
SINIKKA JUNTURA

Yhteiskunta käy henkisessä kehi-
tyksessään läpi samat vaiheet kuin 
yksilö, sillä kansakunnan jäsenet 

todellistavat sen henkisen kasvun vuoro-
vaikutuksessa toisten kansakuntien kans-
sa. Yksilön henkinen kasvu riippuu hänen 
tavastaan ajatella. Hegel ja Snellman esi-
merkiksi kuvaavat ajattelun kehitystä tie-
toisuuden tason kohoamisena.  

Keho-tietoisuudessa ihmisen pyrki-
myksenä on mielihyvän kokeminen. Hän 
kokee koko maailman ja toisten ihmisten 
olevan häntä vastaan ja ajattelee kieltei-
sesti kaikesta, mikä estää häntä toteutta-
masta hänen omaa hyväänsä. 

Mielen tietoisuuden kehällä egom-
me hallitsee meitä ulkoisessa maailmassa. 
Egolle näkyvät teot ovat tärkeitä ja se rajaa 
tiedostamattomat kehon toiminnot minä-
kuvansa ulkopuolelle. Yksilön ajattelu on 
mustavalkoista, joko tai -ajattelua. Hän si-
toutuu oman ryhmänsä tavoitteisiin ja hä-
nen suhtautumisensa muihin ryhmiin on 
negatiivista.

Sielu-tietoisuudessa ihmisen tietoi-
suus kääntyy sisäänpäin ulkoisesta maa-
ilmasta ja samalla laajentuu horison-
taalisesti ympäristöön, maailmaan ja 
lähimmäisiin. Ihminen oppii tarkkaile-
maan niin ulkomaailman ilmiöitä kuin 
omia tunteitaankin takertumatta niihin. 
Hän tiedostaa molemmat osaksi minuut-
taan oman ajattelunsa avulla. Ajattelunsa, 
joka ei enää ole itsekästä vaan yleistä ja 
kaikille yhteistä, transpersoonallista sekä-
että -ajattelua jossa minän ja sinän, hen-
gen ja aineen vastakkaisuus on kumou-
tunut. Samoin järjen ja tunteen joiden 
yhdessävaikuttavuus mahdollistuu tuntei-
den positivisoiduttua ja Jumalan järjen al-
kaessa vaikuttaa ihmisen järjen sijaan ku-
ten Luther asian ilmaisi.  

Yksilö tulee vähitellen  myös tietoisek-
si näkymättömästä transsendentista maa-
ilmasta, jumaluudesta, henkenä kaikkien 
ihmisten itsenäisyytensä säilyttäneiden 
tajuntojen ykseytenä maailmanhenges-
sä ja ihmisten ja maailman ykseytenä. Ei 
vain tänä hetkenä vaan myös menneisyy-
dessä ja tulevaisuudessa niin, että tulevai-
suus ei ole ihmiselle enää pelottava, vaan 
uusia mahdollisuuksia avaava ja Jumalan 
tulevaisuutta todellistava. 

Valtion ideasta

Hegelille ja Snellmanille valtio on trans-
sendentti idea, kansallishenki.  Molem-
pien filosofiassa kansallishenki ilmenee 
ensin perheessä (kehotietoisuus) ja kan-
salaisyhteiskunnassa (mielen tietoisuus). 

Perheessä yksilö saa valmiudet astua 
yhteiskuntaan. Varsinaisesti vasta kansa-
laisyhteiskunnassa valtiolla on sisäinen 
ja ulkoinen suvereeniteetti. Mielen tietoi-
suudessa yleisenä yhteiskuntana ja sielu-
tietoisuudessa oman erityislaatunsa tie-
dostaneena kansakuntana. 

Kansallishenki manifestoituu kansa-
kunnan laeissa ja sen tavassa. Lain tur-

vatessa omaisuuden ja yksilön suojan 
ihminen kokee mielen tietoisuudessa 
yhteiskunnan itsensä ulkopuolella ole-
vaksi. Kun hän sielutietoisuudessa oppii 
ymmärtämään ajattelunsa avulla laeissa 
latenttina piilevän järjellisyyden, niiden 
hengen, hänen tajuntansa sulautuminen 
kansallistajuntaan voi alkaa. 

Kun emme ole tietoisia kansallishen-
gestä, valtio on meille sen rajojen sisä-
puolella oleva luonto ja luonnonvarat, 
sen aineellinen omaisuus. Kansallisen it-
setietoisuuden kohotessa sielutietoisuu-
teen  ymmärrämme myös kansakunnan 
sisäisen, henkisen elämän, sen uskonnon, 
kulttuurin, tieteen ja taiteen sisältyvän 
kansallishengen ilmentyminä valtioon. 
Snellmanin sanoin; kansakunnan voima 
on sen sivistyksessä. Uskonnolla on He-
gelin ja Snellmanin ajattelussa suuri mer-
kitys kansallisen itsetietoisuuden kehityk-
sessä. 

Ruotsin vallan aika 

Suomi ei Ruotsin vallan aikana ollut tietoi-
nen omasta kansallisesta identiteetistään, 
kansallishengestään (kehotietoisuus). 
Tietoisuus Suomesta omana alueena alkoi 
lisääntyä, kun sen itäraja määriteltiin en-
simmäisen kerran Pähkinäsaaren rauhas-
sa 1323 ja kun suomalaiset pääsivät en-
simmäisen kerran osallistumaan Moran 
kivillä kuninkaan vaaliin 1362.

Reformaatiolla oli suuri merkitys Suo-
men kehittymiselle. Reformaatio Suomes-
sa alkoi suomalaisten omasta tahdosta, 
ei kuninkaan määräyksestä. Suomenkie-
linen reformaation kirjallisuusohjelma 
laadittiin Suomessa. Agricola loi suomen 
kielen kääntäessään Uuden Testamentin 
ja muita kirkollisia tekstejä. Suomalaiset 
myös  kustansivat itse suurimman osan 
suomenkielisistä kirjoista.

Reformaatio mahdollisti Raamatun 
lukemisen omalla äidinkielellä ja sen sa-
noman omakohtaiseen tulkitsemisen. 
Lutherin mukaan hyvä ihminen tekee hy-
viä tekoja (sielutietoisuus) eikä niin että 
hyvät teot tekevät ihmisestä hyvän (mie-
len tietoisuus) kuten katolinen kirkko 
opetti. 

Reformaation henki kohotti uskon-
non sielutietoisuuteen. Lutherin ajatte-
lussa tärkeää ei ollut kirkko vaan ihmiset, 
seurakunta. Pyhäin yhteys ei ole sidottu 
kirkkoon ulkoisena muotona vaan seura-
kuntaan, ihmisten keskinäiseen rakkau-
teen. Lutherin ajatteluun sisältyy myös 
ihmisen jumalallistumista koskevia aja-
tuksia (henkitietoisuus). 

Suomesta itsenäinen valtio 
100 vuodessa

Suomi sai nykyisiä rajoja lähes vastaavat 
rajat Ruotsin ja Venäjän solmimassa rau-
hassa 1809. Aleksanteri I kutsui koolle val-
tiopäivät Porvooseen maaliskuussa 1809. 
Valtiopäivillä hallitsija ”kohotti Suomen 
kansakunnaksi kansakuntien joukkoon” 
ja lupasi pitää voimassa  “Suomen entisen 
konstitution ja hallitustavan sekä kaikki 
sen säätyjen privilegiot, vapaudet ja oi-
keudet.” 

Mitä Porvoossa tapahtui? Mitä hal-
litsija tarkoitti konstitutiolla ja voimas-
sa olevilla laeilla? Mitä kansakunnalla? 
Suomessa keskustelu Porvoon valtiopäi-
vistä alkoi yliopiston piirissä. Ensimmäi-
set luennot aiheesta olivat 1842. Keskus-
telu jatkui vuosia. Siihen  osallistui myös 
Snellman. Hänen mukaansa Haminan 
rauhansopimus solmittiin Ruotsin ja Ve-
näjän välillä ja siinä määrättiin kansain-
oikeudelliset, ulkoista suvereniteettia kos-
kevat suhteet. Porvoon valtiopäivillä sen 
sijaan sovittiin Venäjän keisarin ja Suo-

men kansan välillä sisäisestä suverenitee-
tista. 

Tammikuun valiokunnan ympäril-
lä käyty keskustelu 1861–1863 herät-
ti yleisen kiinnostuksen ja käynnisti kes-
kustelun valtiopäivistä, perustuslaeista ja 
valtioista. Tietoa siitä, mitkä olivat perus-
tuslakimme tai mitä ne sisälsivät ei mo-
nellakaan ollut, mutta sitä haluttiin. Niin-
pä lait käännettiin suomeksi. Taiteessakin 
lait olivat esillä. Kansallishenkemme per-
sonifikaatio, Suomi-neito sai kuvallisen 
ilmaisunsa mm. Walter Runebergin La-
ki-veistoksessa Aleksanteri II:n patsaan 
jalustassa Helsingin senaatintorilla ja Eetu 
Iston maalauksessa “Hyökkäys”. Oman 
lain merkitys iskostui kansan mieliin. 

Kun valtiopäivät kokoontuivat 1863, 
käsitys perustuslaeista oli yleinen. Puhut-
tiin “valtiomahdista” modernissa mer-
kityksessä; valtiopäivillä on lakiasäätävä 
valta yhdessä hallitsijan kanssa, toimeen-
panovalta on hallitsijalla. Käsitys Suomes-
ta valtiona maakunnan sijaan alkoi voi-
mistua valtiopäivien kokoontumisesta.

Kun eduskuntauudistuksessa 1906 to-
teutui kaikkien kansalaisten oikeus edus-
tajiensa välityksellä osallistua lainsää-
däntötyöhön  ja kun myös naiset saivat 
oikeuden asettua vaaleissa ehdolle, en-
simmäisenä maailmassa,  Suomella ei 
enää itsenäistyessään 1917 ollut tarvetta 
konstituoitua valtioksi, kuten monilla pie-
nillä valtioilla. Se oli tehnyt sen jo. Sillä oli 
omat lait ja hallinto,  oma kieli ja kulttuu-
ri jne. Ja se oli tehnyt sen itse vain sadassa 
vuodessa joka on lyhyt  aika valtion his-
toriassa. Olimme oppineet tiedostamaan 
itsemme kansakuntana, tosin vielä kan-
sakuntana yleensä mielen tietoisuudessa, 
ts. kansakunnan laeissa ja tavoissa annet-
tuna, ei vielä niissä potentiaalina olevan 
suomalaisen hengen sisäistämisenä. Kehi-
tystä ohjanneilla kansallisen heräämisen 

ajan suurmiehillämme oli tietoa ajateltu-
na ja ymmärrettynä kansallishengen toi-
minnasta, joten voimme sanoa Suomen 
valtion syntyneen tietoisesti sanan, hen-
gen voimalla. - Suomen itsenäistyttyä ja 
toisten valtioiden tunnustaessa sen itse-
näisyyden, Suomi sai myös ulkoisen suve-
reeniteetin.

Suomi 100 vuotta

Olemme olleet menestyvä kansakunta. 
Olemme monilla mittareilla mitattuna 
kansainvälisissä vertailuissa maailman 
paras maa. Itsenäisyytemme 100-vuotis-
juhlavuoden innoittamana syntyneessä 
”Suomen idea” -kirjassa 27 kirjoittajaa 
eri aloilta valottaa näkemyksiään Suomen 
historiasta ja tulevaisuudesta; pohjoismai-
nen hyvinvointivaltio, hyvä koulutus, tur-
vallisuus, digitalisaatio, .… Useissa kirjan 
teksteissä tuodaan esille yrittäjyys yhtenä 
Suomen tulevaisuuden menestystekijänä. 
Ja toivotaan sen arvostuksen edelleen li-
sääntymistä.

Itsenäisyytemme aika on suurelta osin 
ollut mielen tietoisuuden tason ilmen-
nystä, joko-tai -ajattelun todellistumista. 
Yleinen, vallitseva mielipide on muotou-
tunut sen mukaan mikä näkökulma on 
saanut eniten kannattajia. Aineelliset ar-
vot ovat olleet hallitsevia. Aineellisten re-
surssien jakamiseen oikeudenmukaises-
ti on pyritty kompromissein (konsensus). 
Konsensuksen avulla olemme saavutta-
neet hyviä tuloksia. 

On tullut aika siirtyä mielen tietoi-
suuden rajallisten, aineellisten resurssi-
en jakamisesta sielutietoisuuden tasolle 
sekä-että -ajatteluun, hengen runsauden 
maailmaan Suomen positiivisen tulevai-
suuden luomiseksi. Inspiraatioita tähän 
työhön voimme saada mm. kansallisfilo-
sofimme Snellmanin ajattelusta. 

Tervetuloa ikimuistoiselle 
Brasilian matkalle!

Brasiliaan henkiparannuskeskukseen
2 vk. 2-16.4.2017 hinta n. 2450€
3 vk. 2– 23.4.2017  hinta n. 2850€ 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 

 
 Kiinnostaako Sinua elämän mysteerit, omien voimavarojesi

ja lahjojesi löytäminen sekä tunnetaitojesi kehittäminen? 

            
              

Enkelten Koti -koulu tarjoaa mahdollisuuden kokonais-  
valtaiseen kasvuun ihmisenä kehon, mielen ja sielun tasolla. 
Koulussa opitaan käyttämään energioita tietoisesti oman itsen 
ja toisten parhaaksi. 

Viidestoista vuosikurssi alkaa syyskuussa 2017 

Lue lisää ja ilmoittaudu  
www.enkeltenkoti.com  
puh. 040 738 7648, posti@enkeltenkoti.com                

 

Marketta Rantti
koulutuksesta

vastaava opettaja

Airi Oja
Tulkinnat itselle tai lahjaksi:
- numerologinen
 koko tulkinta 75 €
- puhelintulkinta syntymäajasta 
 ja tarotkorteista 45 €

Kurssit numerologiasta, tarot-
korteista tai unien tulkinnasta.

Katso kotisivu www.airioja.fi.

Kysy lisää puh. 040 7622 099 
tai numen@airioja.fi
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