
pyramidin muotoon. Pyramidin muoto 
synnyttää ilmeisesti myös energiakentän, 
jota kutsutaan skalaarienergiaksi (pra-
na- tai chi-energia). Tähän voi liittyä se, 
että esimerkiski Gizan pyramidialueella 
ei tunne itseään juuri koskaan väsyneeksi.

Suuret pyramidit saattoivat olla yhtey-
dessä toisiinsa ja muodostaa jonkinlaisen 
energiasysteemin. Suurten pyramidien si-
säiset osatekijät eli laitteet ovat kadonneet 
ja jäljellä on enää pelkät rakennukset.

Suuressa pyramidissa on ilmeisesti ta-
pahtunut jokin valtava räjähdys. Kunin-
kaan kammion seinät ovat työntyneet yli 
2 cm alkuperäisiltä paikoiltaan ulospäin. 
Kammion kattopalkeissa on halkeamia. 
Ne ovat ehkä nousseet ilmaan räjähdyk-
sen seurauksena ja haljenneet pudotes-
saan alas. Myös suuren gallerian katossa 
on palamisen jälkiä.

Muinaisen Egyptin temppelit suun-
niteltiin toimimaan vuorovaikutukses-
sa ihmisen kanssa. Ne herättelevät kehon 
energioita. Eri temppeleissä on erilainen 
energia ja jokainen kokee temppelit omal-
la tavallaan. Esimerkiksi Karnakin temp-
pelissä sijaitsevassa Sekhmetin kappelissa 
on erittäin voimakas läpitunkeva energia. 
Hathorin temppelissä Denderassa on taas 
hyvin pehmeät, feminiiniset energiat.

Vihkimys-kirjan keskiössä on rakkau-
dellinen sanoma. Jokaisen ihmisen sisäl-
lä asuu puhdas rakkaus – me emme vain 
tunne syvintä sisimpäämme. Varsinaiseen 
vihkimykseen valmistautuminen kesti 
vuosia. Kandidaatit harjoittelivat temp-
pelin puutarhassa kehon eri asentoja sekä 
keskittymis- ja hengitysharjoituksia eli 
”joogaa”.

Mielikuvaharjoitusten avulla opit-
tiin hallitsemaan omia tunteita. Tarkoi-
tuksena oli tehdä harjoittajista ulkoisis-
ta olosuhteista riippumattomia siten, että 
kaikissa mahdollisissa tilanteissa säilyi 
täydellinen mielenrauha.

Varsinaisessa vihkimys-tapahtumas-
sa kokelaan ruumis saatettiin kuolemaan 
verrattavissa olevaan transsitilaan. Hen-
kilö saatettiin muuntuneeseen tietoisuu-
den tilaan. Vihittävän kehoon johdettiin 
korkeampaa värähtelyä kuin mitä hänen 
omansa oli. Ensimmäisellä asteella kan-
didaatin henki poistui ruumiista ja hän 
sai kokemuksen siitä, että kuolemaa ei ole 
olemassa. Kokelas tuli tietoiseksi toisista 
olemassaolon tasoista. Kehittyneemmäl-
lä asteella koettiin hyvin korkea tietoisuu-
den tila, varsinainen jumalyhteys

Ihmisessä on potentiaali henkiseen 
kasvuun. Tietoinen henkinen harjoitus ta-
pahtuu kääntymällä sisäänpäin. Arjessa 
voidaan suorittaa, mutta sisäänpäin kään-
tyminen on hellittämistä ja irti päästämis-
tä. Henkistä kasvua voi itse nopeuttaa esi-
merkiksi joogan ja meditaation avulla. 
Muinaisaikojen vihkimyskokemuksessa oli 
mahdollista käydä oma tuleva kohtalo no-
peutetusti läpi, aina valaistumiseen saakka.

Muinaisen Egyptin henkinen symbo-
liikka kuvasi näitä universaaleja asioita. 
Esimerkiksi faaraon otsan kohdalta nou-
seva kobra symboloi jumalallista voimaa 
eli kundaliinivoimaa. Faarao oli jumalan 
ilmentymä.
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Kävin Egyp-
tissä ensim-
mäisen ker-

ran vuonna 1990 ja 
matka muutti koh-
dallani paljon asi-
oita. Aloin lukea erityisesti pyramideihin 
liittyviä kirjoja ja artikkeleita. Samalla alkoi 
oma henkinen etsintä. Näiltä ajoilta jäi mie-
leeni erityisesti kolme kirjaa, jotka liittyvät 
henkiseen kasvuun ja Muinaiseen Egyptiin.

Elisabeth Haichin kirjoittama Vihki-
mys on omaelämänkerta monien eri elä-
mien ajalta. Kirjailija kertoo kirjassaan 
siitä, kun hän eli Muinaisessa Egyptissä 
faaraon tyttärenä ja puolisona.

Kirjassa kuvattu Egypti ei ole kuiten-
kaan sellainen kuin meille nykyään opete-
taan, vaan esimerkiksi pyramideista kuu-
lui jyrinää ja näin aikaansaatiin sadetta.

Toinen kirja oli Paul Bruntonin kir-
joittama Egyptin salaisuuksien jäljillä. 
Brunton oli mystikko, joka kävi Egyptissä. 
Hän kertoo kirjassaan, miten hän meditoi 
lähellä sfinksiä ja sai näyn, jossa vedenpai-
sumus pyyhkäisi sfinksin yli.

Edgar Cayce oli kenties 1900-luvun 
tunnetuin selvännäkijä. Kirjassa Nukkuva 
profeetta kerrotaan, että sfinksin tassun 
alla sijaitsee ”atlantis-arkisto”.

Kaikki kolme kirjaa kertovat Atlan-
tiksesta. Cayce puhuu unohdetusta sivili-
saatiosta, jonka teknologia oli verrattavis-
sa meidän nykyiseen teknologiaan. Haich 
kertoo, että Atlantista asutti jumalallinen 

rotu, jota kutsutaan nimellä Jumalan po-
jat. He luovuttivat vähitellen vallan ihmi-
sille. Viimeiset Atlantiksessa asuvat Juma-
lan pojat rakensivat jättiläismäisiä laivoja, 
joihin he laittoivat joitain laitteita, per-
heensä ja kotieläimensä. Sitten he lähti-
vät siitä maanosasta, jonka oli määrä tu-
houtua.

Kun saavuttiin Egyptiin, niin Juma-
lan pojat rakensivat laitteilleen sopivia ra-
kennuksia, joissa laitteet olivat suojattuna 
ulkomaailmalta. Nämä rakennukset ovat 
pyramideja

Gizan suuri sfinksi on veistetty suoraan 
peruskallioon. Se on 73 metriä pitkä ja 20 
metriä korkea. Kukaan ei tiedä varmuudel-
la sitä, kuka sfinksin veisti tai ketä se esit-
tää. Brunton kutsui sfinksiä nimellä ”tyy-
neyden kolossi”. Hänen mukaansa ihmiset, 
jotka veistivät sfinksin, olivat lähtöisin At-
lantiksesta ja perustaneet Egyptin sivilisaa-
tion. Sfinksi edustaa yhdyssidettä tämän 
päivän ihmisten ja kadonneen maailman 
ihmisten, Atlantiksen asukkaiden välillä. 
Se veistettiin muistomerkiksi.

Sfinksi symboloi vihkimyksen hiljai-
suutta ja salaisuutta. Veistoksessa leijo-
na viittaa eläimen vietteihin ja vaistoihin, 
pää symboloi ihmisen älyä.  Sfinksi kuvas-
taa sitä totuutta, että ihmisen pitää pyrkiä 
hallitsemaan oma itsensä. Näin on mah-
dollista saavuttaa henkinen tyyneys.

Tutkija Manu Seyfzadeh uskoo löytä-
neensä sfinksin alkuperäisen nimen. Se 
ei ole ollut tähän asti tiedossa. Hän sanoo 
löytäneensä myös hieroglyfiset todisteet 
”Atlantiksen” arkistokammiosta. Sfinksin 

nimi on saattanut olla vanhan valtakun-
nan ajalla Mehit. Mehit on Egyptin van-
himpia jumalattaria. Naarasleijonana ku-
vattu jumalatar on symbolina vanhempi 
kuin sfinksin nykyinen ajoitus 2500 eaa. 
Samoin sfinksi saattaa olla paljon van-
hempi..

Milloin Egyptin suurimmat pyrami-
dit rakennettiin? Rakentamisen huippu-
kausi oli Egyptin historian alussa. Suuriin 
pyramideihin liittyvä tietotaito heijastelee 
ennemminkin sivilisaation huipentumaa 
kuin alkutaipaletta. Vaikuttaa siltä, että 
egyptiläiset perivät tietonsa ja taiteensa 
vanhemmalta korkeakulttuurilta.

Haich kirjoittaa Vihkimyksessä mo-
neen otteeseen leijonista. Faaraot pitivät 
leijonia lemmikkieläiminä ja leijonat ve-
tivät myös faaraoiden vaunuja. Asia kuu-
lostaa hurjalta. Haich kertoo, että eläimiä 
kesytettiin ja koulutettiin. Ylhäisöllä oli 
oma leijonatarha, jonne pääsi vain leijo-
nien vartijan mukana. Leijona istui audi-
enssien aikana liikkumattomana ja arvok-
kaasti faaraon vierellä.

Mitä asiasta nykyään tiedetään. Van-
hin tunnettu hautamaalauksia sisältävä 
hauta Egyptissä on ajalta noin 3500 eaa. 
Sieltä löytyy kuva, jonka oletetaan esittä-
vän jumalatarta kahden pystyssä olevan 
naarasleijonan kanssa. Egyptologit kerto-
vat, että leijonia käytettiin Egyptissä lem-
mikkieläiminä.

Venäläinen tutkijaryhmä selvitti 
vuonna 2018, että suuri pyramidi keskit-
tää sisälleen ja pyramidin alle sähkömag-
neettista säteilyä, radioaaltoja. Asia liittyy 

Vihkimys, Egyptin salaisuuksien 
jäljillä ja Nukkuva profeetta  

-kirjojen kertomaa 
Muinaisesta Egyptistä 

Punainen pyramidi on Egyptin kolmanneksi suurin pyramidi. Sen on ilmeisesti rakennuttanut faarao Sne-
feru, Khufun isä. Sneferun sanotaan rakennuttaneen 3 valtavaa pyramidia. Syytä tähän on vaikea selittää, 
jos pyramidien pääasiallinen tarkoitus on ollut hautaaminen. 

Gizan 3 pyramidia, Khufu, Khafre ja Menkaure. Khufun pyrami-
dia pidetään näistä vanhimpana, mutta on kuitenkin mahdollista, 
että keskimmäinen Khafren pyramidi rakennettiin ensimmäisenä. 
Khafren pyramidi on rakennettu Gizan tasangon korkeimmalle 
paikalle. Sana Khafre tarkoittaa ”auringon hohtoa”. Tämä viittaa 
pyramidin sijaintiin ja asemaan suhteessa aurinkoon. 
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