
ei-materiaalisessa maailmassa, josta mm. 
Francisco Cândido Xavierin sekä Divaldo 
Francon meediokyvyn kautta kirjoitetut 
teokset7 ovat antaneet hyvinkin rikkaita ku-
vauksia. Tuonpuoleinen todellisuus ei ole 
pelkästään Allan Kardecin havaitsema asia. 
Eri lähteissä sitä kutsutaan toiseksi ulottu-
vuudeksi, toiseksi tasoksi, henkimaailmaksi 
tai Henkien maailmaksi. 

elämämme haasteilla ja 
mahdollisuuksilla on tarkoituksensa

Älyllisen kehityksemme lisäksi tärkeämpää 
meille elämässämme on sielumme tai ts. 
Henkemme moraalinen kehitys. Omatun-
tomme kertoo meille jokapäiväisissä aska-
reissamme, mikä on oikein ja väärin. Tu-
lemme onnelliseksi tekemästämme hyvästä. 
Vastaavasti keräämme tulevaisuudellemme 
onnettomuutta sen mukaisesti, kuinka pal-
jon onnettomuutta olemme toisille aiheut-
taneet. Näin Jeesuksen elämänohjeet - ”tee 
toisille sitä, mitä toivoisit itsellesi tehtä-
vän; kullekin hänen tekojensa mukaan” 
- tulevat hyvin ymmärrettäväksi ja järkeen-
käyväksi – ja meitä onnellisuuteen johdat-
tavaksi.  Sen mukaisesti tulemme kohtaa-
maan tekojemme seuraukset ennemmin tai 
myöhemmin, joko nykyisen elämän aikana 
tai sen jälkeen. Näin ajatellen elämämme 
haasteet ovat meidän sieluamme tärkeällä 
tavalla kehittäviä, ennemmin tai myöhem-
min ohimeneviä tapahtumia. Niissä ei ole 
mitään sattumanvaraista ja ne kaikki nou-
dattavat syyn ja seurauksen lakia. 

laajempi ymmärrys apuna 
paremman tulevaisuuden 
rakentamisessa

Monet materiaalisen maailmankuvan kan-
nattajat pitävät koko ihmiskohtalon pohti-
mista toisarvoisena asiana. Elämän kiireet 
vievät meitä niin suurella intensiteetillä, että 
jokainen joutuu tarkoin priorisoimaan ajan-
käyttönsä niihin asioihin, joita pitää tärkeänä. 
Mutta mikä todellakin on tärkeää?  Onko pa-
rempi juosta elämänpyörässä eri tilanteiden 
heittelemänä, tietämättä, tai edes ajattele-

matta mistä tulee ja minne menee? Ajallisesti 
verrattuna ruumiillinen elämä – kuinka pitkä 
se olisikaan – on häviävän pieni, kun sitä ver-
taa loputtomaan tulevaisuuteemme, jota joka 
päivä itsellemme rakennamme teoillamme 
sekä valinnoillamme.

Spiritistinen oppi8 ja viimeaikaiset kuo-
lemanrajakokemukset9 tuovat esimerkkejä 
siitä, kuinka tuonpuoleiseen siirryttyämme 
joudumme jokainen tarkastelemaan elä-
mäntaivaltamme – joudumme arvioimaan 
kuinka hyvin käytimme mahdollisuuksi-
amme. Onnellisia ne, jotka ovat täyttäneet 
elämäntaipaleensa hyvillä teoilla. Pystymme 
jokainen ohjaamaan ajatteluamme, tun-
teitamme ja tekojamme parempaan, jos 
vain haluamme. Lukemattomat esimerkit 
ja myös järkemme sanoo, että sen eteen 
kannattaa ponnistella.  Tähän - moraaliseen 
kehitykseen - Allan Kardecin teoksiin koottu 
spiritistinen oppi ihmistä johdattaa ja tämä 
on myös sen olennainen päämäärä.10 Se ei 
tapahdu dogmaattisin väittein vaan johdon-
mukaiseen filosofiaan perustuen, joka on 
vapaasti itse tutkittavissa ja arvioitavissa. 
Jokainen voi itse tehdä johtopäätökset sii-
tä, ovatko näiden elämän peruskysymykset 
toisarvoisia ja kuinka ne laajemmin ymmär-
rettynä voisivat parantaa kunkin ihmisen ja 
koko yhteiskuntamme tulevaisuutta. Vaka-
vamielinen tutustuminen tähän asiaan on 
muuttanut jo miljoonien ihmisten ajattelua 
– ja parempaan suuntaan. Sen perustalle on 
syntynyt laajalle levinnyt hyväntekeväisyys-
työ, joka koskettaen eri puolilla maailmaa 
lukemattomia ihmisiä ja myös tuonpuolei-
seen siirtyneitä Henkiä.   

luentotilaisuudet ja opiskelu- 
ryhmät – lisätietoa elämän perus-
kysymyksistä kiinnostuneelle 

Tämän artikkelin rajallinen tila ei salli 
Kardecin teosten tarkempaa läpikäyntiä. 
Kyseessä on hyvin laaja-alainen oppi, jolla 
on tieteellinen, filosofinen ja moraalinen 
näkökulma. Sen esille tuomat asiat eivät 
välttämättä ole monelle lukijalle uusia, mut-
ta niiden johdonmukainen lähestymistapa 
on poikkeuksellinen. Nykyään on jo mah-

dollista tutustua tähän aiheeseen ilmaiseksi 
myös Suomen kielellä, koska Allan Karde-
cin teoksia löytyy jo monesta kirjastosta. 
Nämä teokset ovat myös ympäri maailmaa 
säännöllisesti kokoontuvien ryhmien opis-
kelun kohteena - nykyään jo myös Suomes-
sa. Näissä kokoontumisissa päämääränä 
on asiaan perehtyminen ja kokemuksien 
vaihtaminen toinen toistaan kunnioittaen. 
Allan Kardecin teosten yhdessä opiskeluun 
ei kuulu meediokyvyn harjoittaminen vaan 
niissä seurataan periaatetta – ”paras me-
nettely spiritistisen opin opetuksessa on 
kääntymällä ensin järjen ja sitten vasta 
silminnähtävien ilmiöiden puoleen.”11 
Niihin osallistuminen on ilmaista ja yh-
dessä opiskelu tulee aina antamaan asiaan 
perehtyvälle laajemman näkökulman. Li-
säksi vuoden mittaan järjestetään avoimia 
tilaisuuksia, joissa aihepiiriin tutustutaan 
luentojen muodossa. Niissä läsnäolijoilla 
on aina mahdollista esittää kysymyksiä ja 
hankkia täydentävää tietoa. Toivotammekin 
asiasta vakavamielisesti kiinnostuneet luki-
jat tervetulleeksi näihin tilaisuuksiin. 

Lisätietoa: info@allankardec.fi & www.
spiritismi.fi & tähän mennessä käänne-
tyt Allan Kardecin teokset: Henkien Kirja, 
Meedioiden Kirja, Evankeliumi Spiritis-
min Mukaan & Spiritismi Lyhyesti.

peKKa KaaraKainen  
/ TyöryHMä allan Kardec

Meille jokaiselle on annettu käytettäväk-
semme hyvin arvokas asia – elämä. Sen 
tarkoitus ja merkitys on läpi ihmiskunnan 
historian nostattanut paljon kysymyksiä eri-
laisine vastauksineen. Nykyisessä ruumiilli-
sessa elämässä meillä on tietty aika toimia 
ja käyttää (enemmän tai vähemmän rajal-
lisesti) valinnanvapauttamme. Kohtaamme 
rakkautta ja vihamielisyyttä, onnellisia ja 
vaikeita asioita, iloja ja suruja. Kuitenkin 
- ennemmin tai myöhemmin - tämä ruu-
miillinen elämämme saavuttaa väistämättä 
päätepisteensä. Joillekin se tapahtuu hyvin 
odottamatta, toisille pitkän valmistelevan 
vaiheen (sairauden tms.) jälkeen.  

Tuntematon tulevaisuutemme 

Mutta mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? 
Onko elämämme koetuksilla jokin tar-
koitus vai onko kaikki pelkkää yhteen 
kasaantuneen materian sattumanvaraista 
seurausta? Onko meidän tietoisuutemme ei-
materiaalisessa sielussa tai Hengessä, joka 
jatkaa elämää ja kokee asioita vielä ruumiin 
kuoleman jälkeen?  Nämä elämän perusky-
symykset olivat myös Allan Kardecin selvi-
tystyön kohteena, kun hän keräsi ja tuotti 
kirjallista materiaalia, joka on nyt jo suurel-
ta osin käännetty myös suomen kielelle.

Materiaalinen elämänkatsomus 
vs. kirkon näkökanta

Esitettäessä tämä kysymys tieteen edustajal-
le, esim. arvostetulle ja kyvykkäälle lääkä-
rille olisi ymmärrettävää, että hän ihmisen 
ruumiinavauksen jälkeen toteaisi kollegoil-
leen: ”Ei, ihmisessä ei ole sielua, en löytänyt 
skalpellillani mitään, mikä pystyisi sellaista 
osoittamaan”. Tästä täysin materiaalisesta 
näkökulmasta tietoisuutemme on aivotoi-
mintojemme seurausta ja niiden lakattua 
meillä ei ole enää mitään odotettavissa. 
Tämä ajattelu poistaa elämältä korkeammat 
päämäärät. Sen mukaan kuolemanjälkeinen 
absoluuttinen olemattomuus pyyhkii pois 
kaiken vastuun elämänaikaisista teoistamme. 
Elämän mukanaan tuomat vaikeudet ovat sat-
tuman tulosta tai ”huonoa onnea”. 

Arvostettu uskonnollinen auktoriteetti 
saattaisi antaa vastaukseksi kuvauksen kuo-
lemaa seuraavasta ikuisesta autuudesta tai 
kärsimyksestä – taivaasta ja helvetistä. Suo-
messa tähän tulkintaan liittyy yleisesti myös 
ajatus, että Jeesus tuli aikanaan maan päälle 
ja sovitti kaikki syntimme ja tulemme pelas-
tumaan, jos vain uskomme Häneen. 

allan Kardecin tutkimusten lähde 
– tuonpuoleinen 

Allan Kardec lähestyi tätä asiaa eri näkökul-
masta. Hän ei tässä asiassa luottanut tieteen 
viralliseen kantaan, vaikka tunsi hyvin tieteen 
käyttämät menetelmät ja sovelsi niitä myös 
omiin tutkimuksiinsa. Hän ymmärsi, että 
tieteen menetelmät olivat kehitettyjä ja eri-
tyisen soveltuvia nimenomaan materian tut-
kimiseen1 - sellaisenaan ne eivät soveltuneet 
ei-materiaalisiin asioihin. Hän ei myöskään 
hyväksynyt kirkon näkökantaa. Osaten useita 
kieliä ja tehtyään lukuisia kirjakäännöksiä 
hän tiesi, että uskontojen perustana olevat 
kirjoitukset oli käännetty useita kertoja al-
kuperäiskielestään. Kääntäjän vilpittömän 
hyvästä tahdosta huolimatta oli mahdollis-
ta, että jotkut tekstien yksityiskohdat olivat 
muuntuneet matkallaan nykypäiviin. Lisäksi 
historia tuntee lukemattomia esimerkkejä sii-
tä, kuinka ihminen epätäydellisyydessään on 
tulkinnut käännöksiä hyvinkin eri tavoin.

Allan Kardec osoitti tämän kysymyksen 
juuri niille, jotka olivat jo kuoleman koke-
neet ja siirtyneet tuonpuoleiseen. Hän sa-
nookin seuraavaa: Todellakin, jos olisim-
me esittäneet tämän filosofian eräänä 
ihmisen aivojen teoksena, olisimme saa-
neet vähemmän halveksuntaa ja olisim-
me ansainneet kunnianosoituksia niiltä, 
jotka pyrkivät ohjaamaan mielipiteitä.2

allan Kardecin tutkimuksen 
metodologia

Kardec sai koulutuksensa maineikkaassa 
Pestalozzin instituutissa, jonne oli kokoon-
tuneena eri maista lapsia ja nuoria. Tässä 
monikulttuurisessa ja aikaansa edellä ole-
vassa oppilaitoksessa hän oppi ennakko-
luulottoman ja systemaattisen tutkimus-
menetelmän. Kasvatuksestaan johtuen hän 
ei uskonut yliluonnolliseen. Kohdattuaan 
kiistämättömiä, vaikkakin poikkeuksellisia 
ilmiöitä, hän ymmärsi niiden johtuvan teki-
jästä, jota ei vielä sillä hetkellä hyvin tun-
nettu. Alun epäilysten jälkeen hän joutuikin 
toteamaan meediokykyyn liittyvistä havain-
noistaan: ”kyseessä oli eräs tosiasia, jolla 
väistämättömästi täytyi olla jokin aiheut-
taja”3. Koska hän näki asialla olevan hyvin 
suuren merkityksen niin tieteelle kuin us-
konnollekin, hän aloitti ilmiön huolellisen 
tutkimisen. Tutkimuksiensa periaatteista 
hän toteaa: ”En koskaan laatinut ennalta 
omaksuttuja teorioita. Observoin tark-
kaavaisesti, vertailin ja tein johtopäätök-
set. Pyrin päättelemällä kokoamaan näil-
le aiheuttajan itse ilmiöistä tosiasioiden 
loogisen kytkennän kautta.” 4

vähemmän henkilökohtainen tai 
yksilöllinen mielipiteen ilmaisu 
kuin mitkä tahansa muut esil-
le tulleet spiritualistiset teoriat 
tähän mennessä

Kardec ei luottanut vain yhteen tietolähtee-
seen. Ensimmäiseen julkaisemaansa teok-
seen – Henkien Kirjaan – kerättyjen yli 
tuhannen kysymyksen ja vastauksen aineis-
ton hän kävi läpi yli kymmenen meedion ja 
useiden heidän kauttaan kommunikoivien 
Henkien kanssa. Hänen kokoamansa läh-
deaineiston laajuudesta kertoo se, että ne 
olivat lähtöisin 264 kaupungista ja 37 eri 
maasta.  Hän tutkiskeli, järjesteli ja koor-
dinoi ne väsymättömällä innostuksella ja 
omistautumisella yli viidentoista vuoden 
ajan.  Spiritistinen oppi tai ts. spiritismi on 
yhdistetty niin välittömästi hänen nimeensä 
ja antaumukselliseen työhönsä, että sen on 
usein virheellisesti oletettu olevan yksis-
tään hänen mielensä tuotos tai pelkästään 
niiden Henkien tuotos, jotka olivat häneen 
välittömässä yhteydessä. Tämä teoria on 
paljon vähemmän henkilökohtaisen tai yk-
silöllisen mielipiteen ilmaisu kuin mitkä 
tahansa muut esille tulleet spiritualistiset 
teoriat tähän mennessä. Näin on, koska 
uskonnollisen filosofian perusta asettautui 
hänen teoksiinsa, jotka eivät olleet millään 
tavalla hänen oman älynsä tuotos, vaan asia 
oli yhtä uusi hänelle kuin kenelle tahansa 
kirjan lukijalle. Hän kehitteli sitä ajan mit-
taan suuren Henkien joukon esittämistä ja 
useiden tuhansien meedioiden välittämistä 
rinnakkaisista ilmauksista – meedioiden, 
jotka olivat tuntemattomia toisilleen ja jotka 
olivat eri maista sekä kaikista eri sosiaali-
luokista. Hän ei antanut opille omaa nime-
ään (esim. Kardecismi), vaan nimesi opin 
sen alkuperän5 mukaisesti spiritistiseksi 
opiksi eli spiritismiksi. Suomessa monilla 
onkin vielä paljon väärinkäsityksiä tämän 
sanan merkityksen suhteen. Kuitenkin ulko-
mailla ja etenkin Brasiliassa se jo tunnetaan 
paremmin alkuperäisessä merkityksessään. 

elämä jatkuu tuonpuoleisessa

Kardecin teokset tuovat esille meediokyvyn 
ja kommunikoinnin tuonpuoleisen kanssa 
tosiasiana, jossa ei ole mitään yliluonnollista 
(vaikka valitettavan usein siihen liitetäänkin 
kaikenlaista mystisyyttä). Meissä ihmisissä 
on kehoomme ”kiinnittyneenä” ei-materi-
aalinen sielu tai Henki, johon tietoisuutem-
me on keskittynyt. Sen ruumiillisen elämän 
päätehtävänä on kehittyä. Ruumiintoiminto-
jen ehtymisen (kehon kuoleman) jälkeen 
Henki irtautuu ruumiista6 ja jatkaa elämää 
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Webster’s New Collegiate Dictionary – definition 1. 
of science: ”knowledge covering general truths of 
the operation of general laws, esp. as obtained and 
tested through scientific method [and] concerned 
with the physical world.”
Henkien Kirja, Allan Kardec, Loppupäätelmä – I2. 
Ouvres Postumes, Allan Kardec3. 
Ouvres Postumes, Allan Kardec4. 
Spirit = Henki5. 
Tämä on selvästi tullut esille myös viimeaikaisissa 6. 
kuolemanrajatutkimuksissa.
André Luiz:in Hengen, Francisco Cândido Xavierin 7. 
(meedion) kautta kirjoitetut teokset Nosso Lar ja 
Sanantuojat
Evankeliumi Spiritismin Mukaan, Allan Kardec, Luku 8. 
VI, kohta 5
YLE Teeman esittämä dokumentti: Mielen salattu 9. 
voima osat 2 ja 3 vimeo.com/29464378 ja vimeo.
com/35663597, Esitelmä: http://www.paranet.fi/
paradocs/tutkimuksia/nareaho2003.pdf
Meedioiden Kirja, Allan Kardec, kohta 2810. 
Ks. Meedioiden Kirja, Allan Kardec, kohta 3111. 

luento Konsan Kartanossa ma 
11.2. klo 18:00 – 20:00 spiritismi 
alkuperäisessä merkityksessään & 
Toiminta spiritistisessä keskukses-
sa lähimmäisen auttamiseksi.
Puhujana Jussara Korngold. esitel-
mä pidetään englanniksi suomen 
kielelle tulkattuna. Aikaa myös 
yleisön kysymyksiin, vapaaehtoinen 
oviraha. Kts. s. 14.
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