
alamme myös avautua lukemaan elämän
antamia merkkejä, jotka ohjaavat meitä
kulkemaan sitä suunniteltua reittiä – olipa
suunnittelija sitten kuka tai mikä hyvänsä.
Martin Keitelin luento Sateenkaaripäivillä kts. s. 14. (La-su myös selvänäköiset tulkinnat: elämänpolku,
terveys, ihmissuhteet, ura, edelliset
elämät, tukena Avalon-oraakkelikortit ja parantava yläsävellaulu. 25 min
30 / 20 €, 55 min 55 / 45 €.)

Jooga ja Jumala
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K

undaliinijoogassa on hengellisyys
aina läsnä. Se on itse asiassa se,
joka erottaa joogan muista fyysisistä harjoituksista. Lähtökohtana on, että
olemme hengellisiä olentoja kokemassa
maallista elämää. Sanotaan, että jopa enkelit kadehtivat meidän mahdollisuuttamme kasvaa ja kehittyä tämän maailman
kehyksissä. Usko sielun vaellukseen on
luonnollinen osa tätä joogaa. Valitsemme
tietoisesti seuraavan elämän raamit voidaksemme mahdollistaa ne kokemukset,
joita tarvitsemme kehitykseemme.
Jumala tai Jumalallisuus on käsite, joka
on meissä elävä voima; ”God and Me, Me
and God are One” eli Jumala ja Minä, Minä
ja Jumala olemme yhtä. Jokainen sielu on
osa Universaalista Sielua. Jooga kasvattaa
tietoisuutta tästä yhteenkuuluvuudesta ja
vähentää tunnetta separaatiosta. Yogi Bhajan totesi aikoinaan; Jos et näe Jumalaa kaikissa, et näe Jumalaa ollenkaan.
Kutsumme Jumalallisuutta monella
tavoin kuten Rajaton, Kuolematon, Ikuinen, Ääretön, Jumala, Suuri Totuus jne.
Käytämme mantroja säännöllisesti ja ne
kaikki ilmaisevat Jumaluuden eri puolia.
Mantrat voivat äkkisiltään tuntua vieraalta, mutta niissä on vapauttavaa voimaa.
Ei tarvitse edes tietää, mitä ne tarkoittavat, sillä voima piilee niiden tuottamassa
värähtelyssä. Ne ovat vapauttaneet monet
ihmiset Jumalan pelosta tai monimutkaisesta suhteesta Jumalaan. Kuulun itse siihen ryhmään. Jumalan nimissä oli tehty
niin paljon väärää. En halunnut edes ääneen lausua sanaa Jumala. Vähitellen se
siitä aukeni ja samalla murtuivat muurit
oman sieluni sopukoihin. Olemme niin
kauan yhdistäneet Jumalan kirkkoon,

Luontaisen hyvinvoinnin
keskus Tampereella

TERVETULOA KURSSEILLE

esim. reiki, kalevalainen jäsenkorjaus, ayurvedinen
pää- ja kasvohieronta, joogaretriitit, yrtit ja kukkaterapia,
kuumakivihieronta, shiatsu, kuppaus, kasvisruokakurssi,
Uusi elämä -ohjelma (luonnonmukaista syövän ennaltaehkäisyä
ja hoitoa) sekä unelmien lomapaketti.
Yrityksille ja ryhmille virkistys- ja tyky-päiviä hemmottelun merkeissä.
www.frantsilanhyvanolonkeskus.fi
Aija Lento p. 040 591 8742, info@frantsilanhyvanolonkeskus.fi
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Tampere

mutta joogan kautta olen saanut uuden
yhteyden siihen voimaan.
Asenne kundaliinijoogassa on, että Jumala elää meissä jokaisessa, että paratiisi
ja helvetti ovat saavutettavissa tämän elämän puitteissa. Jokainen valinta voi viedä sinut joko lähemmäksi sielusi polkua
tai kasvattaa riippuvaisuutta maalliseen.
Ei ole ulkopuolista rankaisevaa Jumalaa,
vaan sekin on meissä itsessämme. Jooga
kasvattaa tietoisuuttamme siitä, että jokainen tekomme, jopa ajatuksemme, jättää jälkensä. Kehittämällä itseämme muutamme maailmaa.
Vaikka kundaliinijooga usein yhdistetään sikhismiin, on se kuitenkin täysin uskonnon ulkopuolella. Jos on uskovainen,
vahvistuu se usko. Yhteys sikhismiin tulee
siitä, että Yogi Bhajan oli sikhi. Sieltä tulee
paljon voimakkaita mantroja, mutta käytämme myös mantroja muista perinteistä
ja jopa englanninkielisiä mantroja.
Jaan tässä yhden mahtavista mantrameditaatiosta, jota on jopa tutkittu tieteellisesti useampaan otteeseen eri maissa. On
haluttu katsoa, jos tämä meditaatio lieventäisi alzheimerin tautia ja tulokset ovat
osoittaneet selvän parannuksen. Se on aivoille tehokas ja auttaa myös tuskaan, masennukseen, muistiin, tasapainottaa aivojen puoliskoita ja kehittää aisteja.

Jos haluat oppia lisää kundaliinijoogasta, olet tervetullut workshoppiin
Turkuun Konsan Kartanoon 15.10.
(katso keskiaukeama). Kundaliinijoogan opettajakoulutus suomeksi alkaa
Turussa, Konsan Kartanossa helmikuussa 2017. Workshopin jälkeen on
infotuokio koulutuksesta kiinnostuneille. Lue lisää netistä: Joogajoo.fi tai
kysy suoraan: harijot@joogajoo.fi

Via-Akatemian tapahtumia
Johdattelua ajatusjoogaan
- Raumalla
Tiedustelut: Jouko Palonen, 050 390 6517, joukopalonen@gmail.com
- Turussa su 23.10. ja 20.11. klo 18-20, Paimalantie 376
Tiedustelut: Kaisa Pakkala, 044 992 6191, kaisapakkalamaaria@gmail.com
Luentoja Turussa
- Maarian Myllyoja, Ruusuportti, Paimalantie 374
- Su 9.10.2016 klo 13, Musiikkiterapian mahdollisuuksia, Asta Aronen
Olemme mukana Sateenkaaripäivillä 2016!

www.terveyskeidas.fi

Kirjeopisto Via
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Olavinkatu 34 B 22, 57130 Savonlinna
(015) 273 558, 050 567 9630

