
Pääkirjoitus

Ihminen, ”Luomakunnan kruunu”, on jo pitkään osoittanut herruuttaan 
luonnolle. Maan uumenista on kaivettu öljyä, kaasua ja kivihiiltä, met-
siä poltettu ja atomeista tehty energiaa ummistaen silmät seurauksilta. 

Viime aikoina luonto on puolestaan näyttänyt herruuttaan polttaen metsiä, 
sulattaen jäätiköitä sekä peittäen tulvilla ihmisiä ja asumuksia. On nähty, että 
molemmat tahot osaavat käyttää voimiaan tuhoavasti. Tiedämme kuitenkin 
myös kokemuksesta, että molemmat pystyvät käyttämään voimiaan rakenta-
vasti, hyvässä hengessä, jos niin haluavat. 

Luonto voi parantaa ja eheyttää. Kasveilla on lääkitseviä voimia ja jo pel-
kästään luonnossa oleskelu hoitaa sielua ja ruumista. Mutta myös ihminen 
voi hoitaa luontoa, ei ainoastaan biodynaamisella viljelyllä, vaan kiittämällä 
ja kunnioittamalla ja osoittamalla ihailua. Alkuperäiskansojen kanssa paljon 
yhteistyötä tehnyt Riitta Wahlström kirjoittaa siitä artikkelissaan s. 8. Myös 
Kalevi Riikonen velvoittaa ihmisiä hoitamaan maapallon energioita ja tarjoaa 
siihen työkaluja s. 15. Hän korostaa, että ihmisten ei tarvitse odottaa valais-
tumista tai kanavien aukeamista. Jokainen voi hiljentyä välittämään Maa-pla-
neetalle positiivista energiaa, ja teho moninkertaistuu, kun ihmiset keskittä-
vät rukouksensa ja elämää rakentavat ajatuksensa kohteeseen yhdessä. Myös 
Elina Kakko peräänkuuluttaa sivulla 14 vastuullisuutta voimien käytössä – 
siinä, mitä sanoo ja tekee, koska olemme yhtä suurta tietoisuuden energiako-
konaisuutta – myös kivi-, kasvi- ja eläinkunnan kanssa.

Vesi on tärkeä osa luontoa. Veden ihmeellisiä ominaisuuksia tarkastelee 
Hanna Sokajärvi sivulla 12. Hän ihmettelee, mihin kaikkeen toimintamme ja 
ajatuksemme vaikuttavatkaan veden välityksellä. Masaru Emotohan havaitsi 
tunnetuissa vesitutkimuksissaan veden tallentavan ympäristön energioita, kuten 
puhetta ja musiikkia. Veden ominaisuuksia ovat tutkineet monet muutkin tie-
demiehet. Veden muistia hyödyntäen on suunnitteilla jopa lääke, joka on pelk-
kää elektromagneettista värähtelyä ja voidaan lähettää sähköpostin välityksellä!

Minkälaisessa ympäristössä sinä haluat elää, kysyvät homeopaatit Marja-
Terttu Pakkanen ja Minna Keitu sivulla 6. Hekin korostavat energioiden vaiku-
tusta elämäämme. He ovat perehtyneet tieteellisiin tutkimuksiin, joilla voidaan 
todistaa energioiden olemassaoloa ja niiden vaikutusta. Epigenetiikka tutkii ym-
päristön vaikutusta soluihin. Noetiikka tutkii älyä ja mielen vaikutusta. Sekä ih-
misen ulkopuoliset että sisäiset energiat vaikuttavat terveyteemme. Positiiviset 
ajatukset ovat elintärkeitä. Huolet ja eripura voivat sairastuttaa. Erinäisillä mit-
tausmenetelmillä on pystytty todentamaan ihmisryhmän tietoisuuden muutok-
sen vaikutuksia ympäristöön esim. onnettomuuksissa tai meditaatiotilanteissa.

Perinteisesti henkisyyden on ajateltu perustuvan enemmän uskoon ja tieteen 
tutkimukseen ja ne on mielletty vastakkaisiksi. Artikkelissa ”Maailmankuvien 
kohtaamisesta” Seppo Ilkka esittelee tieteen ja henkisyyden enemmän työparei-
na kuin kilpailijoina – parhaimmillaan molemmat etsivät totuutta. Eikä aina il-
miöille tarvitsekaan löytyä selitystä. Vapaa henkisyys antaa tilaa mysteerille.

Syntymä on eräs suuri mysteeri. Elina Palosaari kertoo sivulla 5, miten 
raskaudesta ja synnytyksestä voi asiantuntevan doulan myötävaikutuksella 
tulla uudistava ja ylisukupolvisista lukoista vapauttava kokemus.

Ihmisen ja maailman energioiden laatuja ja vaikutuksia voidaan selvittää 
monin keinoin. Suvi Savolainen valottaa intuition erilaisia toimintatapoja s. 
18. Pirja Räsänen puolestaan ennakoi astrologian avulla maailma menoa ku-
luvana vuonna s. 11. 

Jos lukija toteaa energioidensa menneen pahasti pieleen, kannattaa tutus-
tua Deeana Lehtisen artikkeliin ”Jooga ja elämän laatu” s. 17. Myös muista ar-
tikkeleista ja ilmoituksista löytyy välineitä tilanteen korjaamiseen.

Hyviä energioita ja vastuullista voimien käyttöä meille kaikille
t. Ulla
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suuden tarkistaa ne. Tieteelliset käsitykset 
ovat monissa kohdin muuttuneet aikojen 
kuluessa. Nämä muutokset eivät kuiten-
kaan riipu mielipiteistä, vaan siitä, että on 
löydetty riittävän vankkaa todistusaineis-
toa uusille ajatuksille. Aikamme tiede on 
jo läpikäynyt kovan kritiikin vaiheita. 

Henkisen ajattelutavan mukaan ihmi-
sen on mahdollista olla tietoinen myös ei-
fyysisistä ilmiöistä. Monet henkiset perin-
teet ovat kiteyttäneet ajattelunsa opeiksi ja 
ohjeiksi. Näiden tarkoitus on ohjata ihmi-
siä elämään, jonka on ajateltu olevan Ju-
malan tai jumalten hyväksymää. 

Lähdemme henkiselle tielle elämän-
kokemuksemme, tietojemme ja taitojem-
me kanssa. Meillä on egomme, psykologi-
set ominaisuutemme, ennakkoluulomme 
ja käsityksemme maailman olemuksesta. 
Meillä on kuitenkin myös sisäinen oival-
lus, sydämen tunto siitä, että on olemas-
sa jotakin, joka on maallista olemassaoloa 
korkeampaa. Opimme suunnistamaan 
ja löydämme vastauksia. Voimme lange-
ta tekemään havainnoistamme tai saa-
mastamme opetuksesta opinkappalei-
ta. Silloin joudumme huomaamaan, että 
olemme kangistaneet elävän kokemuksen 
dogmeiksi. Ne vievät pois etsimältämme 
tieltä. Maallisella tasolla tapaamamme 
opastajat ovat vielä matkalla hekin, vaik-
ka olisivatkin meitä edellä kehityksessään. 
Henkimaailmassa olevien opastajien suh-
teen tarvitsemme kipeästi erottelukykyä. 

Auktoriteetin sanaan nojautuminen 
on vain uskomista. Vasta omakohtainen 
oivallus ja kokemus avaa todellisen ym-
märryksen. Henkisyyden alueella esiintyy 
toisaalta monia ilmiöitä ja väitteitä, joi-
den todenperäisyyttä emme ehdi tai voi 
henkilökohtaisesti tarkistaa. Jotkut väit-
teet voivat kuulostaa mielikuvituksellisil-
ta. Nähdäkseni sellaisiin on parasta suh-
tautua avoimesti: Ajallaan ilmenee, onko 

niissä jotakin perää vai onko ne syytä 
unohtaa. 

Vapaa henkisyys ei pyri etsimään se-
litystä, joka näyttäisi poistavan mysteerin 
elämästä. Nimen antaminen salaisuudelle 
saa sen vain näyttämään tunnetulta. Tie-
toisuus on selitystä syvällisempi tapa näh-
dä maailma. Huomaamme, että meidän 
on säilytettävä vasta-alkajan mieli riippu-
matta siitä, miten merkittävinä pitämiäm-
me löytöjä teemme. 

Parin tuhannen vuoden takaisen 
gnostilaisen ajatuksen mukaan korkein 
todellisuus on kaiken keskus. Eläessäm-
me eri ajattelutapojen piirissä katsomme 
kohti tuota keskusta eri suunnista. Nä-
emme kuitenkin vain asiaan liittyviä aja-
tustapamme värittämiä kuvia, emme itse 
syvintä totuutta. Kuvailemme sitä, mitä 
näemme. Näin syntyy käsityksiä oikeista 
ja vääristä opeista. 

Jos ajatellaan tieteellistä materialismia 
ja henkisyyttä, ne näyttävät olevan tässä 
kuviossa suunnilleen vastakkaisilla puolil-
la ja siten mahdottomia toistensa kannal-
ta. On kuitenkin olemassa seikkoja, jotka 
vähentävät tätä eroa ja jopa hävittävät sen. 
Tiede ja henkisyys etsivät parhaimmil-
laan kumpikin aidosti totuutta. Jos ajat-
telemme, että jokin todellinen oleminen 
on olemassa, tiede ja henkisyys tavoittele-
vat molemmat ymmärrystä siitä. Voi olla, 
että ne kohdistavat havaintonsa eri asioi-
hin ja näkökulmiin, mutta niin pitääkin 
olla. Vasta molemmat yhdessä kertovat 
enemmän mystisestä kaiken keskukses-
ta. Yhdessäkään ne eivät voi paljastaa siitä 
kaikkea. Niin kauan kuin etsimme tieteen 
ja henkisyyden välistä ristiriitaa, tulemme 
löytämään siihen aiheita ja rakennamme 
eroa. Riippuu tahdostamme, kuvittelem-
meko olevamme toistemme vastustajia. 

Tieteellinen ajattelu on kuitenkin teh-
nyt korvaamattoman palveluksen vapaalle 

henkisyydelle. Se on asettanut kyseenalai-
seksi ikuisina totuuksina pidettyjä oppeja. 
Tieteen tuoma tieto sinänsä on osa henki-
sen tien kulkijan tarvitsemaa oppia. Olisi 
toivottavaa, että henkisen tien kulkijat op-
pisivat myös sellaista lähteiden ja päätte-
lyiden kriittistä tarkastelua, johon tieteen 
menestys perustuu. Oman arvosteluky-
vyn unohtaminen on hyvin kaukana to-
dellisesta henkisyydestä. 

Ajattelun kirkkaus ja terveen järjen 
käyttö ovat keskeisiä työkaluja niin tie-
teessä kuin henkisellä tielläkin. Molem-
missa tarvitaan luovaa ajattelua. Molem-
milla on pitkät perinteet. Emme ehdi 
tutustua kaikkeen, mitä edeltäjämme 
ovat tehneet. Sekä tiede että henkisyys 
on mahdollista kutistaa perinteen toista-
miseksi. Molemmissa todellinen edisty-
minen vaatii omakohtaista vastuun otta-
mista. Molemmat vaativat erottelukykyä 
ja avoimuutta uudelle. Molemmissa on 
mahdollista ajautua sivupoluille, joilta on 
sitten vain nöyrästi palattava. Molemmis-
sa tällainen eksyminen voi olla harjoitus, 
joka opettaa meitä eniten. 

Henkisyys antaa arvon yksilön omal-
le totuuden kokemukselle. Se antaa ar-
von myös muiden kokemuksille ymmär-
täen, että ne voivat olla toisenlaisia kuin 
hänen omansa. Ovi, joka avaa tien tieteel-
lisestä ajattelusta henkisyyteen on avoin-
na, jos annamme itsellemme luvan jättää 
toistaiseksi ratkaisematta kysymykset, joi-
ta emme vielä ymmärrä. Näin tekee myös 
todellinen tiedemies omissa tutkimuksis-
saan. Uuden ajan henkisyys antaa arvon 
yksilön intuitiolle, hänen näkemykselleen 
Totuudesta. Niin tekee myös alallaan uu-
sia uria aukova tiedemies. Tieteen histo-
ria on täynnä nerokkaita oivaltajia ja uu-
distajia. 

Henkisyyden tehtävänä on yhdistää 
tieteellinen ajattelu ja yksilön kokemus 
korkeammista olemassaolon muodoista 
synteesiksi, joka kohottaa ihmisen ym-
märryksen kaiken kattavan kauneuden ja 
viisauden tasoille. Nähdäkseni keskeistä 
henkisyyden ja tieteen kohtaamisessa ei 
niinkään ole se, mitä uskomme tai olem-
me uskomatta, vaan se, miten toimimme 
tässä maailmassa, mitä jätämme tänne jäl-
keemme.

PS. Tämä kirjoitus pohjautuu uuteen kir-
jaani ”Maailma ja sen uusi kuva – henki-
syys ja tiede yhteistyössä”. 
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SEPPO ILKKA 

Ajatteleva ihminen ei voi olla havait-
sematta, että elämme ihmiskunnan 
ja kaikkien luontokuntien kannal-

ta kriittistä aikaa. Joudumme tekemään 
päätöksiä, jotka vaikuttavat Maapallon tu-
levaisuuteen. Ajattelutapamme ja ymmär-
ryksemme olevaisuuden luonteesta ohjaa 
suhtautumistamme eteemme tuleviin kysy-
myksiin. 

Jotkut tahtovat seurata materialistis-
ta maailmankuvaa, joka lähtee siitä usko-
muksesta, että aineen ja siihen vaikuttavi-
en energioiden ominaisuudet ovat täysin 
selvitettävissä tieteen keinoin. Jotkut taas 
ajattelevat, että olemistamme ohjaa myös 
korkeampi henkinen todellisuus. Kysymys 
maailmankuvien kohtaamisesta on laaja ja 
monivivahteinen. Vertailuja tekevälläkin 
on maailmankuvansa, joka vaikuttaa hä-
nen piirtämäänsä kuvaan asioista. 

Tieteen harjoittaja tahtoo parhaim-
millaan etsiä totuutta sellaisena kuin se 
on. Hän alistaa totutut ajattelutavat kri-
tiikille, kyseenalaistaa tehtyjä oletuksia. 
Teoriat ja tulokset tulee esittää tavalla, 
joka antaa asiaan perehtyneille mahdolli-

Maail mankuvien kohtaamisesta 

Seppo Ilkan luento Turun henkinen 
keskus ry:n illassa. Katso s. 12.www.eliksiiri.fi
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HALUATKO YRITTÄJÄKSI?
Myytävänä 55-paikkainen ravintola

Turun keskustassa torin laidalla.
Valmis osaava henkilökunta ja asiakaspiiri.

Tervetuloa tutustumaan!
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