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Kaiken takana on henki, idea. Henki ilmenee aineessa, joten aineellisuus on hengen välttämätön työkalu. Ihmistä sanotaan henkiseksi,
jos hän asettaa henkiset arvot materiaalisten edelle. Miten henkisyys
sitten ilmenee yhteiskunnassa? Siihen Turun henkinen keskus yrittää
löytää vastausta kevään luennoilla, katso s. 3.
Henkiset yksilöt eivät välttämättä kovin helposti pysty muuttamaan
koko yhteiskuntaa henkiseksi, vaikka heitä olisi paljonkin, koska vallan kahvoihin päätyvät helpommin materialistisesti ajattelevat. Mm.
tästä kertoo Veli-Martin Keitel artikkelissaan sivulla 4. Vallan kaksiteräisestä miekasta kertovat enemmän Seija Aalto ja Seppo Ilkka
sivulla 2.
Menneinä aikoina henkisyyttä on harjoiteltu ja harjoitettu enemmän
suljetuissa piireissä, kuten luostareissa ja esoteerisissa kouluissa. Syvempää tietoa on jopa piiloteltu ja varottu paljastamasta kaikille. Nyt
aika on toinen. Tietoa on tarjolla henkisen koulutuksen saralla niin
ylitsevuotavasti, että tarvitaan erottelukykyä poimimaan jyvät akanoista. Tänä päivänä henkinen tieto on kaikkien tavoitettavissa ja sen
hedelmien on mahdollista olla luonnollinen osa arkipäivää. Siihen
pyrkii mm. kundaliinijoogakoulutus, josta Hari Jot Kaur eli Merjam
Auraskari kertoo sivulla 8.
Kun tutkitaan tätä aikaa astrologisesti, löydetään merkkejä siitä, että
henkisyys raivaa tietään yhteiskuntaan kiihtyvällä voimalla. Uranus
ravistelee ja Pluto uudistaa pitkillä aikaväleillä. Tarja Karlsson kertoo
planeettojen vaikutuksesta enemmän sivulla 6.
Myös ihmisen rakentama ympäristö vaikuttaa siihen, miten ihminen
voi ja pystyy toteuttamaan itseään henkisesti. Harmoninen ympäristö
harmonisoi myös ihmistä. Maarit Holttinen kertoo sivulla 5 empaattisesta arkkitehtuurista.
Kun seuraa uutisista ja lehdistä maailman tapahtumia: sotia, terrorismia, rikollisuutta, valtataistelua - tuntuu siltä, että yhteiskunnassa ei ole
henkisyyden häivääkään. Tämän hetken henkisyys onkin enimmäkseen vielä pinnan alla, ei valtakulttuurin esiin tuomana. Uskoa henkisyyden mahdollisuuksiin onkin tärkeää pitää yllä, että jokainen, joka
haluaa muuttaa vallitsevia oloja, jaksaisi pysyä omissa valinnoissaan.
Jokainen olemassaolon tiedostava oivallus vaikuttaa kollektiiviseen tajuntaan. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa olemassaolon taistelussa kuin
vastata henkisyyden haasteeseen, jokainen kykyjemme mukaan.
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Valta näyttää kiehtovan ihmistä. On etsitty
taloudellista ja poliittista valtaa. Kansat
ja niiden johtajat ovat yrittäneet laajentaa
valtapiiriään. Uskonnot ja aatteet ovat
pyrkineet hallitsemaan ihmisten ajattelua.
Henkinen valta keskittyy niissä helposti
hierarkiassa korkealla oleville. Ihminen on
ajatellut omistavansa luonnon. Hän on myös
pyrkinyt hallitsemaan maagisin keinoin olemassaolon salattuja voimia. Toisaalta monet
asettavat etusijalle henkisen edistymisen.
Onkin syytä kysyä, millainen on vallan ja
henkisyyden suhde.

O

n ilmeistä, että vähänkin suuremmassa
yhteisössä on oltava henkilöitä, jotka
johtavat sen toimintaa. Tämä koskee
yhtä hyvin valtioita kuin liikeyrityksiä tai vaikkapa taloyhtiöitä. Muussa tapauksessa yhteisö jää
tuuliajolle ja seuraa kaaos. Kysymys on työnjaosta ja yhteisön palvelemisesta. Mikäli päätökset
ovat eettisesti kestäviä, on johtajan toiminta sopusoinnussa henkisyyden keskeisten periaatteiden kanssa. Leimaa-antavia tällaiselle johtamiselle ovat rehellisyys, avarakatseisuus, yhteiseen
hyvään pyrkiminen ja sydämen viisaus.
Johtaja voi tässä tarkoittaa yhtä henkilöä tai
johtoryhmää. Jos nimettyjä johtajia ei olisi, joutuisi yhteisö kuitenkin jollakin tavalla päättämään asioistaan. Tämä voisi monesti olla liian
hidasta ja monimutkaista. Siksi johdon toimintaa joudutaan käytännössä valvomaan jälkikä-
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teen. Tätä kautta vallankäytön henkisyydestä tai sen puutteesta vastaavat lopulta ne,
jotka vastaavat valvonnasta, viime kädessä
kaikki yhteisön jäsenet.
Vallankäytön ongelmia syntyy helposti siksi, että ihmisillä on taipumus himoita
valtaa sen itsensä takia. Tämä johtuu egomme halusta olla muita rikkaampi ja parempi.
Ennen kuin esimerkiksi valtakunnan hallitsijasta tulee hallitsija, hänellä on yleensä kilpailijoita, joista jotkut ovat valmiita käyt-
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tämään myös likaisia menetelmiä valtaan
päästäkseen. Ei ole ilman muuta selvää, että
hallitsijaksi valikoituu eettiseltä kannalta
korkeatasoisin kilpailija. Valtaan noustuaan hänen olisi kuitenkin löydettävä itsestään henkistä puhtautta ja viisautta. Joka tapauksessa hän joutuu käyttämään apunaan
neuvonantajia. Näillä on myös suuri valta,
joka on usein piilossa kansalaisilta. Johtajan
henkisyyden aste tulee esiin siinä, millaisia
neuvonantajia hän valitsee itselleen. Kansalaisten vastuulla on antaa palautetta johtajilleen ja tarvittaessa erottaa heidät tehtävistään. Diktatuurissa tämä on vaikeata ja voi
johtaa väkivaltaan.
Jo tuhansia vuosia sitten on havaittu,
että henkiset harjoitukset avaavat tietoisuutta näkymättömän maailman ilmiöille. Tämä johtaa toisenlaiseen kysymykseen
vallasta ja sen etiikasta. Mystikot, shamaanit, joogit ja muut henkisen tiedon etsijät
joutuvat ratkaisemaan, miten he suhtautuvat mahdollisuuteen hallita luonnon voimia
ja jopa muita ihmisiä maagisin keinoin.
Vanhoissa joogateksteissä sanotaan joogan harjoitusten saattavan avata tekijälleen ns. siddhejä eli täydellistymisiä. Tällai-
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sia ovat esimerkiksi kyky tietää tulevista ja
menneistä, lukea ajatuksia, lentää, olla hyvin pieni tai hyvin suuri, muuttua näkymättömäksi, olla monessa paikassa yhtä aikaa,
ottaa toisen ihmisen keho valtaansa, saada
yliluonnollista voimaa, luoda ”tyhjästä” fyysisiä esineitä ja nähdä kaukaisia ja salattuja
asioita. Se mitä tavallisesti kutsutaan selvänäköisyydeksi, on vähäisimpiä näistä mystisistä voimista. Tällaiset mahdollisuudet
voivat houkuttaa egoa suunnattomasti ja
historian kuluessa monet ovatkin sortuneet
ns. mustan magian harjoittajiksi. Vastuullinen joogaopetus kehottaa sivuuttamaan
tämän harhapolun, luopumaan tällaisten
voimien etsinnästä ja keskittymään olennaiseen: tosiolevan löytämiseen ja vapautumiseen karman kiertokulusta. Siddhit eivät
ole henkisen tien tavoite. Jos niitä kuitenkin
ilmenee, ne ovat ankara haaste, joka mittaa
etsijän eettisyyttä. Hän on täysin vastuussa
tavasta, jolla niitä käyttää.
Seija Aalto ja Seppo Ilkka Turun henkisen keskuksen illassa to 9.3. Katso
alla.
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9.3. Seija Aalto ja Seppo Ilkka, ”Henkisyys ja valta”
16.3. Lille Lindmäe, ”Uuden kultaisen aikakauden
Henkisyyden päämääränä oli tietoisuuden avartuminen ei niinluominen”
kään oikea usko. Millä menetelmillä tähän päämäärään pyrittiin?”
23.3. Pentti Paakkola, ”Ihminen, yhteisö ja yhteiskunta
2.2. Paavo Nevalainen, ”Henkisyys ja yhteiskunnan
antroposofisesta näkökulmasta”
hauraus”
30.3. Kalevi Riikonen, ”Raha ja henkisyys”
9.2. Klaus Rahikainen, ”Kun Suomen sydän avautuu”
6.4. Heikki Vuorila, ”Mikä on Suomen henkinen tila v.
16.2. Maarit Holttinen, ”Empaattinen arkkitehtuuri”
2017?”
23.2. Tarja Salomaa, ”Musiikki ja universaali rakkaus 20.4. Matti Kuusela, ”Yksilöllisyyden ja vapauden meryhteiskunnallisena vaikuttajana”
kitys yhteisössä ja yhteiskunnassa”
2.3. Reijo Oksanen, ”Ortodoksinen mystiikka ja neljäs tie” 27.4. Krista Lagus, ”Tunteet kollektiivissa ja yksilössä –
Kristillisellä mystiikalla tarkoitetaan kääntymistä ulkoa sisäänMitä niille voi tehdä?
päin (Metanoia), Jumalan tuntemista (Theoria) ja Jumalaan
yhtymistä (Theosis). Sitä harjoitetaan melkein yksinomaan luos- 4.5. Anna Backlund ja Dmitri Karpin, ”Tasa-arvon
tariympäristössä. Neljännellä Tiellä tarkoitetaan G. I. Gurdjieﬃn
pimeä puoli”
20. vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla länteen tuomaa ope11.5.
Jouko Palonen, ”Henkisyyden ilmentyminen artusta, joka on uudempi versio kristillisestä mystiikasta. Neljäs tie
jessa. Miten ilmennän henkisyyttä jokapäiväisissä
on jokapäiväistä elämää varten.
Lisätietoja Reijo Oksasen kotisivuilta: http://prayerofheart.com/
kohtaamisissa?
index_finn.html ja http://www.gurdjieﬀ-internet.com”

Pääsymaksu 6 €, jäsenet 3 € (sis. teetarjoilun). Luennot ovat torstai-iltaisin kello 18.30.
Konsan Kartano, Virusmäentie 9, 20300 Turku. Bussit 14 ja 15. Tied. Ulla Oksanen 044 592 9324.
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