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uinaisintialaisessa Varnashramajärjestelmässä ihmiset jaettiin
neljään sosiaaliseen kategoriaan:
brahmana, ksatriya, vaishya ja shudra. Kuvaannollisesti nämä neljä luokkaa muodostivat yhteiskunnan ruumiin jäsenineen
- ja sen visualisoitiin vastaavan Bhagavanin
eli Persoonallisen Jumalan ikuista hahmoa
olennaisine osineen. Bramiineiden eli älymystön katsottiin edustavan yhteiskunnan
aivoja, ksatriyoiden (hallinnollinen luokka) sen käsivarsia, vaishyojen (maanviljelijät ja kauppiaat) sen vatsaa ja shudrien sen
jalkoja. Voimme ymmärtää, että jokaisella
oli kokonaisuuden kannalta merkittävä
asema. On kuitenkin vähemmän tunnettu seikka, että samalla oli käytössä myös
henkiseen kehitykseen tähtäävä jako neljään ashramaan - brahmacarya, grihastha,
vanaprastha ja sannyasa. Tämän systeemin
mukaan ihmisen tuli käydä läpi nämä neljä vaihetta, kehittyäkseen myös henkisesti
eikä vain ammatillisten motiivien pohjalta.
Kali-yuga eli modernina aikana vallitseva yhteiskuntajärjestelmä perustuu nk.
markkinatalouteen. Sen johdosta jopa valtioiden johdossa toimivat henkilöt tekevät
nykyään ratkaisuja suuressa määrin itsekkyyden ja pääoman kartuttamisen motivoimina, toisin kuin aiempina aikakausina. Taloudellisen voiton maksimointi ei
kuitenkaan kuulu hallinnollisessa asemassa olevien henkilöiden aitoihin ominaisuuksiin, vaan kauppiaiden eli vaishyojen
luonteeseen. Tämä seikka kertoo paljon
nykymaailman vinoutuneesta arvojärjestelmästä, jossa rahalle on annettu Jumalan ja henkisyyden sijasta - absurdia kyllä kaikkein korkein ja ratkaisevin asema.
Oikeastaan elämän keskeisin tarkoitus
on henkinen kehitys. Mikäli koko ihmiskunta kautta maailman valjastetaan vain
markkinavoimien palvelukseen, kuin kelpo työhevonen, niin tuon todellisen tarkoituksen kannalta sokeat johtohahmot
riistävät samalla ihmisiltä tämän ainutkertaisen mahdollisuuden. Elämän tarkoitus ei ole pelkkä maallisten päämäärien saavuttaminen; Veedoissa luetellaan
kaikkiaan neljä päämäärää - dharma (oikeudenmukainen, eettisyyteen pohjautuva toiminta), artha (taloudellinen kehitys), kama (aistinautinto) ja moksha (eli
mukti, vapautuminen aineellisesta olemassaolosta). Sri Chaitanya Mahaprab-

hun mukaan tama nelivaiheinen kehityskulku huipentuu krishna-premaan - eli
Jumalan puhtaaseen rakastamiseen.”
Jo monia tuhansia vuosia aiemmin, itsensä oivaltaneet sielut eli henkisen täydellisyyden saavuttaneet gurut opastivat
raja-risheja ja maharajoja, keisareita ja
kuninkaita. Silloin valtaa pitävät käsittivät
voimansa kätkeytyvän itseään viisaampiin
turvautumiseen. Niin he onnistuivat käyttämään asemaansa ja valtaansa oikein,
näiden auktoriteettien vilpittömässä ohjauksessa. Mikäli joku valtakunnan asukas oli tyytymätön elämäntilanteeseensa,
hänellä oli oikeus kääntyä suoraan kuninkaan puoleen. Hän sai tehdä valituksen
- ja kuninkaan oli määrä kuunnella. Toisin sanottuna, Maharaja palatsissaan oli
henkilökohtaisesti vastuussa kaikkien alamaistensa onnellisuudesta.
Tänä “Tänä päivänä valtiomiehet
kautta maailman ovat - kaikella kunnioituksella sanottuna - lähinnä umpisokeita todellisuuden pohjimmaisen luonteen
suhteen. Yleensä he eivät edes tiedä, että
karmallisesti he saavat osakseen kuudenneksen (1/6-osaa) jokaisen alamaisensa
eli hallitsemassaan maassa asuvan kansalaisen karmasta, on se sitten hyvää tai
huonoa. Tämä on kosminen laki, eikä ole
kysymys siitä kenelle moinen käytäntö sopii ja kenelle ei ... Toisin sanottuna, toimiakseen itsensä ja kaikkien muiden kannalta hyväenteisellä tavalla, yhteiskunnan
keulakuvien on parasta johtaa ihmisiä
henkisempään suuntaan; Rooman imperiumissa noudatettiin keskiajalla brutaalia periaatetta “verta ja sirkushuveja” kansalle, ja vaikka se soi vallanpitäjille vakaan
aseman, niin samalla heidän karmallinen
taakkansa senkuin lisääntyi, ja niin koko
imperiumi luhistui. Mitä henkisempään
suuntaan yhteiskunta kehittyy, sitä vähemmän huonoa karmaa keulakuvien ja
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koko kansan harteille sälyttyy.
Maailman vanhin lakikirja Manu
Samhita opettaa että kaikilla valtion rajojen sisäpuolella asuvilla on oikeus elää ja
olla onnellisia, ei vain ihmisrotuun kuuluvilla. Ja kuninkaan tai presidentin luontaisiin velvollisuuksiin kuuluu suojella jokaista ja taata jokaisen tyytyväisyys sekä
hyvinvointi. Tämä on käytännössä äärimmäisen vaativa ja haastava tehtävä, ja paljastaa meille, että kuka tahansa ei ole kelvollinen täyttämään asetettuja kriteereitä.
Bhagavat Purana kuvailee erästä kiehtovaa tapausta. Arjunan veli Yudhisthira
päätyi - Bhagavad-gitan puhumisen aikoihin käydyn ja Mahabharatassa kuvaillun ydinsodan jälkeen - nykyisen Delhin
tienoilla sijainneen Indraprasthan kuninkaaksi. Kerran eräs bramiini tuli valtaistuinsaliin. Hän valitti tuohtuneena
että hänen lapsensa katosi selittämättömällä tavalla heti synnyttyään. Niin kävi
myös muiden hänen perheessään syntyneiden lasten kohdalla ... Maharaja Yudhisthira sai tämän kaiken vastuulleen - ja
jopa hänen veljensä Arjuna teki kaikkensa
selvittääkseen tilanteen, siinä kuitenkaan
onnistumatta. Silloin Bhagavaniksi luonnehditun Sri Krishnan täytyi Itse puuttua
peliin, ja kaikkivaltiutensa ansiosta, Hän
soi epätoivoiseen kriisitilanteeseen täydellisen ratkaisun.
Veeda-kirjallisuuden sivuilla esille tuodut jalot periaatteet - kuten yogan
yhteydessä mainitut yamat (väkivallattomuus, totuudenmukaisuus, varastamisen
kaihtaminen, itsehillintä [mukaan lukien selibaatin noudattaminen ja irtosuhteiden torjuminen] ja turhan mammonan
keräilyn karttaminen) samoin kuin niyamat (puhtaus, tyytyväisyys, itsekuri, itseopiskelu ja sisäinen tutkiskelu, sekä Ishavaralle eli Korkeimmalle antautuminen)
- luovat vakaan ja sopusointuisen perustan rauhalle, onnellisuudelle ja henkiselle kehitykselle, niin yksilön kuin yhteisön
tasolla. Niin ollen, niiden noudattaminen
on äärimmäisen suositeltavaa, mikäli elämässä halutaan saavuttaa jotain todellista,
eli kestävää kehitystä kohti sitä, mikä on
iäti pysyvää ja katoamatonta - kohti ylimaallista todellisuutta, niin maanpäällisen elämän aikana kuin sen jälkeen.
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Kokoontuu kevätkaudella Konsan Kartanossa
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nglantilainen Diana Cooper oli aikoinaan 42-vuotias, kun hän herkistyi enkeleille. Hän oli läpikäymässä avio-eroa ja elämä oli tunteiden
mullistama. Hän kutsui epätoivossaan
enkeliään, koska hänestä tuntui, että
muuta toivoa ei ollut. Enkelit muuttivat
hänen elämänsä. 11 vuotta tuon jälkeen,
Diana sai tehtäväkseen jakaa tietoa valosta ja enkeleistä muille ihmisille. Hän alkoi
kirjoittaa kirjoja siitä tiedosta, mitä hänelle annettiin. Diana perusti niin kutsutun enkelikoulun, “Diana Cooper School
of Angels,” jonka hän myöhemmin nimesi uudelleen Diana Cooper Säätiöksi
(Diana Cooper Foundation). Diana on
kirjoittanut lukemattomia kirjoja enkeleistä, enkelikokemuksista, ja informaatiosta kohdistuen maailmankaikkeuteen
ja maaplaneettaan. Saamansa tiedon
perusteella hän kehitti meditaatiomenetelmiä mm. jokaiselle chakralle kehossa,
jokaiselle arkkienkelille avun pyyntöä
varten ja paljon muuta. Diana Cooper
Foundation on kouluttanut tuhansia
opettajia levittämään enkelien sanomaa
maailmanlaajuisesti. Myös Suomessa on
Master opettajia, jotka pitävät enkeliopettajan kursseja suomeksi.
Sain itse opettajapätevyyden Kyproksen saarella, lähellä Larnakaa asuvan englantilaisnaisen Susan Ruddin
opastuksella. Olin juuri kesällä kouluttautunut jooganopettajaksi, kun facebookissa huomasin ilmoituksen kyseisestä koulutuksesta. Ensin ajattelin
vain hakevani itselleni tietoa, en kuvitellut opettavani sitä eteenpäin. Olin
yllättynyt siitä, että tunsin enkeleiden
energiaa käsieni kautta ja jopa nähdä
ilmassa tiettyä kipinöivää värähtelyä.

· numerologia
· hoitoja:
Matrix / TFT
· kursseja
050 534 4643

www.valonsydan.ﬁ

Avattuani sydämeni koulutuksen aikana tehtyjen harjoitusten avulla, tunsin että minulla oli apu lähellä kaikkea
mahdollista varten. Elämä muuttui
siunaukseksi ja helpotus vaikeina aikoina oli vain hetken rauhoittumisen
tulos. Myös Tarot-korttien tulkinnassa ymmärsin enkelien olevan mukana - viestit tulivat entistä fyysisemmiksi kuten päänahan viluinen tunne tai
hiusten silitys. En ole sen jälkeen tuntenut itseäni koskaan yksinäiseksi.
Enkelit ovat joka hetki myös sinun
luonasi. Enkelit voivat auttaa sinua
kaikilla elämän aloilla ja olla avuksi
myös perheellesi. Jokaisella meistä on
suojelusenkeli, joka kuiskii korvaamme ohjausta joka elämäntilanteessa.
Suojelusenkelisi rakastaa sinua ehdottomasti, mikään sanomasi tai tekemäsi asia ei muuta tätä, jokaisen elämäsi
aikana. Sydämesi avoimuus edesauttaa
sitä, että vastaanotat enkelisi viestejä. Esimerkkejä viesteistä olisivat mm.
höyhenet, pilvimuodostelmat, sateenkaaret ja löydetyt kolikot. Myös omat
vahvat tunteesi, synkroniset yhteensattumat ja humoristiset tapahtumat saattavat olla enkelisi tapa saada sinut hymyilemään. Diana Cooper kertoo, että
Jumala lähettää maan päälle tuhansia
enkeleitä avuksemme joka päivä, enkeleitä, jotka vain odottavat pyyntöä
auttaakseen meitä. Eikö olekin viisainta vastaanottaa heidät avoimin sylin ja
panna nuo ihanat valo-olennot töihin!

~ Om tat sat ~

Kirjoittaja Susan Heijari on elämänvalmentaja vuodesta
2011 ja Diana Cooper Foundation- enkeliopettaja vuodesta
2014. Kesästä 2015 hän on toiminut jooga- ja pilatesopettajana Turussa. Nyt Susan on myös äänimaljahoitaja. Hengellisyyden ja valon jakaminen on tärkeää Susanille ja sen
hän on ottanut päämääräkseen kaikessa, mitä hän tekee.

*** Johannes opettaa nykyään bhaktia, yogaa ja Veedafilosofiaa Aasiassa, sekä käy tilaisuuden tullen ajoittain myös
Suomessa. Tutustuthan temppeliyhteisö Gaudiya Mathan yllapitamään nettisivuun osoitteessa www.PureBhakti.com. ***

Susan Heijarin kurssi Avaa sydämesi enkeleille Konsan Kartanossa
23.4. Katso keskiaukeama.
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