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NA4 KYMA4TO4 N MAAILMA

Teosofinen opetus na�kyma� tto� ma� sta�  maailmasta on hyvin pal-
jon tarkempi ja  ta� sma� llisempi,  kuin mita�  uskonnolliset  liikkeet
(Englannissa  ja  Amerikassa)  siita�  meille  tavallisesti  kertovat.
Meida�n ka� sityksemme mukaan on olemassa na�kyma� to� n maailma,
joka on  nyt ta� ssa�  ympa� rilla�mme eika�  suinkaan kaukana meista�  ja
joka on na�kyma� to� n  yksinkertaisesti  siita�  syysta�  etta�  emme ole
kehitta�neet sellaisia aisteja, joiden avulla se voitaisiin na�hda� . Niil-
le jotka ovat kehitta�neet nuo aistit, tuo maailma ei ole tuntema-
ton eika�  na�kyma� to� n, vaan se on ta�ysin heida�n ulottuvillaan ja he
voivat sita�  tutkia mielensa�  mukaan aivan samoin kuin mita�  hy-
va�nsa�  maata ta�a� lla�  maapallolla. Suuret osat maapallon pinnasta
olivat  satoja,  jopa  tuhansia  vuosia  tuntemattomia,  kunnes  il-
maantui tutkimusmatkailijoita, jotka vaivautuivat sita�  tutkimaan
ja joilla oli siihen kykya� .  Viela�  nytkin on maan pinnalla alueita,
joita tunnetaan vain va�ha�n.

Na�kyma� tto� ma� t  maailmat  eiva� t  ole  olleet  kuitenkaan  kaikille
tuntemattomia, yhta�  va�ha�n kuin kaukaiset maat ovat olleet tunte-
mattomia ta�ha�n hetkeen asti.  Esim. Etela� -Amerikassa on suuria
aarniometsa� alueita, jotka ovat olleet tuhansia vuosia koskemat-
tomina ja joita tutkijat eiva� t ole viela�ka� a�n lo� yta�neet. Mutta paljon
ennen ta� ta�  aikaa siella�  eli  suuria ihmisrotuja,  joille  tuo maa ei
suinkaan ollut tuntematon. Pa� invastoin se oli hyvin tuttu, silla�  se
oli heida�n kotimaansa. Samalla tavalla ”na�kyma� to� n maailma” on
tuntematon vain meille ta� ssa�  ja nyt, mutta sita�  se ei ollut noille
suurille vanhoille roduille, niiden kehittyneemmille ja� senille, na� -
kijo� ille,  profeetoille  ja  opettajille.  Na�kyma� tto� ma� sta�  maailmasta
on olemassa paljon ilmoituksia useiden uskontojen pyhissa�  kir-
joituksissa, ja monissa vanhoissa uskonnoissa se esiteta� a�n tarkal-
leen samoin, kuin mita�  teosofia siita�  kertoo.

Nykyisin vain ta� a� lla� ,  erityisesti la�nsimaisen uskonnon kan-
nattajien keskuudessa, na�ytta�a�  vallitsevan epa�varmuus na�ky-
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ma� tto� ma�n maailman olemassaolosta. Epa�ma�a� ra� iset ajatukset
ja  puheet  siita�  ovat  aiheuttaneet  sen,  etta�  koko  na�kyma� to� n
maailma on ka�ynyt ha�ma� ra�ksi ja sekavaksi ihmisten mielissa� .
He tuntevat, etta�  koska he itse eiva� t ole asiasta varmoja, ei sen
olemassaolosta voikaan olla mita�a�n varmuutta ja siksi  se on
kaukainen ja  epa� todellinen.  Sallittakoon minun esitta� a� ,  mita�
teosofia opettaa ta�sta�  asiasta voidakseni osoittaa, etta�  meilla�
on ta�ysi syy hyva�ksya�  se ja etta�  vaikka tuo hienompi maailma
ei olekaan kaikille na�kyva� , ei se siita�  huolimatta ole epa� todelli-
nen, vaan pa� invastoin yhta�  todellinen kuin ta�ma�  maailma, jota
me kaikki voimme koskettaa ja jonka me voimme na�hda� . 

Ensinna�kin meida�n on tajuttava,  etta�  na�kyma� to� n  maailma
on ehdotonta jatkoa sille maailmalle, jonka tunnemme. Lisa�ksi
ne vain harvojen kehitta�ma� t aistit, joiden avulla se voidaan ha-
vaita, ovat yksinkertaisesti sellaisia toimintaan hera� tettyja�  ais-
teja, jotka me kaikki omaamme. Ta�ma�  ehka�  auttaa meita�  ym-
ma�rta�ma�a�n  na�kyma� tto� ma�n  maailman  todellisuutta  ja  na�ke-
ma�a�n, ettei ole mita� a�n vaikeutta hyva�ksya�  sita� .  Onnettomuu-
deksi se, mita�  useimmat ihmiset siita�  tieta�va� t - tai luulevat tie-
ta�va�nsa� ,  on  uskontojen  heille  antamaa,  ja  niiden  selitykset
ovat olleet niin ta�ysin epa� tieteellisia� , etta�  ne ovat synnytta�neet
vain  sekavuutta  ja  aiheuttaneet  epa� luuloisuutta  ajattelevien
ihmisten mielissa�  koko asiaa kohtaan. Ta�sta�  johtuu, etta�  ne oi-
keaoppineet, jotka ta�ysin uskovat na�kyma� tto� ma�a�n maailmaan,
ja jotka ovat ta�ysin varmoja siita� , etta�  he tieta�va� t, mita�  tuossa
maailmassa on ja mika�  on jokaisen ihmisen kohtalo kuoleman
ja� lkeen,  ovat  tavallisesti  kaikista  tieta�ma� tto� ma�mpia�  ihmisia� .
Niin  kuitenkaan  ei  pita� isi  olla,  etta�  vain  uskonkiihkoiset  ja
kaikkein tieta�ma� tto� mimma� t ihmiset ovat ehdottoman varmoja
na� iden  asioiden  todenpera� isyydesta� .  Pa� invastoin  tulisi  kaik-
kein a� lykka� impien  ja tieteellisen koulutuksen saaneiden ihmis-
ten parhaiten kyeta�  ka� sitta�ma�a�n na�kyma� tto� ma�n maailman todel-
lisuus, ja heida�n pita� isi olla ensimma� isina�  myo� s esitta�ma� ssa�  se
totuutena maailmalle. 
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Sallittakoon minun ensin sanoa jotakin niista�  aisteista, joiden
avulla na�kyma� to� n maailma voidaan tajuta seka�  myo� s tuon maail-
man rakenteesta itsesta� a�n, silla�  na�ma�  kaksi asiaa liittyva� t la�hei-
sesti  toisiinsa,  emmeka�  voi  tutkia toista tarkastamatta samalla
toistakin.

AINEEN ERI TILAT 

On ilmeista� , etta�  aine voi olla erilaisissa tiloissa ja etta�  sen olo-
tiloja voidaan vaihtaa erilaisten paineiden ja la�mpo� asteiden avul-
la. Fyysisessa�  maailmassa on kolme hyvin tunnettua aineen tilaa:
kiintea� , nestema� inen ja kaasumainen, ja tieteellisen teorian mu-
kaan kaikki ainelaadut voivat olla kussakin na� ista�  tiloista, kun ne
joutuvat  ma�a� ra� tyn  la�mmo� n  tai  paineen  vaikutuksen  alaisiksi.
Luulen kuitenkin, etta�  on olemassa sellaisiakin ainelaatuja, joita
kemistit  eiva� t  ole onnistuneet muuntamaan toisesta tilasta toi-
seen, mutta yleisesti ottaen kysymys on vain erilaisista la�mpo� ti-
loista. Kuten vesi muuttuu tavallisesti ja� a� ksi alemmassa ja ho�y-
ryksi korkeammassa la�mpo� tilassa, samoin muutkin tuntemamme
ainelaadut muuttuvat ma�a� ra� tyssa�  tilassa  joko nestema� isiksi  tai
kaasumaisiksi. Tieda�mme etta�  itse ilma on saatettu nestema� iseen
tilaan ja etta�  muita kaasumaisia aineita on tiivistetty jopa kiin-
tea� a�n tilaan. 

Koska asia on na� in, voidaan olettaa, etta�  kaikki aineet voidaan
ta� ten muuttaa toisesta tilasta toiseen joko paineen tai  la�mmo� n
avulla.  Okkultinen kemia tuo esille  viela�  kaasua hienompia ai-
neentiloja, joiksi samoin kaikki tunnetut aineet voidaan muuntaa
niin, etta�  jokainen elementti (kuten esim. vety) voi olla yhta�  hy-
vin kaasu- kuin eetteritilassa. Kulta ja hopea tai jokin muu ele-
mentti voi olla kiintea�na� , juoksevana tai riitta�va� sti kuumennettu-
na kaasumaisena, ja  me voimme suorittaa tutkimusta edelleen
hajottamalla  ne  viela�kin  hienompiin  eetterima� isiksi  nimitta� -
miimme  aineen tiloihin.  Me  voimme  niin  tehda� ,  koska  tieteen
eetteriksi  ma�a� rittelema�  aine,  ei  okkultisen kemian mukaan ole
yhtena� ista�  ainetta, vaan yksinkertaisesti aineen toinen tila. Se ei
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ole mika�a�n uusi aine, silla�  kaikki ainelaadut voidaan ohentaa ta� -
ha�n erityiseen tilaan. Kaikkialla ympa� rilla�mme on kiintea� ssa�  ti-
lassa olevaa ainetta, joka voidaan muuntaa nestema� iseen tai kaa-
sumaiseen tilaan, kuten rauta ja lyijy ym., jotka normaalitilassa
ovat nestema� isia� ,  kuten elohopea, tai kaasumaisia, kuten typpi.
On myo� s suuri ma�a� ra�  elementteja�  eli aineita, jotka normaalitilas-
sa ovat eetterima� isia� , mutta jotka erityisen ka� sittelyn avulla voi-
daan saattaa kaasumaiseen tilaan. 

Ta� ssa�  ei ole mita� a�n mahdotonta tai ja� rjeto� nta� ; jokainen epa� ilija�
na�kee, etta�  asia saattaa olla niin ja ettei siina�  ole mita� a�n, mika�  on
tieteen vastaista. Todellakin, eetteriaine on olettamuksena ehdo-
ton va� ltta�ma� tto� myys, se on ajatus era� a� sta�  aineen tilasta, mika�  ei
ole suinkaan uusi, kuten olen esitta�nyt. Tavallinen tiede puhuu
jatkuvasti happiatomista ja vetyatomista seka�  kaikkien muiden
alkuaineiden atomeista,  joita  kemistit  kutsuvat elementeiksi  ja
joita ei voi ena�a�  edelleen hajottaa. Jokainen elementti on siis ato-
mi, mika�  sana kreikankielesta�  johdettuna merkitsee, ettei sita�  voi
enempa�a�  jakaa.  Okkultinen tiede kertoo meille  kuitenkin,  mita�
monet tiedemiehet ovat usein epa� illeet,  etteiva� t  kaikki  ns.  ele-
mentit  todellisuudessa  olekaan  elementteja� ,  vaan  etta�  ne  voi-
daan jakaa edelleen, ja etta�  se, mita�  yleisesti sanotaan hapeksi tai
vedyksi,  ei  ole a� a� rimma� inen atomi eika�  siis  itse asiassa ensin-
ka� a�n atomi, vaan molekyyli, joka ma�a� ra� tyssa�  tilanteessa voidaan
hajottaa atomeiksi. 

On havaittu, etta�  jatkamalla elementtien jakamista on lopputu-
los rajaton ma�a� ra�  fyysisia�  atomeja, jotka kaikki ovat muodoltaan
samanlaisia. Kaikkien ainelaatujen takana on siis vain yksi aine -
a�a� rimma� iset fyysiset atomit - ja na� iden atomien erilaisista yhdis-
telmista�  koostuvat kaikki  ne alkuaineet,  joita kemiassa nimite-
ta� a�n  kulta-,  hopea-,  platina-,  happi-,  vety-  ym.  atomeiksi.  Kun
na�ma�  hajotetaan,  saavutaan  takaisin  a� a� rimma� isiin  atomeihin,
jotka muuten ovat samanlaisia, paitsi etta�  toiset niista�  ovat posi-
tiivisia ja toiset negatiivisia tai kuten myo� s voidaan sanoa, toiset
ovat maskuliinisia ja toiset feminiinisia� . 
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Havaitessamme, etta�  asia on na� in, ja muistaessamme, etta�  sita�
ei  opeta  vain  okkultinen  tiede,  vaan  myo� s  monet  tiedemiehet
olettavat vakavasti niin olevan, ei tiella�mme ole suoranaisia estei-
ta� . Jos asia on na� in todellakin, avautuu kemiassa monenlaisia uu-
sia mahdollisuuksia.  Jos kaikilla ainelaaduilla on sama perusta,
mika�  saavutetaan kohottamalla niiden la�mpo�  ma�a� ra� ttyyn astee-
seen  tai  saattamalla  ne  tiettyyn  tilaan,  toteamme  muuntamis-
mahdollisuudet:  Voimme  hajottaa  jonkin  elementin,  yhdista� a�
osaset eri tavoin uudelleen ja muuntaa aineen ta� ten toiseksi ja� t-
ta�ma� lla�  ehka�  pois jonkin yhdistelma�n ja panemalla sen tilalle toi-
sen, jota siina�  ei ollut aikaisemmin. Epa� ilema� tta�  voimme tehda�
ta� llaisia muutoksia aineissa, ja silloin olemme pa�a� sseet melko la� -
helle sita�  entisajan alkemistien muuntamisteoriaa, jonka mukaan
he va� ittiva� t voivansa muuttaa lyijyn kupariksi tai joksikin muuksi
metalliksi: kullaksi tai hopeaksi. 

Tulemme vihdoin a�a� rimma� iseen fyysiseen ainehiukkaseen ja
havaitsemme, etta�  se on atomi, sika� li kun on kysymys fyysisesta�
maailmasta. Sita�  emme voi ena�a�  hajottaa ja sa� ilytta� a�  sita�  fyysises-
sa�  tilassa. Se voidaan hajottaa siita�  huolimatta, mutta kun se on
hajotettu, aine kuuluu kokonaan toiseen alueeseen: se on osa sii-
ta�  na�kyma� tto� ma� sta�  maailmasta,  josta  tulen  puhumaan.  Sita�  ei
voida sanoa ena�a�  fyysiseksi aineeksi, koska se on lakannut totte-
lemasta fyysisen aineen noudattamia lakeja. Kylma�  ei sita�  ena�a�
supista, eika�  la�mpo�  laajenna, sika� li kuin me sita�  tunnemme, vaik-
kakin todisteet osoittavat, etta�  auringonvalo voi siihen vaikuttaa.
Se  ei  myo� ska� a�n  na�yta�  tottelevan tavallisia  painovoiman lakeja,
vaikka silla�  on, kuten oletan, era� a�nlainen oma painolakinsa. 

Fyysisessa�  maailmassa on todella hyvin vaikea kuvata sanoin
ja selva� sti tuon maailman hienompaa ainetta. Itse asiassa voi-
sin sanoa, etta�  on suorastaan mahdotonta tehda�  sita�  ta�ydelli-
sesti. Kuitenkin voidaan sanoa niin paljon, etta�  kaikki fyysisen
maailman yla�puolella olevat  maailmat ovat  ta� lle  suoranaista
jatkoa; ne eiva� t ole ta�ysin erilaisia eiva� tka�  kokonaan siita�  ero-
tettuja. Meida�n on vain oletettava, etta�  on olemassa hienom-
paa ainetta kuin ta�ma�  fyysinen, ja silla�  on lisa�ksi paljon suu-
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rempi va� ra�htelynopeus,  kuin minka�  me tunnemme. Olemme
joutuneet  ta� llo� in  kosketukseen  astraalimaailman  aineen  yh-
den ominaisuuden kanssa. Silla�  on monia muita ominaisuuk-
sia, joita ei ole suinkaan helppo ymma� rta� a� . 

Huomaamme, etta�  fyysisen atomin tuolla puolen on toinen,
hienompi ainelaatu, jonka eri asteet vastaavat melko tarkasti
ta� a� lla�  olevia  kiinteita� ,  nestema� isia� ,·  kaasumaisia  ja  eetteriai-
neita.  Jatkamalla fyysisen aineen jakamista  riitta�va�n  pitka� lle
tulemme  viimein  toiseen,  astraalimaailman  atomiin  ja  ta� ta�
prosessia  voidaan  jatkaa  siita�kin  eteenpa� in.  Jos  hajotamme
myo� s  astraalisen  atomin,  on  edessa�mme  viela�kin  hienompi
mentaalinen  maailma,  niin  paljon  hienorakenteisempi,  etta�
kaikki ne, mita�  ta� a� lla�  fyysisessa�  maailmassa sanomme aineelli-
siksi muodoiksi, ovat siina�  muuten erilaisia, paitsi etta�  ne voi-
daan jakaa molekyyleiksi ja atomeiksi. Na�emme siis, etta�  sama
ajatus kytkeytyy myo� s tuohon maailmaan, joten meida�n ei ole
pakko hypa� ta�  a� kkia�  ta� sta�  fyysisesta� , jonka tunnemme - tai luu-
lemme tuntevamme - jollekin henkiselle alueelle, josta emme
voi  muodostaa mita� a�n  selva� a�  ja  ja� rkeva�a�  ka�sitysta� .  On kylla�
totta, etta�  na�ma�  toiset alueet ovat na�kyma� tto�mia� , mutta ne ei-
va� t  ole  siita�  huolimatta  ka�sitta�ma� tto� mia� ,  kun  ajattelemme
asiaa ta� lla�  tavalla. 

Kaikki tutkijat ovat tietoisia siita� , etta�  suuri osa fyysisesta� -
kin maailmasta on ulkopuolella aistiemme havaintokyvyn, etta�
koko ta�ma�n maailman eetterinen osa on meille olematon lu-
kuun ottamatta sita� ,  etta�  se siirta� a�  meille va�ra�htelyita� .  Eette-
ria� , joka kuljettaa silmiimme valon va�ra�htelyt, emme voi na�h-
da� , vaikka voimmekin pita� a�  sita�  va� ltta�ma� tto� ma�na�  olettamukse-
na tajutaksemme ta�ma�n ilmio� n. Aivan samalla tavalla voidaan ot-
taa vastaan va� ra�htelyita�  toisesta, hienommasta aineesta. Vaikka
eetteria�  ei  voikaan  na�hda� ,  sen  vaikutukset  voidaan  jatkuvasti
tuntea  ja  tieta� a� .  Samalla  tavalla,  vaikka  tavalliset  silma� t  eiva� t
na� eka� a�n astraalista ja mentaalista ainetta, niiden va� ra�htelyt vai-
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kuttavat kuitenkin ihmiseen ja ha�n on niista�  monella tavoin tie-
toinen, jopa tavallisesti ka�ytta� a� kin niista�  era� ita� . 

On ta� rkea� ta�  etta�  teosofiseen  opetukseen tutustuvat  henkilo� t
ymma� rta�va� t ajatuksen aineen eri tasoista tai asteista luonnossa,
jotka era�a� ssa�  mielessa�  muodostavat kukin oman maailmansa ja
jotka laajemmassa mielessa�  ovat kaikki osia yhdesta�  suuresta ko-
konaisuudesta. Jos ihmiset saadaan ta� ta�  tutkimaan, he tulevat na� -
kema�a�n, etta�  me emme suinkaan koeta saada heita�  uskomaan jo-
honkin ihmeeseen, vaan tutkimaan ja� rjestelma�a� , jonka esita�mme
heille  olettamuksena,  vaikkei  se meille  itsellemme olekaan mi-
ka� a�n olettamus, vaan selva�  tosiasia. 

Missa�  na�ma�  maailmat ovat? 
Ne ovat ta� ssa�  meida�n ympa� rilla�mme koko ajan, vaikkakin na� -

kyma� tto� mina� . Meida�n on vain avattava vastaavat aistit itsessa�m-
me voidaksemme ne tajuta, ja ne ovat ta�ynna�  ela�ma�a�  tarkalleen
samoin kuin ta�ma�  fyysinenkin maailma, jonka tunnemme. Kuten
maa,  ilma ja vesi  ovat  ta�ynna�  erilaisia  ela�ma�nmuotoja,  samoin
ovat myo� s astraali- ja mentaalimaailma ta�ynna�  niille soveltuvaa
ela�ma�a� . Ja na� iden kahden tuntemattoman maailman asukkaiden
joukossa on suuri ma�a� ra�  niita� , joita me kutsumme kuolleiksi. 

HIENOMMAT AISTIT

 Miten noita maailmoita voi oppia tuntemaan? 
Kuten jo sanoin, kehitta�ma� lla�  vastaavat aistit. Se edellytta� a�  tie-

tysti,  etta�  ihmisella�  on olemuksessaan kaikkia na� ita�  hienompia
ainelaatuja, etta�  ha�nella�  ei ole vain fyysinen ruumis, vaan etta�  ha� -
nen olemuksessaan on myo� s hienompaa fyysillis eetterista� , ast-
raalista ja lisa�ksi mentaalista ainetta, jonka va� ra�htelyita�  ha�nen
ajatuksensa ovat. Ta�ma�  ei ole lainkaan ja� rjeto� nta�  ja jos ihmi-
nen  voi  hyva�ksya�  sen  olettamuksena,  ha�n  na�kee  myo� s,  etta�
jonkin hienomman maailman va� ra�htelyt saattavat ottaa yhtey-
den ha�nessa�  olevan vastaavan aineen kanssa ja tulla ha�nen tie-
toisuuteensa tuon verhon va� lityksella�  aivan samoin kuin fyysi-
set va� ra�htelyt tulevat ihmisen aisteihin ta�ssa�  maailmassa fyy-



13

sisen aineen va� lityksella� .  Asia  on tarkalleen yhdenmukainen
kaikissa maailmoissa. 

On ehka�  helpompaa ka�sitta� a�  noita hienompia aisteja, jos tar-
kastelemme ensin meilla�  nyt olevia aisteja. Kaikki aistimukset,
jotka tulevat ulkopuolelta, ovat va�ra�htelyita� .  Mita�  muuta ovat
esimerkiksi la�mpo�  ja valo? Va� ra�htelyiden ma�a� ra�  ja erilaisuus
na�ytta�a�  olevan a� a� reto� n, silla�  emme voi asettaa mita� a�n yla� - tai
alarajaa  va� ra�hdyslaatujen  moninaisuudelle.  Ta� sta�  erilaisten
va� ra�htelyiden rajattomasta ma�a� ra� sta�  kuitenkin vain hyvin pie-
ni osa saavuttaa meida� t ta�ssa�  fyysisessa�  maailmassa. Silma�m-
me havaitsevat valona vain hyvin pienen ma�a� ra�n jokseenkin
nopeita  va� ra�htelyita� ,  ja  kaikki  na�kema�mme  tulee  havaituksi
siksi, etta�  esine joko sa� teilee tai heijastaa joitakin ta� lla�  va�ha� i-
sella�  alueella toimivista va� ra�htelyista� . 

Moni  seikka osoittaa meille,  etta�  tuntemiemme  va� ra�htelyi-
den takana on viela�  muita. Tieda�mme sen esim. valokuvauk-
sesta. Jos otamme kaksoissulfidi- tai hiiliprisman ja annamme
auringonvalon paistaa sille, saamme kauniin va� rillisen spekt-
rin paperille tai kankaalle tai mille hyva�nsa�  valkoiselle pohjal-
le. Se on hyvin kaunis, mutta eritta� in pieni spektri. Jos sen si-
jaan valkoisen paperin asemesta otammekin kameran herka�n
levyn - pita� en huolta siita� , ettei mita�a�n muuta valoa prisman
valoa lukuun ottamatta pa�a� se levylle - on meilla�  edessa�mme
spektri,  mika�  on ehka�  useita kertoja pitempi kuin edellinen.
Emme pysty silmilla�mme mitenka�a�n na�kema�a�n ta� ta�  suurem-
paa spektria� ,  mutta kaikesta huolimatta se on siina� .  Toisilla
kokeilla voidaan osoittaa, etta�  siina�  on myo� s la�mpo� sa� teita�  jotka
ulottuvat spektrin punaisen va� rin ulkopuolelle. 

Jos sitten tarkastamme ta�ma�n suuren va� riasteikon toisen pa� a�n
hyvin hitaita va� ra�htelyita� , toteamme era� a� t niista�  niin hitaiksi, et-
ta�  ne vaikuttavat ilmakeha�n hyvin raskaaseen aineeseen ja kos-
kettavat  korvamme  rumpukalvoa:  me  kuulemme  ne  a�a�nena� .
Saattaa olla ja ta�ytyykin olla olemassa rajaton ma�a� ra�  a� a� niva� ra�h-
telyita� , jotka ovat joko liian matalia tai liian korkeita korvamme
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kuulokyvylle. Kaikille sellaisille a�a�nille - ja niita�  ta�ytyy olla mil-
joonia ja taas miljoonia - korvamme ovat ta�ysin kuuroja. Jos on
olemassa niin hitaita va� ra�htelyita� ,  etta�  kuulemme ne a� a�nina�  ja
toisia taas hyvin nopeita,  jotka na� emme valona, niin mita�  ovat
sitten muut va� ra�htelyt? Epa� ilema� tta�  on olemassa myo� s va� ra�hte-
lyiden va� liasteita, jotka esiintyva� t erilaisina sa�hko� ilmio� ina� , kuten
esim. ro� ntgensa� teet. Koko ro� ntgen- eli x-sa� teen salaisuus on yk-
sinkertaisesti siina� , etta�  se tuo silma�mme na�ko� kentta� a�n muuta-
mia sa� teita�  lisa� a� , muutamia va� ra�htelyiden hienompia lajeja, joita
emme normaalioloissa pystyisi na�kema�a�n. 

Monet uskovat, etta�  sielunkykymme ovat rajoitetut, etta�  niilla�
on ma�a� ra� tty rajansa, jonka yli emme voi menna� . Mutta ei asia ole
niin. Silloin ta� llo� in tapaamme poikkeavan henkilo� n, jolla on luon-
nostaan ro� ntgen-na�ko� kyky, ja ha�n na�kee paljon enemma�n kuin
muut. Mutta meida�n ei tarvitse menna�  niin pitka� lle havaitaksem-
me keskuudessamme huomattavaa  na�ko� kyvyn erilaisuutta.  Jos
otamme spektroskoopin,  jossa  on useita  prismoja,  sen spektri
sen sijaan, etta�  se olisi vain  3-4  senttimetrin pituinen, on la�hes
metrin mittainen, vaikka se na�kyy paljon heikompana. Jos heijas-
tamme  spektrin  valtavan  suurelle  valkoiselle  paperille  ja  pyy-
da�mme joitakuita ysta�via�mme tarkalleen merkitsema�a�n paperil-
le kuinka eta� a� lle he na�keva� t valoa, kuinka kauaksi punainen ulot-
tuu toisessa pa� a� ssa�  ja sinipunainen toisessa, tulemme ha�mma� s-
tykseksemme  havaitsemaan,  etta�  muutamat  heista�  na�keva� t
kauemmaksi punaisen va� rin ja toiset taas sinipunaisen. Saatam-
me tavata myo� s henkilo� n, joka na�kee paljon kauemmaksi molem-
missa spektrin pa� issa�  kuin muut. Jos na� in on, olemme tavanneet
henkilo� n, joka on tulossa selva�na�kija�ksi. 

Voidaan kylla�  olettaa, etta�  kysymys on vain na�ko� kyvyn tera�vyy-
desta� , mutta niin ei asia suinkaan ole, vaan kysymys on na�ko� ky-
vysta� , joka pystyy vastaamaan erilaisiin va� ra�htelysarjoihin. Kah-
desta ihmisesta� , joiden na�o� n tera�vyys on ta�ysin samanlainen, toi-
nen  voi  ka�ytta� a� ·  na�ko� kykya�a�n  paremmin  spektrin  punaisessa
pa�a� ssa�  ja toinen taas sinipunaisen alueella. Va� risokeudella on yh-
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teytta�  ta�ma�n kyvyn kanssa. Kun sitten lo� yda�mme henkilo� n, joka
na�kee  huomattavasti  kauemmaksi  kummassakin  pa� a� ssa� ,  on
edessa�mme ihminen, joka on osaksi selva�na�ko� inen ja pystyy vas-
taamaan tavallista laajempaan va� ra�htelyasteikkoon. Ta�ma�  on rat-
kaisu siihen salaisuuteen, miksi ha�n na�kee enemma�n kuin muut.
Ympa� rilla�mme saattaa olla  ja  onkin paljon olentoja ja  esineita� ,
jotka  eiva� t  heijasta  sellaisia  valonsa� teita� ,  joita  voimme  na�hda� ,
vaan sen sijaan sellaisia, joita emme na�e. Vaikkemme pysty niita�
na�kema�a�n, ne voidaan kuitenkin valokuvata. Usein on otettu ns.
henkivalokuvia, joita myo� s paljon epa� illa� a�n siksi, etta�  sellaisia ku-
via voi helposti ottaa levya�  tai filmia�  va�ha�n etuka� teen valottamal-
la,  kuten  jokainen  valokuvaaja  hyvin  tieta�a� .  Se  voidaan  tehda�
useallakin  tavalla,  mutta  huolimatta  siita� ,  etta�  asiassa  voidaan
helposti harjoittaa petosta, on varmaa, etta�  oikeita henkivaloku-
via on otettu.

TOHTORI BARADUCEN KOKEET

Tohtori Baraducen kokeet Pariisissa todistavat epa�a�ma� tto� ma� s-
ti  mahdollisuuden  na�kyma� tto� mien  va� ra�htelyiden  valokuvaami-
seen. Ollessani siella�  viimeksi ha�n na�ytti minulle suuren sarjan
valokuvia tunne- ja ajatusmuodoista. Ha�nella�  on era� s kuva tyto� s-
ta� , joka suree lemmikkilintunsa kuolemaa, missa�  kuvassa era� a�n-
lainen  omituinen  tunteiden  verkkokudos  ympa� ro� i  seka�  linnun
etta�  tyto� n. Toinen, sa� ika�hdyksen hetkella�  kahdesta lapsesta otet-
tu kuva tuo esille pilkullisen, sykkiva�n pilven. Loukkauksen ai-
heuttama suuttumus na�ytta�a�  joukon pienia�  ajatusmuotoja, jot-
ka on singottu ulos ta�plikka� ista�  keskenera� isista�  palloista. Era� s
nainen,  joka  on  minun  ja� lkeeni  na�hnyt  valokuvakokoelman,
kertoi kehra� a�va� sta�  kissasta,  jonka soinnukas itsetyytyva� isyys
muodosti ympa� rilleen hienovivahteisen pilven. 

Tri  Baraduce  ka�ytta�a�  kuivalevyja� rjestelma�a�  joko  kameraa
ka�ytta� en tai  ilman sita�  ja ottaa kuvat  hyvin ha�ma� ra� ssa�  huo-
neessa mustan paperin la�pi tai aivan pimea�ssa�  huoneessa. Le-
vyt pideta� a�n la�hella�  koehenkilo� n otsaa, syda�nta�  tai ka� tta� . Ha�n
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sanoo, etta�  elonvoima on eritta� in taipuisaa; se on kuin savea,
joka  ottaa  vastaan  yhta�  ela�via�  vaikutelmia  kuin  jos  ne  olisi
joku henkikuvanveista� ja�  muovaillut. Na�ma�  aavemuodot, na�ma�
na�kyma� tto� ma� t  telepaattiset  kuvat  muodostetaan  keskitetyn
ajatuksen avulla.  Kerran era�s  virkailija ajatteli  kiintea� sti kot-
kaa, ja linnun majesteettinen hahmo muodostui levylle. Era� a� l-
le toiselle levylle muodostuivat hevosen a�a� riviivat. Tri Baradu-
ce sanoo levylle muodostuvan toisinaan myo� s kasvoja ja ker-
too erikoisesta tapauksesta, jolloin a� idin ajatukset muodosti-
vat  kuolleen  lapsen muotokuvan.  Tri  Baraduce kertoo myo� s
seuraavan kiinnostavan tarinan kuvasta, mika�  tehtiin astraali-
sen vierailun aikana: 

"Tri Hasdeu, joka toimii la�a�ka� rina�  Bukarestissa, on kertonut
era� a� sta�  ha�mma�stytta�va� sta�  telepaattisesti saadusta valokuvas-
ta. Ha�n oli kiinnostunut telepaattisista ilmio� ista�  ja ha�n ja ha� -
nen ysta�va�nsa�  tri Istrati pa� a� ttiva� t tehda�  niista�  valokuvakokeita
pa�a� sta�kseen selville, onko mahdollista la�hetta� a�  matkan pa�a�sta�
ajatusmuoto etuka� teen valmistetulle valokuvalevylle. Sovittiin
illasta,  ja  ratkaiseva koe alkoi.  Ennen makuulle menoaan tri
Hasdeu pani kameran vuoteensa viereen. Tri Istrati oli ha�nes-
ta�  silloin muutaman sadan mailin pa� a� ssa� . Sopimuksen mukaan
viimemainitun oli ennen makuulle menoaan keskitetta�va�  aja-
tuksensa ja painettava mielikuvansa sille valokuvalevylle, jon-
ka ha�nen ysta�va�nsa�  tri Hasdeu oli erikoisesti valmistanut Bu-
karestissa. Seuraavana aamuna hera� ttya� a�n tri Istrati oli varma
onnistumisestaan, silla�  ha�n oli  varmistunut siita�  unessa olles-
saan. Ha�n kirjoitti era�a� lle heida�n yhteiselle ysta�va� lleen, joka sit-
ten meni tri Hasdeun asuntoon ta�ma�n ollessa juuri kehitta�ma� ssa�
kysymyksessa�  olevaa levya� . Siina�  na�kyi hyvin kolme olentoa, jois-
ta yksi oli erityisen selva�  ja ela�va� . Se esitti tri Istratia tuijottamas-
sa  kiintea� sti  kameraa,  jonka  a� a� riviivat  olivat  fosforihohteiset,
mika�  hohde na�ytti tulevan tuijottajasta itsesta� a�n. Kun tri Istrati
palasi  Bukarestiin, ha�n ha�mma� styi sita�  yhdenna�ko� isyytta� ,  mika�
oli  ha�nen ja telepaattisen valokuvan va� lilla� .  Se toi  esille  ha�nen
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kasvojensa  erikoispiirteet  tarkemmin,  kuin  mika�a�n  tavallisella
menetelma� lla�  otettu kuva.

LAAJENTUNEET KYKYMME

Kaikki na�ma�  kokeet osoittavat, kuinka paljon enemma�n kame-
ran silma�  na�kee sellaista, mita�  tavallinen silma�  ei na� e. On siis il-
meista� , etta� , jos ihmisen na�ko�  voidaan tehda�  yhta�  herka�ksi kuin
kameran levyt, me na� emme monia asioita, joita emme nyt na� e.
Mutta ihmisen na�ko�  ei ole vain yhta�  hyva�  kuin tuo kemiallisten
aineiden suuri herkkyys, vaan se jopa ylitta� a�  sen suuresti, ja sen
avulla  voidaan  saada  paljon  enemma�n  tietoa  na�kyma� tto� ma� sta�
maailmasta. 

Sama pa� tee myo� s kuuloon na�hden. Me emme kaikki kuule sa-
malla tavalla. Ta� lla�  en tarkoita sita� , etta�  jollakulla  meista�  on pa-
rempi kuulo kuin toisella, vaan sita� ,  etta�  joku meista�  voi kuulla
sellaisia a� a�nia� , joita toinen ei kuule minka�a�nlaisissa olosuhteissa
olkoot nuo a� a�net vaikka kuinka voimakkaita. Ta�ma�  voidaan myo� s
kokeellisesti  todistaa.  Koneellisesti  voidaan  synnytta� a�  erilaisia
a�a�niva� ra�htelyita�  ja  ne  voidaan saada  niin  korkeiksi,  ettei  niita�
ena�a�  voi korva kuulla. Kun kone liikkuu yha�  nopeammin ja no-
peammin, tulevat a�a�net asteittain yha�  heikommin kuuluviksi ja
ylitta�va� t  viimein  kuulokyvyn,  ei  siksi,  etta�  ne  ovat  loppuneet,
vaan siksi, etta�  a� a� ni on noussut liian korkealle eika�  korva voi sita�
ena�a�  erottaa. Miellytta�vin koe, minka�  tunnen - sita�  voi kokeilla ke-
sa�kuukausina jokainen, joka asuu maaseudulla - on lepakon a� a� -
nen kuuntelu. A4 a�ni on tera�va�  kuin partakoneen tera� , hento, neu-
lamainen kuin hiiren parkaisu, mutta useita oktaaveja korkeam-
pi. Lepakon a�a�ni on juuri korvan kuulokyvyn rajalla. Toiset ihmi-
set voivat  sen kuulla,  toiset  eiva� t,  mika�  ja� lleen todistaa meille,
etta�  kuulolla on ma�a� ra� tty rajansa ja etta�  ihmisten korvat vaihte-
levat huomattavasti kyvyssa� a�n vastata a�a�niva� ra�htelyihin. 

Jos siis kykenemme vastaamaan vain pieneen ryhma�a�n suun-
nattomasta va� ra�htelyiden ma�a� ra� sta� , na� emme helposti, miten ta-
vaton muutos tapahtuisi,  jos kykenisimme vastaamaan kaikkiin
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va�ra�htelyihin. Eetterinen na�ko� kyky, josta toisinaan puhumme, on
yksinkertaisesti vain lisa� a�ntynyt kyky vastata fyysisen aineen va� -
ra�htelyihin ja monet pienehko� n selva�na�ko� kyvyn omaavat, jotka
spiritistisissa�  istunnoissa na�keva� t vainajia, ovat ta�ma�n tyyppisia� .
He voivat lukea jonkin kohdan suljetusta kirjasta tai kirjeen, joka
on  suljettu  laatikkoon.  Ro� ntgensa� teiden  avulla  on  mahdollista
na�hda�  jotenkin samoin - ei ehka�  lukea kirjetta� , mutta na�hda�  ai-
neellisen kappaleen la�pi, na�hda�  esim. avain, joka on puisessa laa-
tikossa tai tarkastaa ihmisen ruumiissa olevaa luustoa. Ta� llaisen
lisa� a�ntyneen na�ko� kyvyn ihminen voi hankkia silla�  tavalla,  kuin
olen kertonut,  eli  saamalla kyvyn vastata tavallista laajempaan
va� ra�htelyasteikkoon. 

Kehitta�ka� a�mme  ajatusta  va�ha�n  pitemma� lle.  Keskitta�ka� a�mme
huomiomme  fyysisen  aineen  va� ra�htelyiden  taakse  ja  kuvitel-
kaamme kykeneva�mme vastaamaan astraaliaineen va� ra�htelyihin.
Olemme silloin saapuneet toiseen maailmaan ja na� emme muodot
ja  esineet,  jotka  ovat  edelleen aineellisia,  mutta  ovat  vain hie-
nommassa tilassa. Vaikka tuossa maailmassa saattaa ollakin pal-
jon outoja asioita, ei siella�  kuitenkaan ole mita�a�n, mika�  on mah-
dotonta. Astraalimaailma seuraa aste asteelta ta� ta�  fyysista�  maail-
maa, joka on meille hyvin tuttu, ja se johtaa meida� t askel aske-
leelta kehitta�ma�a�n - kyvyista� , jotka jo tunnemme ja joita nyt ka�y-
ta�mme - edelleen vastaavia astraalisia kykyja� . Se mita�  teosofia ja
kaikki suurten Ida�n uskontojen kannattajat va� itta�va� t, etta�  ihmi-
sen on mahdollista tajuta tuo tuntematon maailma ja kertoa siita� ,
on  todellisuudessa  hyvin  ja� rkipera� ista�  eika�  suinkaan  outoa  ja
mahdotonta, mika� , niin kuin usein sanotaan, haiskahtaisi puoska-
roimiselta tai petokselta. Koko teoria on ta�ysin yhtena� inen ja tie-
teellinen, ja sita�  voi hyvin la�hestya�  puhtaasti tieteellisella�  tutki-
muslinjalla.

Kun tuollaisen kyvyn avulla tutkitaan na�kyma� to� nta�  maailmaa,
mita�  siina�  na�hda�a�n? Jotta edes tehta�va�n ulkopiirteet olisivat sel-
vina�  edessa�mme, sallittakoon minun sanoa, etta�  me na� emme ta� -
ma�n na�kyma� tto� ma�n maailman olevan jaettuna kahtia, astraali- ja
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mentaalimaailmoihin, ja na�ma�  kaksi vastaavat - ei aivan tarkasti,
vaan  yleispiirteisesti  -  oikeaoppista  ka� sitysta�  helvetista�  ja  tai-
vaasta tai paremminkin kiirastulesta ja taivaasta. Silla�  vaikka on-
kin totta,  etta�  ihmiskunta tietyissa�  tilanteissa voi joutua kesta� -
ma�a�n  suuria  ka� rsimyksia�  astraalimaailman  alemmassa  osassa,
kaikenlainen ka� rsimys, mika�  sita�  kohtaa, on kuitenkin laadultaan
puhdistavaa eika�  rankaisevaa. Ka� rsimyksen tarkoitus on aina ja
kaikissa tilanteissa hyo� dytta� a�  ihmista� , ja se on osa siita�  ja� rjestel-
ma� sta� , jonka pa� a�ma�a� ra�na�  on ihmisen kehitta�minen. Se ei ole lo-
puton ja tarkoitukseton koston aiheuttama rangaistus, vaan suu-
ren oikeudenlain sa� a�nno� llista�  toimintaa, lain joka antaa jokaisel-
le tarkalleen sen, minka�  ha�n on ansainnut, ei palkintoa eika�  ran-
gaistusta,  vaan  ainoastaan  oikeudenmukaisen  tuloksen.  Ei  ku-
kaan, joka panee ka� tensa�  tuleen ja se palaa, sano, etta�  joku ran-
kaisi  ha�nta�  tuon teon takia,  silla�  ha�n tieta�a� ,  etta�  palaminen oli
luonnollinen seuraus teosta. Kysymys on vain nopeudesta, jolla
polttavan aineen va� ra�htelyt la�pa� isiva� t ha�nen ihonsa ja synnytti-
va� t  siina�  hajaantumisilmio� n. Ei siis ka� rsimys, mika�  seuraa pahaa
tekoa,  ole  minka�a�n  ulkopuolisen  aiheuttama  rangaistus,  vaan
muuttumattoman lain ehdoton seuraus ihmisen omista teoista.
Siten kaikki ka� rsimys, mika�  ha�nta�  kohtaa, kuuluu suuren lain pii-
riin ja sen tarkoitus on puhdistaa seka�  auttaa ihmista� , ja epa� ile-
ma� tta�  se saakin sen aikaan.

Alempi  astraalimaailma  vastaa  paljon  enemma�n  kiirastulta
kuin tavallista Jumalaa herjaavaa helvettiajatusta. Onneksi koko
universumissa ei ole mita� a�n tuota ajatusta vastaavaa. Vaikkei mi-
ta� a�n loputonta kidutusta olekaan, sellaista, jota keskiajan munk-
kien sairaat aivot kuvittelivat, niin epa� ilema� tta�  on olemassa kui-
tenkin yksityisia�  ka� rsimystapauksia. Mutta ta�ma�kin tuska, vaikka
se toisinaan voi  olla  hyvin hirvea� ,  on kuitenkin asianomaiselle
parhain osa. Vain silla�  tavalla ha�n voi vapautua itsessa� a�n olevasta
himosta,  siita�  pahasta,  minka�  ha�n on sallinut kasvaa itsessa� a�n.
Ainoastaan siten ha�n voi siita�  pa� a� sta�  voidakseen seuraavassa ela� -
ma� ssa�  ja paremmissa olosuhteissa aloittaa uudelleen ponnistelut
korkeampaan pa�a�ma�a� ra� a�n. 
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Toinen osa ela�ma� sta�  kuoleman ja� lkeen, ela�ma�  taivasmaailmas-
sa on samoin tulos toiminnasta fyysisessa�  maailmassa; se on sen
hienompi ja jalompi osa. Siella�  antavat ta�yden tuloksen kaikki ne
henkiset kyvyt, jotka ihminen on pannut liikkeelle maaela�ma� ssa� .
Myo� s  ta� ssa�  tapauksessa -  tieteellisesti  arvioiden -  on kysymys
energian ma�a� ra� sta� , mika�  on pantu liikkeelle, silla�  energian sa� ilyt-
ta�misen laki pita� a�  paikkansa kaikissa ta� ta�  maailmaa hienommis-
sa maailmoissa yhta�  hyvin kuin fyysisessa� . Voimakas tunne jota-
kin yleva� a�  ihannetta kohtaan tai epa� itseka� s rakkaus jotakin ju-
malallista olentoa tai  vain ha�nen ympa� rilla� a�n olevia henkilo� ita�
kohtaan,  yleva�  persoonaton  ela�ma� ,  joka  ka� sitta� a�  kaikki  muut
olennot tai aivan tavallinen rakkaus, joka ta�ydellisesti uhraa it-
sensa�  yhden tai kahden henkilo� n hyva�ksi - kaikki na�ma�  ovat eri
asteisia henkisia�  voimia omissa erityisissa�  vaiheissaan. Kaikki ne
edustavat  ulospa� in  vuodatettua  energiaa,  joka  ei  voi  koskaan
esiintya�  ta�ydellisena�  fyysisessa�  ela�ma� ssa� , koska kaikki hienoim-
mat ajatuksemme ja pyrkimyksemme kuuluvat kahleettoman sie-
lun alueelle eika�  ta�ma�  alempi maailma voi antaa niille ta�ytta�  il-
mentymismahdollisuutta.  Ei  kukaan  tieda�  sita�  paremmin  kuin
taiteilija tai runoilija, joka koettaa niita�  ilmenta� a�  - ihminen, joka
maalaa kuvan tai kirjoittaa runon toivoen ta� ten kykeneva�nsa�  siir-
ta�ma�a�n toisille, mita�  ha�n on na�hnyt na�yssa�  tuosta hienommasta
maailmasta.  Ei  kukaan tieda�  paremmin kuin sellainen taiteilija,
miten  ta�ydellisesti  ha�nen  na�kynsa�  ilmaisu  epa�onnistuu,  miten
parhainkin ha�nen tuotteistaan,  tyydytta�vinkin ha�nen saavutuk-
sistaan ja� a�  paljon vaille tuosta todellisuudesta. 

Na� in ollen kaikki korkeimmat ihanteet ja pyrkimykset ja� a�va� t
suureksi varastoksi, jota fyysisessa�  maailmassa ei voida koskaan
tyhjenta� a� . Vasta taivasmaailmassa, kuoleman ja� lkeen, kun kaikki
alemmat himot ja tunteet ovat hajautuneet,' on na� iden jalompien
kykyjen mahdollista  purkautua.  Na� in  siis  astraalimaailman ja� l-
keen on olemassa toinen, hienompi, na�kyma� to� n maailma sano-
mattomassa kauneudessaan, kuvaamattomassa loistossaan, jota
on totuttu kutsumaan taivaaksi. 
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Sen sijaan etta�  toiset la�hetetta� isiin taivaaseen ja toiset kiirastu-
leen, niin kuin teologian mukaan tapahtuu, olisi totuudenmukai-
sempaa sanoa, etta�  jokainen ihminen kulkee na� iden molempien
tilojen la�pi, joita nimitykset kuvastavat. Kaikki ihmiset meneva� t
astraalimaailman kautta taivasmaailmaan. Jokainen ihminen saa-
vuttaa astraaliela�ma�n ja� lkeen taivasmaailman, ellei ha�n ole ihmi-
nen, joka on siina�  ma�a� rin paheellinen, ettei ha�nella�  ole koskaan
ollut yhta� a�n epa� itseka� sta�  ajatusta tai tunnetta. Jos na� in on asian-
laita, ei ha�nella�  ole taivasela�ma�a� , koska kaikki itsekka�a� t halut ja
tunteet kuuluvat yksinomaan astraalimaailmaan, missa�  ne saavat
purkautumismahdollisuuden.  On ihmisia� ,  joiden  luonteessa  on
vain hyvin va�ha�n epa� itsekkyytta� , mutta hekin saavat palkintonsa
siita�  va�ha� sta� ,  mita�  hyva�a�  he ovat tehneet - ei taivasmaailmassa,
vaan  astraalimaailman  ylemma�ssa�  osassa.  Kuten  on  sanottu
kauan sitten niista� , jotka rukoilivat yleisissa�  paikoissa, jotta hei-
da� t na�hta� isiin: "Totisesti mina�  sanon teille, he ovat saaneet pal-
kintonsa". Yleva� t ihanteet eiva� t saa ta�yttymysta�  fyysisessa�  maail-
massa,  vaan taivasmaailmassa kuoleman ja� lkeen, samoin itsek-
ka�a� t  ihanteet  saavat  ta�yttymyksen  kuoleman  ja� lkeen  astraali-
maailman ylemma�ssa�  osassa,  missa�  ihmisia�  ympa�ro� iva� t  heida�n
omat halunsa. He eiva� t voi saavuttaa yleva�mpia�  asioita, koska he
eiva� t ole niita�  halunneetkaan, he eiva� t ole viela�  kehittyneet sille
tasolle. Joka tapauksessa kaikki ovat onnellisia omalla tavallaan
ja omalla ajallaan. Itseka� s ihminen ka� rsii epa� ilema� tta�  paljon mat-
kallaan, mutta lopulta jokainen saavuttaa sen onnen, johon ha�n
on oikeutettu. Havaitsemme, etta�  ta�ma�  ajatus on paljon vapaam-
pi  kuin  tuo  uskontojen  oikeaoppinen  ka� sitys.  Me  teosofit  me-
nemme va�ha�n pitemma� lle kuin ne ja voimme tehda�  sen siksi, etta�
koko meida�n ja� rjestelma�mme on tieteellinen eika�  meilla�  ole mi-
ta� a�n suosikkija� rjestelma�a� ,  missa�  toiset la�heteta�a�n taivaaseen ja
toiset suljetaan siita�  pois. 

Ta�ma�  ei  ole  mika�a�n  otaksuma,  vaan  yksinkertainen  totuus,
joka perustuu huolellisiin tutkimuksiin ja jonka voi tarkistaa jo-
kainen, joka kykenee tekema�a�n tutkimuksia noissa hienommissa
maailmoissa.  Taivasmaailma  ei  ole  myo� ska� a�n  pelkka�  unelmien
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maailma, vaan se on ta�ynna�  mita�  ela�vinta�  todellisuutta. Se on to-
dellinen jumalallisen mielen maailma, joka vastaa jokaiseen sille
osoitettuun kutsuun ja vetoomukseen. Jos ihmisella�  on hyvin yle-
via�  pyrkimyksia� , ha�n veta� a�  alas vastaavan vuodatuksen ylha� a� lta� -
pa� in, mutta toisaalta, jos ihmisen luonteessa on ainoastaan hiuk-
kasen epa� itsekkyytta� , niin sekin va�ha� inen ma�a� ra�  tuottaa sita�  vas-
taavan tuloksen. Ei ole siis kysymys jonkun ihmisen sisa� a�npa� a� -
systa�  ja  toisen ulos  sulkemisesta,  vaan jokainen saa juuri  sen,
minka�  ha�n kykenee vastaanottamaan. Sellainen on taivasmaail-
man luonne, jokainen on siella�  onnellinen. Kaikki eiva� t tietysti-
ka� a�n ole yhta�  onnellisia eiva� tka�  samalla tavalla, mutta jokainen
yksilo�  on onnellinen silla�  korkeimmalla tavalla kuin ha�n voi on-
nen tuntea. Ainoa asia, mika�  esta� a�  ha�nta�  menema� sta�  yha�  pitem-
ma� lle on se, ettei ha�n kykene ka� sitta�ma�a�n enempa�a� . Jokainen as-
tia ta�yteta� a�n reunojaan myo� ten ja vaikka yksi astia on pieni ja
toinen suuri,  ta�yteta� a�n ne kuitenkin kaikki  vastaanottokykynsa�
mukaan. 

Mielesta�ni meida�n on myo� nnetta�va� , etta�  ta�ma�  on paljon ja� rki-
pera� isempi teoria, kuin mita�  teologia esitta� a� . Tarkoituksenani ei
ole niinka�a�n paljon esitta� a�  yksityiskohtia haudantakaisten maail-
moiden tilasta kuin osoittaa, etta�  ne kaikki ovat saman maailman
osia, etta�  ela�ma� ssa�  ei ole olemassa minka�a�nlaista a�kkina� ista�  kat-
koa, vaan kaikki on ja� rkipera� ista� ,  yhtena� ista�  ja asteittaista koko
taipaleella. Na� iden maailmoiden paikallisesta sijainnista olen jo
sanonut, etta�  ne kaikki ovat ta� ssa�  meida�n ympa� rilla�mme. Te voit-
te ehka�  kysya� ,  miten se on mahdollista.  Kuinka ympa� rilla�mme
oleva tila voi olla ta�ytetty toisilla aineellisilla maailmoilla, olkoon
niiden aine kuinka hienoa hyva�nsa� ? 

En usko, etta�  ta� ta�  asiaa on vaikea ymma� rta� a� . On hyvin tunnettu
tieteellinen  tosiasia,  ettei  kaksi  atomia  maanpa�a� lla�  kiintea� ssa� -
ka� a�n  aineessa  koskaan kosketa  toisiaan.  Jokaisella  atomilla  on
oma va� ra�htely- ja toimintakentta�nsa�  ja samoin jokaisella mole-
kyylilla�  on oma pieni va� ra�htelykentta�nsa� .  Na� in ollen siis niiden
va� lilla�  on aina tyhja�  tila. Jokainen fyysinen atomi leijuu astraali-
sessa meressa�  astraalisen aineen ympa� ro� idessa�  sen ja la�pa� istes-
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sa�  fyysisen  aineen  jokaisen  va� litilan.  Ta�ma�  sama  laki  selitta� a�
myo� s  toisen ilmio� n,  josta  olette  kuulleet  -  spiritistisissa�  istun-
noissa havaitun aineen kulkemisen toisen aineen la�pi.  Fyysillis
eetterisessa�  tai astraalisessa tilassa oleva aine voi helposti kul-
kea kiintea�n fyysisen aineen la�pi, aivan kuin sita�  ei olisikaan joh-
tuen aineen la�pa� isevyydesta� . Na� in siis koko asia, mika�  na�ytti niin
vaikealta, tuleekin hyvin helpoksi ka� sitta� a� . 

Viela�  era� s tuota na�kyma� to� nta�  maailmaa koskeva varoitus. 
A4 lka� a�  kuvitelko, etta�  na�ma�  erilaiset ainelaadut lepa�a�va� t toinen

toisensa pa� a� lla�  kuin kirjahyllyt,  vaan koettakaa ka� sitta� a�  aineen
la�pa� isykyvyn olevan ta�ydellinen jokaisessa fyysisessa�  kappalees-
sa,  sen sisa� -  ja  ulkopuolella.  Nykya�a�n  tiedeta� a�n  jo,  etta�  edella�
mainittu eetteri la�pa� isee kiintea�n fyysisen aineen. Tahtoisin, jos
suinkin voisin, tehda�  selva�ksi, etta�  ta�ma�  kaikki on ta�ysin luonnol-
lista, seka�  suojella teita�  monilta erehdyksilta� , mitka�  johtuvat olet-
tamuksesta,  etta�  kaikki,  mika�  on fyysisen tuolla puolen, on yli-
luonnollista. On olemassa vain yksi ja� rjestelma� , ja samat lait toi-
mivat siina�  kaikkialla. On kylla�  totta, etta�  na� issa�  maailmoissa on
yha�  laajentuva ulottuvuus. Jos tarkastelemme fyysista�  maailmaa,
on siina�  ensinna�  ta�ma�  kiintea�  pallo, jota suureksi osaksi ympa� ro� i
vesi. Sen yla�puolella on ilmakeha� , joka ympa� ro� i maapalloa. Mutta
lisa�ksi astraalinen aine la�pa� isee na�ma�  kolme aineen tilaa ja ero
on vain siina� , etta�  astraaliaine, joka on paljon kevyempa�a� , ulottuu
korkeammalle maanpinnasta kuin ilmakeha� .  Kun nousemme il-
makeha�n yla�puolelle, olemme edelleen astraalimaailmassa, kos-
ka se on paljon laajempi. Ta� ssa�  mielessa�  pita� a�  paikkansa, etta�  ast-
raalimaailma  kohoaa  korkeammalle  kuin  fyysinen  maailma.
Ta�ma�  ei siis merkitse sita� ,  etteiko�  se olisi  samalla ta� ssa�  ja nyt,
vaan sen ulottuvuus on laajempi, ja se muodostaa na� in ollen suu-
remman pallon kuin meida�n pallomme on. 

Sama koskee mentaalimaalimaa. Siina�  on viela�  hienompaa ai-
netta, joka la�pa� isee ja ympa�ro� i seka�  astraalisen etta�  fyysisen ai-
neen ulottuen viela�  kauemmaksi kuin astraalimaailma. Mentaali-
maalima  on  myo� s  pallo,  mutta  vain  paljon  suurempi  fyysista�
maapalloa,  jonka  se  la�pa� isee  ja  ympa� ro� i.  Miljoonat  kilometrit
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erottavat sen kuitenkin toisten planeettojen vastaavista mentaa-
limaailmoista. Jos sitten etenemme mentaalimaailman taakse ja
saavumme  buddhiseen  maailmaan,  ei  planeettojen  va� lilla�  ole
ena�a�  mita�a�n erotusta, silla�  buddhinen maailma on yhteinen koko
ketjussamme.  Sama  koskee  todenna�ko� isesti  toisten,  viela�  hie-
nompien  maailmojen  laajempia  ulottuvuuksia,  mutta  ne  eiva� t
kuulu ta�ma�n esityksen puitteisiin. Ne jotka haluavat ymma� rta� a�
luonnon eri tasoja, jotka haluavat saada jonkinlaisen ka� sityksen
noiden hienompien maailmoiden ihmeellisyydesta�  ja kauneudes-
ta, voivat tyydytta� a�  haluaan tutkimalla teosofista kirjallisuutta.

TEOSOFIA JA TERVE JA4 RKI

Lukijamme huomaa, etta�  oppija� rjestelma� , jonka teosofia esit-
ta� a� ,  on  kaikissa  suhteissa  ta�ysin  ja� rjen  mukainen,  se  on  itse
asiassa terveen ja� rjen ihannemuoto, niin kuin todellinen okkul-
tismi, josta va�ha�nkin tieda�mme, aina on. Jos joudutte tekemisiin
ns. valeokkultismin kanssa, missa�  suoritetaan kaikenlaisia outoja
ja luonnottomia tekoja ja pakotetaan teida� t uskomaan niihin, on
ta�ysi syy sita�  epa� illa�  ja pita� a�  sita�  va� a� ra�na� .  Jokaisessa mahdolli-
sesti esille tulevassa tapauksessa ihmisen on ka�ytetta�va�  tervetta�
ja� rkea� . En tahdo kuitenkaan va� itta� a� , etteiko�  olisi muutakin kuin
ja� rki, joka auttaa ihmista� . On olemassa myo� s sisa� inen varmuus,
jonka kanssa on mahdotonta ja� rkeilla� , ja se periytyy varhaisem-
masta  tiedosta.  Ihminen,  jolla  on ta�ma�  selva�  intuitiivinen var-
muus kaikesta, on jo etuka� teen tuntenut asiat jonkin aikaa - edel-
lisessa�  ela�ma� ssa� . Sieluna ha�n edelleen tieta�a�  ja ha�nen vakaumuk-
sensa asiassa perustuu kokemukseen ja ja� rkeen, vaikkei ja� rkei-
lyn ketju, jonka avulla ha�n saa varmuuden, olekaan fyysisten ai-
vojen muistissa.  Sellainen intuitio on kuitenkin harvinainen ja
siksi  ja� rjen tulee olla oppaanamme kaikissa uskomuksissamme.
Jokainen asia, mika�  on ja� rjen vastainen, on heti hylja� tta�va� . Teoso-
fiassa erityisesti korostetaan sita�  tosiasiaa, etta�  kaikenlainen so-
kea usko on kahle, mika�  pida� tta� a�  ihmisen henkista�  kehitysta� . Ha� -
nen joka tahtoo edistya� , on heitetta�va�  pois sokea usko ja opitta-
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va, ettei mika�a�n oppikirja ole ta�ysin virheeto� n, silla�  tietomme to-
tuudesta kasvaa asteittain,  me opimme jatkuvasti pa� iva� sta�  pa� i-
va�a�n yha�  enemma�n ja enemma�n. 

Teosofia ei tyrkyta�  uskonkappaleita tutkijoille, silla�  ei ole val-
mista uskoa pyhimyksia�  varten.  Siina�  on kylla�  ma�a� ra� tty ma�a� ra�
tietoa tutkimuksia varten, mutta tutkijat eiva� t saa koskaan unoh-
taa, etta�  ne joiden tehta�va�ksi on tullut kirjoittaa kirjoja ja pita�a�
luentoja na� ista�  asioista, ovat itsekin tutkijatovereita, jotka jatku-
vasti opiskelevat ja oppivat yha�  enemma�n. Niiden, jotka seuraa-
vat teosofista ajatussuuntaa, tulee lukea viimeisimpia�  kirjajulkai-
suja eika�  varhaisempia, koska julkaisujen va� liajalla on ehka�  ha-
vaittu uusia tosiasioita. On olemassa ja� senia� ,  jotka mieluimmin
tahtoisivat saada ta�ydellisen uskon, minka�  he voisivat oppia ker-
ta  kaikkiaan eika�  heida�n  tarvitsisi  ajatella  asiaa  sen enempa�a� .
Sellaista halua eiva� t kirjoittajat kuitenkaan pysty tyydytta�ma�a�n,
silla�  vaikka teosofiset ihanteet ovatkin korkeammanlaatuista us-
kontoa, niihin on pa� a� sty kokonaan tieteelliselta�  na�ko� kannalta ka� -
sin.  Teosofian tehta�va�na�  on saattaa yhteen na�ma�  kaksi  ajatus-
suuntaa, uskonto ja tiede, ja osoittaa, ettei niiden va� lilla�  ole mi-
ta� a�n ristiriitaa, pa� invastoin, tiede on uskonnon tuote ja uskonto
on tieteellisen tutkimuksen kaikista hienoin kohde. Ne jotka tut-
kivat  teosofisia  opetuksia,  tulevat  havaitsemaan,  niin  kuin  me
olemme tehneet, etta�  ne tulevat vuosi vuodelta yha�  kiintoisam-
miksi ja puoleensaveta�va�mmiksi raviten yha�  enemma�n tutkijoi-
den ja� rkea�  seka�  antaen suurempaa tyydytysta�  heida�n syvimmille
pyrkimyksilleen ja korkeimmille ihanteilleen. Ne jotka tutkivat,
eiva� t tule sita�  koskaan katumaan. Kaikissa tulevissa ela�missa� a�n
he tulevat olemaan kiitollisia,  etta�  ovat syventyneet tutkimaan
kaikki  ka� sitta�va�a�  viisaus-uskontoa,  jota  nykyaikana  sanotaan
teosofiaksi.
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MUUTAMIA VA4 A4 RINKA4 SITYKSIA4  KUOLEMASTA

Kuolema on asia,  mika�  kiinnostaa tietenkin jokaista  ihmista� ,
silla�  jonakin  pa� iva�na�  tulevaisuudessa  ta�ytyy  jokaisen  ehdotto-
masti kuolla. Se kiinnostaa meita�  sita� kin enemma�n, koska on tus-
kin keta� a�n, lukuun ottamatta jotakuta aivan nuorta ihmista� , jon-
ka la�heisyydesta�  ei olisi jo poistunut joku syva� sti rakastettu hen-
kilo� . Ta�ma�  asia hera� tta� a�  siis yleista�  kiinnostusta ja tuskin on mi-
ta� a�n muuta kysymysta�  ihmisten keskuudessa, josta olisi samalla
niin monia ja niin vakavia va�a� rinka� sityksia� .  Meida�n on mahdo-
tonta ma�a� ritella�  sita�  tavatonta ja ta�ysin tarpeetonta ja� rkytyksen
ja  murheen  ma�a� ra� a� ,  minka�  ihmiskunta  kokonaisuudessaan  on
ka� rsinyt, tieta�ma� tto� myytensa�  ja taikauskonsa johdosta ta� ssa�  a� a� -
rimma� isen ta� rkea� ssa�  kysymyksessa� .  Yha�  edelleen on olemassa
paljon virheellista�  ja  tyhma�a�  uskomusta  kuolemasta,  mika�  saa
paljon pahaa aikaan, ja aiheuttaa kuvaamatonta ka� rsimysta�  viela�
nykypa� ivina�kin. Ta�ma�n uskomuksen ta�ydellinen ha�vitta�minen on
suurin siunaus, minka�  ihmisrodun hyva�ksi voi tehda� . 

Teosofinen  opetus  hyo� dytta� a�  ta� ten  kaikkia  niita� ,  jotka  men-
neissa�  ela�missa�  suorittamiensa  filosofisten  tutkimustensa  an-
siosta ovat nyt kykenevia�  hyva�ksyma�a�n sen. Se poistaa kuoleman
kauhun ja myo� s paljon sen aiheuttamasta murheesta seka�  tekee
meida� t kykeneviksi na�kema�a�n kuoleman oikeassa valossa ja ym-
ma� rta�ma�a�n sen todellisen merkityksen kehitysja� rjestelma� ssa�m-
me. 

Tarkastakaamme nyt  yksitellen joitakin noista huomattavim-
mista va�a� rinka� sityksista�  ja koettakaamme poistaa niiden virheel-
lisyydet. Joitakin niista�  voidaan sanoa uskonnollisiksi va�a� rinka� si-
tyksiksi, ja niiden vallalle pa� a� syn voidaan katsoa saaneen alkun-
sa alkupera� isen kristillisen opin pilaantumisesta, mika�  on pa� a� s-
syt tunkeutumaan kirkkoomme tuhoten paljon sen elinvoimasta
ja hyo� dyllisyydesta� . Tarkastelemme niita�  kuitenkin myo� hemmin
ja kiinnita�mme huomiomme joihinkin ta�ma�n ta� rkea�n asian laa-
jalle levinneisiin kansanomaisiin harhaka� sityksiin. 
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Ihmiset ovat toisinaan taipuvaisia ajattelemaan, ettei lopulta-
kaan merkitse paljon, jos heida�n ka� sityksensa�  kuolemasta on vir-
heellinen. Kun ihminen kuolee, he sanovat, ha�n tulee itse tunte-
maan kaikki tosiasiat, ja jos ha�n on erehtynyt, tulee ha�n sen pian
huomaamaan.  Mutta  sellainen va� ite  on kahdestakin syysta�  vir-
heellinen.  Se  ei ota  huomioon  tieta�ma� tto� myydesta�  johtunutta
kuoleman aiheuttamaa hirvea� ta�  ja� rkytysta� ,  mika�  varjostaa niin
monien ela�ma�a� , eika�  myo� ska� a�n ja� lkeen ja� a�neiden ysta�vien tunte-
maa  tarpeetonta  huolta  ja  murhetta.  Se ja� tta� a�  myo� s  ottamatta
huomioon  sen tosiasian, etta�  ihminen ei heti  kuoleman ja� lkeen
pysty  na�kema�a�n  erehdysta� a�n  totuuden  valossa  ja  korjaamaan
sita� , ja koska ha�n on siihen kykenema� to� n, aiheutuu ha�nelle pal-
jon vaikeuksia.

ONKO KUOLEMA KAIKEN LOPPU? 

Ensimma� inen kohtalokkain va� a� rinka� sitys kuolemasta on aja-
tus, etta�  se on kaiken loppu, ettei ihmisesta�  ja� a�  siina�  mita� a�n ja� l-
jelle. Monet na�ytta�va� t olevan sita�  mielta� , etta�  na� in karkea mate-
rialistisuus on ha�vinnyt jo melkein· kokonaan keskuudestamme,
etta�  se kuului viime vuosisadan alkupuolen mentaaliseen sairau-
teen,  josta ta�ma�  ihmiskunta on jo parantunut.  Voimme tietysti
toivoa, etta�  asia on niin, mutta pelka� a�n pahoin, etta�  nykyajan tut-
kija  tuskin  voi  olla  samaa mielta� .  Onneksi  on kylla�  totta,  ettei
ta�ma�  materialistisuuden  vahingollinen  rikkaruoho  ena�a�  nosta
pa�a� ta� a�n niin korkealle kuin entisaikaan, silla�  ihmiset, joiden aja-
tuksille annetaan arvoa, ovat oppineet na�kema�a�n asian selvem-
min. Mutta maailmassa on edelleenkin suunnattomasti pimea� ta�
tieta�ma� tto� myytta� , ja mika�  pahinta, on olemassa paljon tuota kai-
kista vastenmielisinta�  tieta�ma� tto� myytta� , mika�  omaksuttuaan joi-
takin tieteellisia�  iskusanoja  paisuu hyo� kka� a�va� ssa�  omahyva� isyy-
dessa� a�n  ja  luulee  omaavansa aikain  viisauden.  Niissa�  onnetto-
missa ihmisissa� ,  jotka ka� rsiva� t monenlaisesta mentaalisesta or-
juudesta, on viela�  paljon karkeata materialismia. 
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Tietysti voimme toivoa, etta�  sellainen ka� sitys va�hitellen ha� lve-
nee, mutta pelka� a�n, etta�  niin tuskin voi tapahtua era� a� ssa�  toisessa
hiljaisemmassa, mutta salakavalammassa sairaudessa. On tuhan-
sia miehia�  ja naisia, jotka nimellisesti tunnustavat jotakin uskon-
toa ja torjuvat na� rka� styneina�  va� itteen, etta�  he olisivat materialis-
teja,  ja  kuitenkin he ka�yta�nno� llisesti  katsoen ela�va� t  aivan kuin
ta�ma�  maailma olisi ainoa, jota varten heida�n pita� isi ela�a� .  Toisi-
naan he ka�ytta�va� t sanoja ja fraaseja, jotka kertovat toisen maail-
man olemassaolosta, mutta mika�a�n ei va�himma�ssa�ka� a�n ma�a� rin
osoita heida�n laskelmissaan, kummalle he perustavat ela�ma�nsa� .
Ta�ma�  ka�yta�nno� llinen materialismi,  vaikkakin  se  on va�hemma�n
mieleto� n  kuin edellinen ja va�hemma�n muita  loukkaava,  johtaa
kuitenkin aika samanlaisiin seuraamuksiin kuoleman ja� lkeisessa�
tilassa. 

Era� s  ehka�  viela�kin laajemmalle  levinnyt  va� a� rinka� sitys  on se,
etta�  kuolema on syo� ksymista�  johonkin suureen tuntemattomaan,
ettei koskaan tulla tieta�ma�a�n mita� a�n varmaa siita�  tilasta, mihin
ihminen joutuu ja� tettya� a�n fyysisen maailman. Monet uskonnolli-
set lahkot tosin antavat melko tarkkoja tietoja tuosta tilasta, mut-
ta suuri enemmisto�  niiden kannattajista na�ytta� a�  pita�va�n na� ita�  se-
lityksia�  ta�ysin  epa� todellisina,  ainakaan  he  eiva� t  toimi  eiva� tka�
puhu, niin kuin he todella uskoisivat niihin. Ja todellakin, useim-
pien na� iden uskonnollisten lahkojen selitykset ovat niin epa� tark-
koja, etta�  jos niihin todella uskottaisiin, ne epa� ilema� tta�  saisivat
aikaan enemma�n harmia kuin hyo� tya� . 

La�nsimaisten uskontojen joukossa suuri katolinen kirkko on
ainutlaatuinen antaessaan opetusta haudantakaisesta tilasta, to-
sin symbolismiin verhottuna ja sen ta�hden va�a� rin  ka� sitettyna�  ja
materialisoituna, se esitta� a�  kuitenkin riitta�va� sti tosiasioita saat-
taen vainajat, jotka ovat ne hyva�ksyneet, ymma� rta�ma�a�n aseman-
sa heida�n ja� tettya� a�n kuolemassa fyysisen ruumiinsa. Mutta siina� -
kin on totuuden era� s puoli pimennetty Jumalaa herjaavan ikui-
sen kidutuksen opin virheellisella�  varjolla.  Lisa�ksi se menetta� a�
paljon arvokkuudestaan ns. synninpa�a� sto� n naurettavan ja� rjestel-
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ma�n ansiosta. Oletan, etta�  voimme ma�a� ritella�  katolisen opin ta� s-
ta�  asiasta karkeasti ottaen seuraavasti: Toivottoman paha ihmi-
nen joutuu helvettiin ja suuri pyhimys otetaan va� litto� ma� sti tai-
vaaseen, kuten tapahtui Neitsyt Marialle taivaaseen astumisessa.
Tavallisella hyva� lla�  ihmisella�  on viela�  paljon virheita�  ja epa� ta�y-
dellisyyksia� , mitka�  tekeva� t ha�net sopimattomaksi astumaan suo-
raan Jumalan la�heisyyteen. Na� in ollen ha�n tarvitsee lyhyemma�n
tai pitemma�n viipymisen va� litilassa, jota kutsutaan kiirastuleksi,
jonka aikana ha�nen erilaiset vikansa poistetaan suhteellisen ly-
hyen,  mutta  tuskallisen  prosessin  avulla.  Vasta  ta�ma�n  ja� lkeen,
kun ha�net ensin on tehty ta�ydelliseksi ka� rsimyksen kautta, ha�n
on valmis astumaan taivasmaailman iloon. 

Teosofian tutkija voi heti havaita, etta�  teoria, jonka ta� ssa�  olen
esitta�nyt, vastaa hyvin la�heisesti asian todellista laitaa. Ihmisen
kehityksessa�  tulee aika,  vaikkei viela�  miljooniin vuosiin,  jolloin
ihminen,  joka  on  ma�a� ra� tietoisesti  asettunut  kehitysta�  vastaan,
putoaa pois - ei kuitenkaan ikuiseen helvettiin (silla�  helvetti  ei
ole  muuta  kuin  sairaalloiseen  aivojen  keksima�  ihmisajatuksen
hirvio� ), vaan melko ta�ydelliseen tajuttomuuden tilaan, missa�  ha�n
odottaa toisen kehityskauden alkua, mika�  tarjoaa ha�nelle ha�nen
hentojen kykyjensa�  rajoissa tilaisuuden edistymiseen sen varhai-
simmilla  asteilla.  Ha�n  on yksinkertaisesti  sellaisen lapsen ase-
massa, joka ei kykene seuraamaan luokkatovereidensa mukana,
ei pysty tyo� skentelema�a�n heida�n kanssaan myo� hemma�ssa�  ja vaa-
tivammassa opiskelussa, mika�  sille vuodelle on tarkoitettu, ja sik-
si ha�nen pita� a�  odottaa, kunnes seuraava kouluvuosi alkaa, jolloin
toinen lapsiryhma�  alkaa ne samat opinnot, joissa ha�n epa�onnis-
tui. Liittyma� lla�  heihin ja ka�yma� lla�  la�pi saman perustan uudelleen
ha�n  tulee onnistumaan siina� ,  missa�  ha�n ensin alkuvaikeuksissa
epa�onnistui. Ta� ten siis kauhean ikuisen tuomion sijasta meilla�  on
vain aikakausia kesta�va�  viivytys. Toisaalta taas hyvin kehittynyt
sielu,  joka maaela�ma�nsa�  aikana on saavuttanut alemman luon-
tonsa ta�ydellisen hallinnan ja on kokonaan alistanut intohimonsa
ja  halunsa,  liita� a�  astraalimaailman  la�pi  sellaisella  nopeudella,
etta�  ha�n saavuttaessaan ja� lleen tietoisuutensa havaitsee taivas-
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maailman  sanomattoman  loiston ja  autuuden avautuvan  edes-
sa� a�n. 

Mutta tavallinen ihminen ei onnistu suinkaan kokonaan hallit-
semaan halujaan ja intohimojaan ennen kuolemaa.  Sen ta�hden
ha�n  huomaakin  omaavansa  astraalimaailmassa  melko  elinvoi-
maisen haluverhon, minka�  ha�n muodosti maaela�ma� ssa� a�n ja mis-
sa�  ha�nen nyt pita� a�  ela� a� , kunnes sen hajoamisprosessi on vuoros-
taan pa� a� ttynyt. Se hajoaa vain sita�  mukaa, kuin sen ela�ma�  - himot
ja halut - kuolee, ja ta�ma�  merkitsee usein ka� rsimysta� , jota ei ole
suinkaan ta�ysin va� a� rin kuvattu kiirastuleksi.

TOTUUS KIIRASTULESTA 

Juopon kohtalosta usein ka�ytetty kuvaus, vaikka se onkin a� a� -
rimma� inen, osoittaa selva� sti ja� rjestelma�n, milla�  kiirastuli toimii.
Tieda�mme  hyvin,  miten  hirvea�n  voimakas  juomahimo  saattaa
olla, miten se ihmista�  hallitessaan tukahduttaa kaiken sovinnai-
suuden, jopa kaiken kiintymyksenkin niita�  kohtaan, joita ha�n ra-
kastaa.  Juomari  voi ja� tta� a�  vaimonsa ja lapsensa puutteeseen ja
vaihtaa rahaksi kaikki heida�n vaatteensakin voidakseen tyydyt-
ta� a�  tuota inhottavaa himoaan. Kun sellainen ihminen kuolee, ha� -
nen tilansa ei milla�a�n tavalla muutu. Alkoholin himo on yhta�  voi-
makkaana kuin ennenkin - ei, se on viela�  voimakkaampi kuin en-
nen, silla�  himon va� ra�htelyiden ei ena�a�  tarvitse panna liikkeelle
raskasta fyysista�  ainetta. Mutta koska ha�n on menetta�nyt fyysi-
sen  ruumiinsa,  jonka  avulla  ainoastaan  ha�n  voi  tyydytta� a�  hi-
moaan, ja� a�  se nyt ta�ysin tyydytta�ma� tta� . Na�emme ta� ssa�  kiirastu-
len  todellisen olemuksen,  missa�  puhdistavan tulen symboli  on
hyvin kuvaava. Onneksi se on vain kiirastuli eika�  helvetti, tuo ja� r-
jeto� n ja hyo� dyto� n ikuinen kidutus julman ja vastuuttoman pedon
tyydytta�miseksi,  johon oikeaoppinen kirkko kehottaa meita�  us-
komaan.  Kiirastuli  on  yksinkertaisesti  va� ltta�ma� to� n  ja  armelias
keino vapautua pahasta himosta. Vaikka ka� rsimys saattaakin olla
hirvea� ,  kuluttaa se kuitenkin va�hitellen himon loppuun, ja vain
siten  ihminen  voi  kulkea  edelleen  taivasmaailman  hienompaa
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ela�ma�a�  kohden.  Ainoastaan himon polttamisen avulla  ihminen
vapautuu  siita�  kokonaan  eika�  ha�nen  tarvitse  ena�a�  kantaa  sen
taakkaa seuraavassa ruumistuksessa, ellei ha�n sita�  tahdo. 

Himo siis ha�via� a� ,  mutta entinen luonteen heikkous,  mika�  sai
ihmisen lankeamaan sen pauloihin, ja� a�  ja� ljelle. Seuraavassa maa-
ela�ma� ssa� a�n  ha�n tulee syntyma�a�n varustettuna astraaliverholla,
mika�  sisa� lta� a�  ainetta saman himon ilmentymiselle ja antaa ha� -
nelle mahdollisuuden toistaa entinen ela�ma�nsa� . Ha�n saa olemuk-
seensa tuota samaa ainetta, koska ha�n hankki ja ka�ytti sita�  viime
ruumistuksessaan. Mutta vaikka sita�  onkin ha�nessa�  ja� lleen ta� lla�
kerralla, ei ha�nen suinkaan ole pakko ka�ytta� a�  sita�  entisella�  taval-
la. Jos ha�nella�  on onni - johtuen edellisen ela�ma�n toiminnasta -
olla lapsena hyvien ja kyvykka� iden vanhempien hoivassa ja ha�n-
ta�  opetetaan pita�ma�a�n  tuollaisia  himoja  paheina seka�  hallitse-
maan ja tukahduttamaan ne niiden ilmestyessa� , silloin tuo himo,
joka olisi saattanut ne ilmentyma�a�n, ja�a�  elvytta�ma� tta�  ja surkas-
tuu asteittain ka�yto� n puutteessa, kuten tapahtuu monille lihaksil-
lemme. 

Astraalisen verhomme aine kuluu jatkuvasti ja hitaasti ja sen
tilalle  tulee  uutta  ainetta  aivan-  samalla  tavalla  kuin  tapahtuu
fyysiselle ruumiillemme. Surkastuneen himon tilalle tulee puh-
taampaa ainetta, mika�  on kykenema� to� n vastaamaan tuon edelli-
sen himon karkeisiin va� ra�htelyihin, joten tuon inhottavan asian
jatkaminen  ka�y  ihmiselle  mahdottomaksi.  Ha�n  on  tosiasiassa
kasvanut sen yli ja saanut sen lopullisesti hallintaansa, eika�  ha�n
pitkien tulevien ela�miensa�  sarjojen aikana  koskaan ena�a�  toista
samaa virhetta� ,  silla�  ha�n on nyt ta�ydellisen itsehallinnan avulla
rakentanut olemukseensa tuolle  paheelle  vastakkaisen hyveen.
Ela�ma�n aikana suoritetun onnistuneen kamppailun ansiosta on
voitto saavutettu  eika�  taistelua ole ena�a� ,  koska ihminen na�kee
tuon paheen sen oikeassa valossa eika�  silla�  ole pieninta�ka�a�n ve-
tovoimaa ha�neen. Ta� ten ka� rsimys astraalimaailmassa, mika�  na�yt-
ti ennen niin kauhealta, onkin ollut todellisuudessa siunaus, kos-
ka ihmisen on sen avulla ollut mahdollista saavuttaa suunnaton
moraalinen voitto ja ottaa ratkaiseva askel kehityksen polulla. Si-



32

ka� li kuin voimme na�hda� , ei ole olemassa mita� a�n muutakaan kei-
noa paitsi ka� rsimys, jonka avulla voi pa� a� sta�  na� in suurenmoiseen
tulokseen . 

Na� emme siis, etta�  kiirastuliajatuksen takana on aitoa totuutta.
Mutta kun "uskonpuhdistuksen" aikana luulotellun synninpa�a� s-
to� n va� a� rinka� sitys poistettiin kirkollisesta ja� rjestelma� sta� ,  heitet-
tiin samalla pois myo� s suuri ma�a� ra�  sellaista, mika�  on totta, kau-
nista ja hyo� dyllista� . 

Era� s vakavampia menetyksia�  tuohon aikaan oli myo� s se, etta�
kuolleiden puolesta  rukoileminen lopetettiin.  Kansat,  jotka so-
keasti heittiva� t pois ta�ma�n ysta�vien auttamiskeinon, ovat sen ja� l-
keen saaneet maksaa rangaistuksen tyhmyydesta� a�n. Heida�n ys-
ta�va�nsa�  ovat joutuneet ilman apua taistelemaan tiensa�  la�pi ast-
raalimaailman, koska heida�n la�heisensa�  omaksuivat sellaisen ka� -
sityksen, etta�  oli paha koettaa auttaa heita�  ! Totisesti, tyhmyytta�
vastaan Jumalatkin taistelevat turhaan. 

Mita�  muuta rukous voi olla kuin ilmaus syva� sta�  halusta auttaa
ja la�hetta� a�  rakastava ajatus niille, jotka ovat menneet pois ennen
meita� ? Me jotka tutkimme teosofiaa, tieda�mme hyvin, etta�  fyysi-
sessa�  ela�ma� ssa�  sellaiset toivomukset ovat todellisia ja asiallisia;
ne ovat henkisen voiman ladattuja pattereita, jotka purkautuvat
vain kohdatessaan henkilo� n, jota kohden ne ovat suunnatut. Mik-
si meida�n pita� isi olettaa, etta�  niiden toiminta on erilaista silloin,
kun ajateltu henkilo�  on vailla fyysista�  ruumista? Rukous tai voi-
makas rakastava toivotus jollekin ma�a� ra� tylle vainajalle saavuttaa
ha�net aina seka�  auttaa ha�nta� . Niin kauan kuin suuri syyn ja seu-
rauksen laki toimii maailmassa, siina�  ei koskaan tapahdu epa�on-
nistumisia.  Tavallinen  vilpito� n,  yleinenkin  rukous  tai  toivotus
kuolleiden hyva�ksi kokonaisuudessaan, vaikka se tavallisesti on-
kin heikko ja va�hemma�n vaikuttava, kuitenkin yhteen liittyneena�
merkitsee siksi paljon, etta�  sita�  on vaikea yliarvioida. Eurooppa
tieta� a�  vain va�ha�n, miten paljon se on kiitollisuuden velassa noille
suurille  uskonnollisille  ja� rjesto� ille,  jotka  yo� ta�  pa� iva� a�  jatkuvasti
rukoilevat uskollisten vainajiensa puolesta. 
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Mita�  meida�n pita� isi sitten toivoa poismenneille rakkaillemme,
meida�n, jotka tunnemme vain va�ha�n heida�n nykyista�  tilaansa ja
tieda�mme niin va�ha�n heida�n tarpeistaan, etta�  saatamme hyvin-
kin pela� ta�  panevamme liikkeelle va� a� rin ohjattuja voimia.  Paras
mita�  voimme tehda� , on ka�ytta� a�  katolisen kirkon kaunista vuoro-
veisua, mika�  esiintyy niin usein kuolleiden hyva�ksi suoritetuissa
palvelusmenoissa: "Oi Herra, suo ha�nelle ikuinen lepo ja salli va-
lon loistaa jatkuvasti  ha�nen ylitseen." Ellemme ole tekemisissa�
sellaisen tapauksen kanssa, jolloin vain tietynlainen apu voi tulla
kysymykseen, niin mika�  voisikaan olla parempi toivomus, kuin
ta�ma�  kauan sitten ka�ytetty  lause,  joka useita  satoja  vuosia  on
muodostanut kanavan palavan rakkauden pyhimpien tunteiden
vuodattamiseksi  ja  jonka  avulla  on voitu  lieventa� a�  niin paljon
ka� rsimyksia� , antaa niin paljon apua. 

Kun tarkastamme, miten hyvin se ta�ytta� a�  juuri poistuneen ih-
misen tarpeet, na� emme samalla, etta�  mainitun vuoroveisun' teki-
ja�n -  kuka hyva�nsa�  ha�n onkin ollut -  on ta�ytynyt hyvin tuntea
mainitunlaisen tapauksen vaatimukset tai sitten ha�net on ylha� a� l-
ta�  pa� in ohjattu kirjoittamaan paremmin, kuin ha�n on itse asian
tuntenut. Silla�  tuo kaksiosainen lause tuo esille tarkalleen ne olo-
suhteet,  mitka�  olisivat suotavimmat vainajalle: ensiksi ta�ydelli-
nen vapautuminen kaikista maallisista siteista�  ja huolista, jolloin
ha�nen kohottautumisensa taivasmaailmaa kohden voi tapahtua
ha� iriintyma� tta�  ja toiseksi jumalallisen rakkauden valo, joka lois-
taa kirkkaana ha�nen ylitseen ha�nen oman korkeamman ja henki-
semma�n  osansa  kautta  veta� en  ha�nta�  jatkuvasti  ylo� spa� in  itsen
olemusta kohden, jolloin ha�nen edistymisensa�  voi tapahtua no-
peasti. Maalla on todella vain va�ha�n apua annettavana sille vai-
najalle, jolle ta� llainen rukous vakavasti ja jatkuvasti tarjotaan. 

Na�emme siis,  etta�  uskonto (poikkeuksena kuitenkin sellaiset
lahkot,  jotka  eroavat  yleisesti  hyva�ksytysta�  totuudesta  sanoen
olevansa protestantteja) on tehnyt paljon poismenneiden autta-
miseksi ja olisi tehnyt paljon myo� s kuolemaa kohtaan tunnetun
virheellisen ka� sityksen korjaamiseksi, jos siihen olisi ja� rkeva� sti
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luotettu. Ta� sta�  huolimatta se on kuitenkin vastuussa era� ista�  sen
omista va�a� rinka� sityksista� , kuten kohta na� emme. 

HA4 MMA4 STYTTA4VA4  TEORIA

Uskomuksen, jonka mukaan kuolemanja� lkeisesta�  tilasta ei voi-
da varmuudella mita�a�n tieta� a� , era� s omituinen muoto on ka� sitys
(niin oudolta kuin se kuuluukin, siihen uskovat tietoni mukaan
monet hartaat ja vakavat ihmiset), ettei ole tarkoituskaan mei-
da�n  tieta� a�  mita� a�n  tuosta  toisesta  maailmasta.  Sen salaisuudet
ovat muka jumalallinen mysteeri, jonka Jumala on tarkoitukselli-
sesti ka� tkenyt meida�n silmilta�mme, ja niiden urkkiminen on ju-
malattomuutta. A4 lytto� ma�mpa�a�  ajatusta on tuskin koskaan voitu
esitta� a� , silla�  jos meilla�  on kerran kyky tutkia tuota maailmaa, voi-
daanko silloin olettaa, etta�  meida�n pita� isi tarkoituksellisesti kiel-
ta�ytya�  sita�  na�kema� sta� ? Jos kerran havaitsemme joka ka�a�nteessa�
todistuksia tuon maailman olemassaolosta ja na� emme ysta�viem-
me jatkuvasti ela�va�n siina� , onko meida�n siita�  huolimatta kiellet-
ta�va�  kaikki ta�ma�  ja piilotettava pa� a�mme hiekkaan kuin kameli-
kurki?  Kaikki  suurimmat  tunnetut  pyhimykset  ovat  puhuneet
ta� sta�  na�kyma� tto� ma� sta�  maailmasta  seka�  kuvanneet  na�kemyk-
sia� a�n  ja  kokemuksiaan  siina� .  Onko  meida�n  oletettava,  etta�  he
kaikki  ovat  syyllistyneet  tutkimuksissaan  Jumalaa  herjaavaan
uteliaisuuteen, epa�uskoon ja petokseen kuvatessaan ta�ma�n hie-
nomman ela�ma�n totuuksia? Va� ittely na� in mieletto� ma� sta�  asiasta
on todella tarpeetonta ajanhukkaa. 

Havaitessamme, etta�  monet keskuudessamme olevista kyke-
neva� t na�kema�a�n ta�ma�n sisa� isen maailman, etta�  sen na�keminen
on vain era� a�nlaisen kehittymisen merkki, tieda�mme ta� llaisen ky-
vyn silloin kuuluvan kaikille veljillemme, tieda�mme, etta�  jonakin
pa� iva�na�  koko ihmiskunta tulee na�kema�a�n samoin kuin me nyt
na�emme ja  etta�  na� in ollen sellaisen na�ko� kyvyn omaaminen on
vain osoitus ihmisen kehityksesta�  ja tietty osa koko universumin
suuresta  ja� rjestelma� sta� .  Se  on  tervetullut  kehitysaste,  jota  on
ka�ytetta�va�  hyo� dyksi eika�  pidetta�va�  epa�normaalina ja jumalatto-
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mana. Viela�  varmempia olemme ta� sta�  tosiasiasta na�hdessa�mme
ta� sta�  kyvysta�  seuraavat tulokset, miten se ihmisen omalla koh-
dalla ha�vitta� a�  esim. kuoleman pelon, seka�  kaiken huolen ja levot-
tomuuden ha�nen pois  menneiden ysta�viensa�  kohtalosta.  Ihmi-
nen,  joka  omaa  ta� llaista  tietoa,  voi  olla  myo� s  suunnattomasti
suuremmaksi avuksi kuoleman kautta poistuneille kuin joku tie-
ta�ma� to� n henkilo� .  Na� emme siis, etta�  paljon hyva�a�  eika�  suinkaan
pahaa  koituu  ta�ydellisemma�sta�  tiedosta  ja  siita�  suuremmasta
toivosta,  jonka  korkeampi  na�ko� kyky  meille  antaa.  Lisa�ksi  tie-
da�mme, etta�  se mika�  johtaa meita�  la�hemma�ksi ikuista totuutta,
se mika�  on kaikkien ilmentyneiden muotojen takana, ei voi kos-
kaan olla va� a� ra� a� .

KUOLEMAN PELKO

Siita�  va� a� rinka� sityksesta� ,  etta�  haudan tuonpuoleisista asioista
ei voi mita� a�n tieta� a� , johtuu suoranaisesti kuoleman pelko, mika�
on eritta� in vakava asia monen ela�ma� ssa� . Ta� sta�  ei yleensa�  puhuta
paljon,  mutta  jokainen  tietyssa�  asemassa  oleva  henkilo� ,  esim.
pappi, joka on monien ihmisten sisa� isen luottamuksen kohteena,
tieta� a�  hyvin, etta�  on monia ihmisia� , joille ta�ma�  aina kalvava pelon
tunne  on  hirvea�  tosiasia,  kummitus,  joka  on  la� sna�  jokaisessa
nautinnon hetkessa�  ja� tta� en ha�nta�  tuskin koskaan rauhaan ja va-
pauteen.

Ihminen,  joka pelka� a�  omaa kuolemaansa,  pelka�a�  myo� s  ysta� -
viensa�  kuolemaa, ja kun he sitten meneva� t pois, ha�n ei sure vain
ta� ta�  eroa, vaan on sen lisa�ksi levoton myo� s heida�n mahdollisesta
kohtalostaan. Vain tieto kuoleman takaisista tosiasioista poistaa
kaiken pelon ja huolen. Ihminen, joka tuntee na�ma�  asiat, na�kee
kuoleman vain era� a�nlaiseksi ela�ma�n tapahtumaksi seka�  ymma� r-
ta� a� , etta�  ela�ma�a�  tuolla toisella puolella on syyta�  pela� ta�  yhta�  va� -
ha�n kuin ta� lla� ka� a�n puolella. Pelkoa ei tosin synnyta�  niinka�a�n pal-
jon jonkin hirvea�n asian odotus kuin epa�varmuuden tunne, tyh-
ja�n paikan kauhu. Mutta kun sen tilalle tulee suoranainen tieto
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astraaliela�ma� sta� , saa ihminen luottamusta 'ja on valmis vastaan-
ottamaan mita�  hyva�nsa�  kohtalolla onkin varastossa ha�nta�  varten.
Nuo maailmat tulevat meille heti la�heisemmiksi ja kotoisemmik-
si, kun saamme tieta� a� , etta�  niita�  hallitsevat tarkalleen samat lait
kuin ta� ta�kin maailmaa, toisin sanoen, kun meilla�  on varmuus sii-
ta� , etta�  me olemme kaikissa maailmoissa samalla tavalla saman
jumalallisen voiman huostassa ja etta�  rakkaimpamme ovat myo� s
niissa�  kaikissa turvassa.
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TODISTE ELA4 MA4 N JATKUVUUDESTA

On todella ihmeellista� , etta�  tuo virheellinen ka� sitys kuolemas-
ta eli "tuntemattomasta maasta, jonka virralta matkailija ei kos-
kaan  palaa",  on  niin  laajalle  levinnyt  ja  niin  kiintea� sti  meihin
juurtunut.  Kun  muistamme,  miten  jokaisessa  maassa  kaikkina
tunteminamme historian kausina matkailijoita on jatkuvasti pa-
lannut ta� lta�  virralta,  on meida�n yha�  vaikeampi ymma� rta� a�  na� in
ha�mma� stytta�va�n yleista�  va� a� rinka� sitysta� . 

On kylla�  totta, etta�  ta�ma�  va� a� rinka� sitys on suureksi osaksi omi-
nainen vain meille, jotka olemme niin ylpeita�  ta� sta�  erityisesta�  si-
vistysmuodostamme. Koska Eurooppa on kaikkien myo� hempien
alarotujen isa�nmaa,  jonka  kansat  sotilaallisella  mahdillaan,  ta-
loudellisella hyvinvoinnillaan ja tieteellisilla�  keksinno� illa�a�n hal-
litsevat maailmaa, niin onhan luonnollista, etta�  Eurooppa pita� a�
itsea� a�n maailman keskuksena ja sen mielipiteita�  ja opetuksia ai-
noina huomionarvoisina tekijo� ina� . Siita�  huolimatta ta�ma�  on vain
yksi pieni kulma koko maailmasta ja me olemme todellisuudessa
hyvin  nuori  rotu,  joka  omaa  kylla�  nuoruuden  energiaa,  mutta
myo� s  paljon sen po�yhkeytta�  ja  monia sen karkeuksia.  Me koe-
tamme usein peitta� a�  suuren tieta�ma� tto� myytemme era� ista�  asiois-
ta va� itta�ma� lla� , ettei niista�  voi varmuudella mita� a�n tieta�a� ka� a�n, ja
suhtautumisemme kuoleman ja� lkeiseen ela�ma�a�n on ta� sta�  pahin
esimerkki. 

Ellei kansanomainen jumaluusoppi suureksi onnettomuudeksi
olisi  kokonaan  kadottanut  na�kyvista� a�n  ja� lleensyntyma�n  pe-
rusoppia,  olisi  ka� sitys kuolemasta vallan toinen.  Ihminen,  joka
ka� sitta� a� , etta�  ha�n on kuollut monta kertaa ennenkin, katsoo ta� ta�
tapahtumaa paljon filosofisemmin kuin sellainen, joka uskoo sen
olevan ehdottomasti uusi kokemus, mika�  tuo tullessaan joukon
epa�ma�a� ra� isia�  ja ehka�  pelottaviakin mahdollisuuksia. Ja� lleensyn-
tymisopin mukaan matkustajat siis palaavat tuolta virralta takai-
sin, vaikkakin va�ha�n kehittyneemma� t heista�  eiva� t tavallisesti pa-
laa ennen kuin noin puolentoista tuhannen vuoden ja� lkeen. Ko-
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konaan toisessa mielessa�  ja paljon lyhyemma�n ajan ja� lkeen on
matkustajia erilaisista syista�  johtuen palannut takaisin, ja heita�
sanotaan silloin ilmestyksiksi tai aaveiksi. 

Viela�  joitakin vuosia sitten oli tapana pilkata sellaista henkilo� a� ,
jolla oli ollut onni tavata kasvoista kasvoihin joku na�kyma� tto� ma�n
maailman asukas, ja vaikka sellainen kokemus ei ollut silloin sen
harvinaisempi kuin nykya�a�nka� a�n niin ne, jotka sen kokivat, piti-
va� t sen ta�ysin omana salaisuutenaan, mika� li he arvostivat omaa
mainettaan  ja� rkevina�  yhteiskunnan  ja� senina� .  Muutamien  vii-
meisten vuosien aikana on yleisessa�  mielipiteessa�  kuitenkin ta� s-
sa�  asiassa tapahtunut huomattava muutos.  Psyykkisten ilmio� iden
ivaamista  pideta�a�n  nykya�a�n  osoituksena,  ellei  juuri  a� lyllisesta�
heikkoudesta,  niin  kylla�kin  tieta�ma� tto� myydesta�  ja  suuriluuloi-
suudesta. Kun on kerran olemassa Psyykkisten Tutkimusten Seu-
ra, jonka ja� senisto� o� n kuuluu mm. sellaisia tunnettuja tiedemiehia�
kuin William Crooks ja Oliver Lodge seka�  muita arvostettuja hen-
kilo� ita� , kuten esim. Arthur Balfour ja koska mainittu seura julkai-
see oppineita selostuksia ta� llaisista ilmio� ista�  seka�  pita� a�  niita�  pit-
ka� llisten ja  huolellisten tutkimusten arvoisina,  niin ei  ole ena�a�
asiallista kenenka�a�n, joka tahtoo olla nykyaikainen, toistaa tuota
tyhma�a�  ja antiikkista papukaijan huutoa: "taikauskoa !" 
Puolueeton ilmio� iden tarkastelu osoittaa kaikista maista saapu-
van  hyvin  todistettuja  kertomuksia  kuolleiden  tilapa� isista�  ja� l-
leenpalaamisista. Sellaiset vierailijat ovat vain harvoin kertoneet
paljonkaan siita�  maailmasta, josta ovat tulleet, mutta melko run-
saasti  voidaan saada aineistoa  kokoon vertailemalla  eri  kerto-
muksia keskena�a�n. Joka tapauksessa na�ma�  kertomukset ovat va-
paamieliselle tutkijalle riitta�va�na�  todistuksena pelka� sta� a�n jo siita�
tosiasiasta,  etta�  ihminen  jatkaa  olemassaoloaan  kuoleman  ja� l-
keen. 

Herra W. T. Stead huomauttaa kirjansa "Real Ghost Stories" 
esipuheessa seuraavaa: 
"Puolisivistyneiden ihmisten karkeassa taikauskossa ei  mika�a�n
kuole hitaammin kuin sellainen harhaluulo, ettei haamuja ole en-
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sinka�a�n  olemassa.  Henkisen,  runollisen  tai  tieteellisen  alan
asiantuntijat seka�  kaikki muut, jotka ovat asiaan vakavasti syven-
tyneet, tieta�va� t sen sijaan, etta�  haamuja on olemassa. On kylla�kin
loppumaton ma�a� ra�  eria�via�  mielipiteita�  siita� , mita�  haamut todelli-
suudessa ovat, mutta niiden olemassaolosta ei ka�yda�  ena� a�  vaka-
vaa va� ittelya�  tutkijoiden keskuudessa. Jos joku epa� ilee ta� ta� , teh-
ko� o� n itse tutkimuksia, ja kuudessa kuukaudessa tai kuudessa vii-
kossa, ehka�pa�  jo kuudessa pa� iva� ssa�  ha�nen on mahdotonta kiel-
ta� a�  haamuiksi  nimitetta�vien  ilmio� iden  olemassaoloa.  Ha�nella�
saattaa olla sata erinomaista selitysta�  niiden luonteesta ja alku-
pera� sta� , mutta haamujen olemassaoloa ha�n ei ena�a�  epa� ile."

Toinen tapa, jolla matkailijat ovat palanneet toiselta puolelta,
on ilmestyminen jonkun meedion va� lityksella�  spiritistisessa�  is-
tunnossa. Tieda�n varsin hyvin, etta�  ta� ssa�  asiassa on harjoitettu
paljon petosta, mutta tieda�n myo� s henkilo� kohtaisten tutkimus-
ten perusteella,  etta�  asiassa on paljon totta,  jonka ta�ma�n alan
ka� rsiva� llinen tutkija voi huomata. Ellei tutkija ole saanut erityis-
ta�  koulutusta korkeampaan selva�na�ko� o� n, ha�n on hyvin suuressa
ma�a� rin  erilaisten  itsensa�  naamioivien olentojen armoilla,  silla�
ta�ma�n  tutkimuksen alueella  on salakuoppia,  joihin varomaton
voi helposti pudota. Tarkoitukseni on osoittaa, etta�  on olemassa
toinenkin la�hde,  josta voi saada todisteita kuolemanja� lkeisesta�
ela�ma� sta� , kun vain halutaan na�hda�  vaivaa sen etsimisessa� . 

Voidaan va� itta� a� , etta�  kaiken spiritististen ilmio� itten tarjoaman
hyo� dyn tekee arvottomaksi niiden epa�yhtena� isyys,  ja etta�  hen-
kien kertomukset eri aikoina ja eri paikoissa eroavat suuresti toi-
sistaan. Ta�ma�  on aivan totta, enka�  mina�  suinkaan va� ita� , etta�  kaik-
ki henkitodistukset voidaan hyva�ksya�  samanarvoisina. Vakuutan
kuitenkin, etta�  hyvin monessa tapauksessa meedion yhteydessa�
oleva olento kertoo totuuden, sika� li kuin ha�n sen tuntee, ja etta�
kahden eri olennon kertomusten erilaisuus johtuu siita� , etta�  hei-
da�n na�kemyksensa�  asioista on vain osittainen, eika�  se kumman-
kaan puolelta johdu petta�misen halusta. 
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Useimmat niista� ,  jotka puhuvat meedioiden va� lityksella�  esim.
Englannissa  tai  Amerikassa,  kuvaavat  kuoleman ja� lkeisen tilan
jonkinlaiseksi etenemiseksi "kesa�maata" kohden, mika�  tosiasias-
sa on vain jonkinlainen maaela�ma�n loistavampi muoto. Mika� li he
antavat uskonnollista opetusta, se on aina era�a�nlaista laimennet-
tua kristinoppia - laajempaa ja suvaitsevampaa kuin ortodoksi-
nen oppi, paljonkin suvaitsevampaa - mutta siina�  on edelleen sel-
va� sti kristillinen sa�vy. Ta�ha�n tottuu niin ta�ydellisesti, etta�  muis-
tan  kerran  *Ceylonilla  ollessani  ha�mma� styneeni  melkoisesti
era� a� ssa�  spritistisessa�  istunnossa,  kun kaikki yhteyden ottaneet
olennot olivat buddhalaisia. Haudan tuolla puolen myo� s he olivat
saaneet  varmistuksen omalle  uskonnolliselle  ka� sitykselleen ai-
van samoin kuin kristittyjen eri lahkot ta� a� lla�  Euroopassa. Ta� llai-
set erilaisuudet voi helposti ymma� rta� a� , kun ka� sita�mme, etta�  kuo-
leman ja� lkeen samoin kuin sita�  ennenkin, kaltainen veta� a�  puo-
leensa kaltaistaan, ja siis samaan rotuun, uskontoon tai lahkoon
kuuluvat ihmiset pysyva� t yhdessa�  eroten muista ihmiskunnan ja� -
senista�  tuossa maailmassa aivan kuten ta� ssa�kin. 

Vertailemalla  keskena�a�n  eri  ilmestysten  spiritistisissa�  istun-
noissa meedioiden va� lityksella�  antamia kertomuksia ei tosiasias-
sa saada paljonkaan oikeata tietoa kuoleman ja� lkeisesta�  tilasta.
On olemassa paljon parempi ja tarkempi menetelma� , jonka avul-
la voimme tutustua yksityiskohtaisesti tuon toisen maailman ela� -
ma�a�n - sika� li kuin voimme sita�  ymma� rta� a�  ollessamme viela�  fyysi-
sessa�  maailmassa. Ihminen, joka viela�  on ns. ela�va�  ihminen, voi
tunkeutua tuohon toiseen maailmaan, tutkia sita�  ja  olla  yhtey-
dessa�  sen asukkaiden kanssa,  palata ja� lleen takaisin nykyiseen
olotilaansa ja kuvata siella�  na�kema�a�nsa� . Koetan nyt selitta� a� , mi-
ten se on mahdollista. 

Fyysinen ruumis,  jonka luulemme hyvin tuntevamme, ei  ole
ainoa verho, minka�  kautta ihmissielu ilmenta� a�  itsea� a�n,  eiva� tka�
myo� ska� a�n  ruumiin  aistimet  ole  ainoat  kanavat,  joiden  kautta
meille saapuu ilmoituksia ulkomaailmasta. Kuten pyha�  Paavali 

*Vuosina 1948–1972, nykya� a� n Sri Lanka
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kauan sitten huomautti: "On olemassa luonnollinen ruumis ja on
olemassa henkinen ruumis",  ja  vaikka ha�n ei  ehka�  viittaakaan
siihen ihmisen olemuksen osaan, jonka me teosofit asettaisimme
huomattavasti astraalisen yla�puolelle, ha�nen sanansa ovat kui-
tenkin hyvin sattuvia ha�nen kuvatessaan ta� ta�  alempaa osaa. Silla�
on totta, etta�  jokaisella ihmisella�  on fyysisen ruumiin lisa�ksi hie-
nompi verho. Huolellinen analyysi osoittaa, etta�  ihmisella�  on to-
dellakin useita verhoja toinen toisensa sisa� lla�  tai la�pa� isema�na�  ja
etta�  jokaisella niista�  on omat aistimensa eli ka� sitta�misen keinon-
sa, juuri sille luonnon tasolle sopivia, milla�  kukin verho toimii. 

Teosofian tutkijalle ei tarvitse selitta� a�  na� iden tasojen luonnet-
ta, mutta sen, joka ensimma� isen kerran la�hestyy viisaususkon-
non opetuksia,  pita�a�  na� issa�  alkututkimuksissaan pyrkia�  tajua-
maan,  etta�  meida�n  aurinkokuntamme ka� sitta� a�  toinen toisensa
la�pa� isevia�  tasoja eli maailmoiden sarjoja, joilla kullakin on erilai-
nen aineen tiiveysasteensa. Ta�ma�  fyysinen maailma, jonka tun-
nemme, on vain yksi niista� ,  ja se on niista�  alin eli karkein. On
varmaa, etta�  ihmisen olemuksessa on eri asteista ainetta, jota on
vedetty ha�neen jokaisesta maailmasta, missa�  ha�nen kehityksen-
sa�  nykya�a�n tapahtuu. Ja samoin kuin ha�nen on mahdollista fyysi-
silla�  aisteillaan ottaa vastaan vaikutelmia fyysisesta�  maailmasta,
samoin ha�nen on mahdollista, kun ha�nen hienommat aistinsa on
hera� tetty toimintaan, ottaa vastaan vaikutelmia noista hienom-
man aineen maailmoista, mitka�  ympa�ro� iva� t ha�nta�  joka puolelta. 

Kun todellinen ego eli ihmisen sielu eroaa kuolemassa lopulli-
sesti fyysisesta�  ruumiistaan, ha�n sopeutuu tuohon uuteen oloti-
laansa ja oppii ka�ytta�ma�a�n toisen verhonsa, jota usein sanomme
astraaliruumiiksi, aistimia. Sen avulla ha�n oppii  tuntemaan ast-
raalimaailmaa, joka on fyysisen maailman yla�puolella tai parem-
minkin sisa�puolella ja on aineen tiiveytensa�  puolesta la�hinna�  ta� -
ta� . Jotta siis haudan tuolla puolen voisimme aluksi na�hda�  ja ottaa
osaa sen puoleiseen ela�ma�a�n, meida�n on opittava jo maaela�ma�n
aikana ka�ytta�ma�a�n astraalisia aistejamme. Epa� ilema� tta�  kaikilla
ihmisilla�  on piileva�na�  kyky tehda�  ulkokohtaisia havaintoja kai-
kissa  na� issa�  maailmoissa,  mutta useimpien meista�  on ka�yta�va�
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la�pi pitka�  ja hidas kehitysprosessi, ennen kuin tajuntamme voi
toimia noissa hienommissa verhoissa.  Astraaliverhoon na�hden
asia on hieman toinen. Kaikilla kehittyneilla�  ihmisilla� , jotka kuu-
luvat edistyneempiin rotuihin,  tajunta kykenee jo nyt - ei vain
vastaamaan kaikkiin va� ra�htelyihin, jotka saapuvat sille ulkopuo-
lelta  astraaliaineen  va� lityksella�  -  ka�ytta�ma�a�n  astraaliverhoa
ma�a� ra� tietoisesti ka�ytto� va� lineena�a�n.

TILA UNEN AIKANA 

Ei vain kuolema saa ihmista�  eroamaan fyysisesta�  ruumiista ja
ka�ytta�ma�a�n sen ja� lkeen astraaliverhoa,  vaan ha�n kokee saman
joka kerta uneen vaipuessaan. Yhteys na� iden kahden verhon va� -
lilla�  sa� ilyy unen aikana kuitenkin katkeamatta, joten ha�n voi hy-
vin helposti palata takaisin fyysiseen maailmaan. Juuri astraali-
verhon  poisveta�ytyminen  aiheuttaa  fyysisen  unitilan,  silla�  itse
ihminenha�n ei nuku, vaan ainoastaan ha�nen ruumiinsa. Kaikilla
sivistyneilla�  ihmisilla� , joista olemme puhuneet, astraaliset aistit
ovat hyvin kehittyneet, joten jos he olisivat kyllin valppaina, voi-
sivat unen aikana tutkia ympa� rilla� a�n olevia olosuhteita astraali-
maailmassa ja oppia niista�  paljon. Valtava enemmisto�  ei ole kui-
tenkaan riitta�va� sti tajuissaan na� in tehda�kseen, vaan he vietta�va� t
yo� n ajan tavallisesti omiin ajatuksiinsa syventyneina�  pohtien ky-
symyksia� ,  jotka  ovat  olleet  pa� a� llimma� isina�  heida�n  uneen  vai-
puessaan. Heilla�  on kylla�  astraaliset kykynsa� , mutta he tuskin en-
sinka�a�n  ka�ytta�va� t  niita� ;  he  ovat  hereilla�  astraalimaailmassa  ja
kuitenkaan he eiva� t ole hereilla�  ympa� risto� o� nsa�  na�hden; heida�n
tietonsa siita�  on hyvin heikko, tai sita�  ei ole ensinka�a�n. 

Heilla�  on  takanaan monien ela�mien ikimuistoinen tottumus
olla ka�ytta�ma� tta�  astraalisia kykyja� a�n. Na�ma�  kyvyt ovat hitaasti ja
asteittain kehittyneet kuoren sisa� lla�  jokseenkin samalla tavalla,
kuin kananpoika kehittyy munassa, ja ta�ma�n kuoren on muodos-
tanut valtava ma�a� ra�  mina�keskeisia�  ajatuksia. Tavallinen ihminen
on sen sisa� lla�  auttamattomasti haudattu. Kuori on ha�nen itsensa�
tekema� , ja se on niin tiivis, ettei ha�n ka�yta�nno� llisesti katsoen tie-
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da� , mita�  tapahtuu sen ulkopuolella. Toisinaan, joskin hyvin har-
voin, jokin voimakas sysa�ys ihmisen ulkopuolelta tai ha�nen oma
kiihkea�  sisa� inen halunsa voi  reva� ista�  ajatuskuoren hetkeksi  si-
vuun ja ha�n saa hieman oikeata tietoa ulkopuoleltaan. Mutta ta� s-
sa�kin tapauksessa kuori sulkeutuu melkein heti uudelleen, ja ha�n
jatkaa  uneksimistaan  entiseen tapaan.  Kaukaisessa  tulevaisuu-
dessa kuitenkin ihmisen hidas, mutta varma kehitys tulee asteit-
tain ha�vitta�ma�a�n ta�ma�n ajatusten muodostaman kuoren, ja ha�n
tulee  va�hitellen  tuntemaan ympa� rilla� a�n  voimapera� isesti  toimi-
van ela�ma�n mahtavan maailman. Tai opittuaan tuntemaan tosi-
asiat, ha�n voi itse sisa� lta�pa� in tulevalla kiintea� lla�  ja jatkuvalla pon-
nistuksellaan ha� lventa� a�  nuo mina�keskeiset ajatukset ja va�hitel-
len voittaa sen ja�ykkyyden, minka�  aikakautinen toimettomuus on
ha�nessa�  aikaan saanut. Se on vain luonnollisen prosessin kiihdyt-
ta�mista� , eika�  ole mitenka�a�n vahingollista, jos ihmisen kokonais-
kehitys edistyy samalla nopeudella muilla linjoilla. Mutta jos ha� -
nessa�  tapahtuu ta� llainen hera� a�minen eika�  ha�n ole samanaikai-
sesti moraalisesti kehittynyt,  saavuttanut voimaa· ja tietoa, joi-
den olisi pita�nyt tietenkin kehittya�  jo ennen sita� , ha�n joutuu alt-
tiiksi kahdenlaisille vaaroille: ensiksi ha�n saattaa ka�ytta� a�  va� a� rin
mahdollisesti saavuttamiaan voimia ja toiseksi sellaisten voimien
la� sna�olo, joita ha�n ei tunne eika�  pysty hallitsemaan, voi saattaa
ha�net mieletto� ma�n pelon valtaan.

Ihmista� , joka saa erityista�  okkultista harjoitusta, opetetaan ta-
vallisesti jo sen varhaisasteella vapautumaan entisesta�  ajatusta-
vastaan seka�  na�kema�a�n ympa� rilla� a�n tuo uusi ja kaunis maailma,
jotta ha�n pystyisi tyo� skentelema�a�n siina�  ja� rkeva� sti. Ta� sta�  ei kui-
tenkaan va� ltta�ma� tta�  seuraa, etta�  ha�n pa� iva� tajunnassaan pystyisi
muistamaan astraaliset kokemuksensa. Muistaminen johtuu ky-
vysta�  siirta� a�  tietoisuus toisesta maailmasta toiseen, ja se on suo-
ritus, mika�  ei ensinka�a�n liity kykyyn toimia vapaasti tuossa hie-
nommassa maailmassa. Mutta kehityksen jatkuessa ihminen saa
ta�ma�nkin kyvyn, ja silloin ha�n pystyy ka�ytta�ma�a�n astraalista tie-
toisuuttaan samanaikaisesti fyysisen kanssa. Ha�n voi siis ka�ytta� a�
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astraalisia aistejaan ja voimiaan yhta�  hyvin pa� iva� tajunnan aikana
kuin unessa ollessaan. Ta�ma�n asteen saavutettuaan ha�n voi esim.
na�hda�  ympa� rilla� a�n ne henkilo� t, joita sanomme kuolleiksi, ja tut-
kia vapaasti heida�n tilaansa ja ela�ma�a�nsa� . Ha�n voi ta� ten hankkia
yksityiskohtaisia  tietoja  haudan tuolta  puolen niin paljon kuin
vain haluaa, ja sellaisten tutkijoiden kertomusten avulla myo� s me
voimme saada tyydytta�va�n ka� sityksen tuosta maailmasta. 

On kylla�  totta, etta�  suoranaisena todistuksena sellaiset tutki-
mukset pa� teva� t vain ha�nelle itselleen ja myo� s muille niilla�  on se
arvo,  etta�  ne ovat ensika�den tietoa ja  perustuvat  suoranaiseen
henkilo� kohtaiseen tutkimukseen. Mika� li  useat suorittavat erilli-
sia�  tutkimuksia,  vertaavat  keskena�a�n  tekemia�a�n  havaintoja  ja
ovat yhta�  mielta�  kaikissa ta� rkeimmissa�  kohdissa,  silloinhan to-
distukset varmistuvat huomattavasti. Kun lisa�ksi havaitaan, etta�
heida�n tutkimuksensa ovat ta�ysin yhta�pita�via� ,  viela�pa�  joissakin
kohdin pystyva� t  selitta�ma�a�nkin niita�  opetuksia,  joita maailman
vanhat uskonnot na� ista�  asioista ovat antaneet, on selva� a� , etta�  nii-
den luotettavuus on suuresti vahvistunut. Olisi todellakin tyhma�a�
pita�a�  na� in suurta todistusaineistoa kokonaan merkityksetto� ma� -
na� . Na� emme, etta�  tutkijain kertomat havainnot ovat ainoat, mitka�
tyydytta�va� sti  selitta�va� t  erilaisia  psyykkisia�  ilmio� ita� ,  joita jatku-
vasti saapuu tutkittavaksemme, ja, kuten jo on osoitettu, ei van-
hassa ja todellisessa kristillisessa�  opissa ole mita� a�n,  mika�  olisi
ristiriidassa ta�ma�n opetuksen kanssa.  Kaikille teosofian tutki-
joille, jotka jatkuvasti tyo� skenteleva� t astraalimaailmassa, sen
olemassaolo on tietenkin ehdoton tosiasia ja myo� s jokapa� iva� i-
nen kokemus,  niin kuin ta�ma�  fyysinen maailmakin.  Keskuu-
dessamme tulee olemaan yha�  suurempi joukko sellaisia, joille
na� ma�  asiat eiva� t ena� a�  ole vain olettamusta vaan todellista tie-
toa. Ne yleiset tosiasiat, jotka he ta� ten oppivat, on jo ilmaistu,
ja  ne ovat eritta� in rohkaisevia,  silla�  ne osoittavat  kuoleman
olevan vain era� s tapahtuma ela� ma� n ikuisuudessa, tapahtuma,
jota  ei  pida�  suinkaan murehtia  tai  pela� ta� ,  vaan pa� invastoin
hyva� ksya�  siirtymisena�  hienompaan ja  todellisempaan oloti-
laan.
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USKONNOLLISIA VA4 A4 RINKA4 SITYKSIA4

Tulemme nyt kuolemaa koskevien va� a� rinka� sitysten ryhma�a�n,
jonka hyva� lla�  syylla�  voidaan sanoa olevan uskonnoille ominaista.
Se  ei  suinkaan  ole  ominaista  varsinaiselle  kristinuskolle,  vaan
sen oudolle, meida�n ajallemme ominaiselle aineellistumisilmio� l-
le. Olen jo viitannut tuohon karkeaan oppiin kuolleen a�kkina� ises-
ta�  siirtymisesta�  joko ikuiseen taivaaseen tai helvettiin, jota ka� si-
tysta�  ylla�pita�va� t edelleen muutamat syrja� iset lahkot. Ta�ma�  ajatus
on  aiheuttanut  paljon  ja  monenlaista  pahaa  maailmassa  seka�
synnytta�nyt paljon suoranaista epa�uskoa. On ta�ysin mahdotonta,
etta�  sellainen ja� rjestely, etta�  ihmisilla� , jotka sen hyva�ksyva� t, olisi
vain  toinen  kahdesta  vaihtoehdosta  valittavanaan,  olisi  oikeu-
denmukainen. Koko ajatus on epa� johdonmukainen ja sekava. Ih-
miset luottavat lohduttoman epa�varmuuden tilassa ansaitsemat-
tomaan Jumalan armoon eli he toivovat heikosti, etta�  Jumala olisi
loppujen lopuksi ysta�va� llisempi,  kuin mita�  opinkappaleet sano-
vat,  tai sitten he hyva�ksyva� t  tuon epa� filosofisen ajatuksen, etta�
ihminen muuttuu ta�ydellisesti kuoleman hetkella� , jolloin vainaja
a�kkia�  kadottaa  kaikki  huonot  ominaisuutensa  ja  tulee  hyva�ksi
enkeliksi,  soveliaaksi  asumaan taivaan valtakunnassa.  Toisaalta
voisi ka�yda�  myo� s niin (vaikkakin ta� sta�  puhutaan vain va�ha�n), etta�
ha�n kadottaa viimeisenkin hyva�n kipina�n ja ha�nesta�  tulee ta�ysi
demoni. 

Tuntuu miltei  tarpeettomalta huomauttaa,  miten mieleto� n ja
virheellinen ta� llainen oppi  on.  Luonto ei  tee  taikatemppuja,  ja
kaikki  kehitys  on  asteittaista.  Jos  epa�mieluisasta  on  pa�a� sta�va�
eroon tai heikosta on tultava voimakas, sen pita� a�  tapahtua asteit-
tain, va�ha�n kerrallaan, ei minka�a�n yliluonnollisen tai ihmeellisen
va� liintulon ansiosta, vaan ta�ysin luonnollisen kasvun kautta. To-
siasiassa kuolema ei muuta ihmisen luonnetta: mita�  ha�n oli kuo-
lemaa  edelta�neena�  pa� iva�na� ,  sita�  ha�n  on edelleenkin  kuoleman
ja� lkeisena�  pa� iva� na� . Jos ha�n on ollut ela�ma�nsa�  aikana henkinen ih-
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minen,  ta�ynna�  rakkautta  tai  loistavaa� lyinen,  ha�n  on  sita�  myo� s
kuolemansa ja� lkeen. Jos ha�n toisaalta oli halpamainen, ahdasmie-
linen, ta�ynna�  alhaisia ajatuksia tai ha�nella�  oli aistillisia pyyteita�
ta� a� lla�  ollessaan,  ha�n  ei  meneta�  na� ita�  ominaisuuksiaan  kuljet-
tuaan haudan portin kautta. Tosiasia on, etta�  kuolema ei vaikuta
ihmiseen va�ha� a� ka�a�n;  ero  fyysisesta�  ruumiista  ei  muuta  ha�nen
luonnettaan enempa�a�  kuin pa� a� llystakin riisuminen. Havaittuaan
ta�ma�n ha�n huomaa, etta�  kuolema kuuluu niihin luonnon toimin-
toihin, joista me tieda�mme jotakin, ja ha�n tuntee, ettei ole mita� a�n
syyta�  tuhlata aikaa ja odottaa jotakin a�kkina� ista�  muutosta, vaan
ha�nen  on  muokattava  itsensa�  hitaasti  ja  va�hitellen  sellaiseksi,
kuin ha�n haluaa olla.  Silla�  ha�n tyo� skentelee ikuisen ja muuttu-
mattoman lain alaisena, joka, vaikka se toisaalta ei anna mita� a�n
ilman ponnistusta, toisaalta palkitsee sen matemaattisella tark-
kuudella. Ta� ten ha�nen ka� sityksensa�  na�kyma� tto� ma� sta�  maailmasta
siirtyy mielikuvituksen ja a�killisen mielijohteen alueelta univer-
saalisen lain alueelle, ja ha�n tieta� a�  tarkalleen, mihin ha�n voi luot-
taa.

VALMISTAUTUMINEN KUOLEMAAN

Uskontomme on tieta�ma� tta� a�n saanut aikaan myo� s toisen pa-
han korostamalla liioitellusti  kuolemaan valmistautumisen ta� r-
keytta� . Kirkko, kuten aina, on viisaampi ja suvaitsevaisempi kuin
lahkot. Se suosittelee painokkaasti erilaisia sakramentteja, mil-
loin niita�  voidaan ka�ytta� a� , ja pida� tta�ytyy langettamasta ankaraa
tuomiota  henkilo� lle,  joka  kuollessaan  sattuu  olemaan  kirkon
saavuttamattomissa.  Monet  lahkot  sanovat  kuitenkin  ihmisen
ikuisen hyva�n riippuvan kokonaan ha�nen mielentilastaan kuole-
man hetkella� .  Ha�net  voidaan katsoa  kirjatuksi  Elysian kentille
vain silloin, jos ha�n on "pelastettu" tai "armon tilassa" silla�  het-
kella� . Mutta jos asia on toisin, niin sita�  parempi, mita�  va�hemma�n
ha�nen tilastaan puhutaan.  Ta�ma�  merkillinen teoria  pelastumi-
sesta hysterian avulla - pelastumisesta siksi, etta�  tuntee itsensa�
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pelastetuksi - on ehka�  era� s ihmisen a� lyn. ha�mma� stytta�vimmista�
hairahduksista,  mika� li  voimme olettaa  a� lylla�  olevan ensinka�a�n
tekemista�  sellaisessa taika uskossa. 

Ta� sta�  oudosta harhaka� sityksesta�  on era�a�nlainen julma seuraus,
silla�  jos ihminen kuolee a�kkia�  kaukana kodistaan, kuten esim. so-
tilas, on omaisten mahdotonta tieta�a�  ha�nen mielentilaansa kuole-
man hetkella� , ja na� in aiheutuu paljon tarpeetonta huolta ja pel-
koa. Mutta ta� ssa�kin omituisessa uskomuksessa on, kuten tavalli-
sesti kansanomaisessa taikauskossa, pieni totuuden jyva�  pohjal-
la, vaikkei se olekaan riitta�va�n suuri kannattaakseen sen varaan
pystytettya�  valtavaa rakennelmaa. 

Ainoa valmistuminen kuolemaan, josta on todellista hyo� tya� , on
hyvin vietetty ela�ma� . Jos sotilaalla on sellainen takanaan, merkit-
see hyvin va�ha�n, mita�  ha�n sattuu ajattelemaan silloin, kun luoti
ha�neen iskee.  Ellei  ha�nella�  ole  ta� ta�  tulevaisuuden perustaa,  ei
ha�n voi toivoa voivansa muuttaa tulevaisuuttaan kouristuksen-
omaisella katumuksella kuolinvuoteellaan. Tietysti ihmisen, joka
on kulkenut va� a� ra� a�n suuntaan, ta�ytyy joskus ka� a�ntya�  takaisin, ja
jos la�hestyva�n kuoleman aiheuttama sa� ika�hdys saa ha�net na� in te-
kema�a�n,  sita�  parempi ha�nelle. Se ei kuitenkaan muuta karmaa,
mika�  ha�nen on kestetta�va� , mutta jos ha�n kesta� a�  hyva� ssa�  pa� a� to� k-
sessa� a�n seuraavassa ela�ma� ssa� , muuttaa se huomattavasti ha�nen
tapaansa suhtautua karmaansa ja tulee myo� s vaikuttamaan sii-
hen, mita�  ha�n lisa� a�  karmansa varastoon tulevaisuudessa. 

Kuoleman hetkella�  ihmisen mielessa�  oleva viimeinen ajatus ei
ole ta�ysin merkitykseto� n. Kehittyma� tto� ma�n ihmisen kohdalla se
on pa� invastoin huomattavan ta� rkea�  tekija� .  On muistettava,  etta�
teosofia  painottaa  erityisesti  viimeista�  ma�a� ra� tietoista  ajatusta
myo� s ennen uneen vaipumista, koska me nykyisessa�  kehitysvai-
heessamme vieta�mme melkein koko yo� n  tarkastellen ja pyo� rit-
ta�en  sita�  mielessa�mme.  Ihmiselle,  joka  on  ta�ysin  itsetietoinen
astraalimaailmassa,  se tietenkin merkitsee vain va�ha�n,  silla�  ha� -
nella�  on voimaa siirtya�  helposti  ajatuksesta  toiseen ja  ha�n  voi
tahtonsa voimalla luopua asiasta, jota ha�n tarkasteli uneen vai-
puessaan.  Ha�nen ajatuksensa liikkuvat asioissa,  joita ha�n  pita� a�
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ta� rkeina� .  Niin pa� iva� lla�  kuin yo� lla�kin ha�nen mielensa�  toimii  va-
paasti totuttuun tapaansa. 

Tavallisen  kehittyneen  ihmisen  mielen  yleinen  toimintatapa
antaa perussa�velen toiminnalle myo� s astraaliela�ma� ssa� , ja se eri-
tyinen ajatus mika�  ha�nella�  oli mielessa� a�n juuri uneen siirtymis-
vaiheessa, ei merkitse ha�nelle paljonkaan. Mutta va�hemma�n ke-
hittyneille  ihmisille,  joiden  astraalinen  tajunta  on  viela�  hyvin
heikko ja epa�yhtena� inen, viimeisen ajatuksen merkitys on paljon
suurempi, koska se ta�ytta� a�  ha�nen mielensa�  paljon pitemma�ksi ai-
kaa ja muuttuu vain hitaasti, asteittain. Se voi olla hallitsevana ja
antaa perussa�vyn koko ha�nen astraaliela�ma� lleen, joten ha�nen on
todella syyta�  huolehtia siita� , etta�  viimeinen ajatus on laadultaan
hyva� . 

Kenenka�a�n ei tarvitse kuitenkaan olla va�himma�ssa�ka�a�n ma�a� -
rin huolissaan tai epa� tietoinen sen ihmisen kohtalosta, joka kuo-
lee epa� itsekka�a� sti  velvollisuuttaan ta�ytta� essa� a�n.  Ha�nen tulevai-
suutensa, kuten kaikkien muidenkin, riippuu ha�nen ela�ma� sta� a�n
eika�  kuolemastaan, vaikka kuolemalla onkin hyvin suuri merki-
tys ha�nen kehityksessa� a�n. Se tosiasia, etta�  ha�nen sankarillisuu-
tensa on kehittynyt riitta�va� sti, niin etta�  ha�n voi kuolla abstrakti-
sen ihanteensa puolesta, merkitsee hyvin suurta edistysta�  ha�nen
aikaisemmasta tilastaan.  Onko abstraktinen ihanne,  jonka puo-
lesta ha�n taistelee, oikea vai va� a� ra�  ei vaikuta asiaan. Ha�n ajattelee
sen olevan oikean, se on ha�nen velvollisuutensa, ha�nen maansa
a�a�ni, ja ha�n on valmis heitta�ma�a�n pois itsekka�a� t ajatuksensa seka�
tottelemaan  kutsua  vaikka  varman  kuolemankin  edessa� .  Huo-
matkaa, etta�  ta�ma�n tyyppisille ihmisille, joiden joukosta tavalliset
sotilaamme tulevat, on vain hyvin va�ha�n mahdollisuuksia tavalli-
sessa kotiela�ma� ssa� a�n koskaan saada tilaisuutta kehitta� a�  niin suu-
renmoista  rohkeutta  ja  pa� a� tta�va� isyytta�  kuin  taistelukenta� lla� .
Alamme ehka�  na�hda� ,  etta�  sota sen kauhuista huolimatta toimii
kuitenkin ma�a� ra� tylla�  tasolla huomattavana tekija�na�  kehityksessa� .
Muhamettilaisten fanaatikkojen ihanteen takana on pieni totuu-
den jyva�nen, kun he va� itta�va� t, etta�  ihminen, joka kuolee uskonsa
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puolesta, menee suoraan hyvin ihanaan ela�ma�a�n toisessa maail-
massa. 

Vaikka ma�a� ra� tyissa�  tapauksissa kuolema taistelukenta� lla�  vai-
kuttaa  enemma�n  ihmisen  kehitykseen  kuin  tavallinen  jatkuva
ela�ma� , on yleensa�  ja� rkea�  kirkollisessa rukouksessa: 
"A4 killisesta�  kuolemasta vapauta meida� t, hyva�  Jumala." Kun ihmi-
nen ela� a�  vanhaksi,  ha�nen alemmat halunsa ovat kuluneet pois
ennen kuin ha�n ja� tta� a�  fyysisen maailman ja na� in ollen astraali-
ela�ma� ssa�  on paljon va�hemma�n tehta�va� a� . Pitka� llinen sairaus syn-
nytta� a�  jokseenkin  samanlaisen  tuloksen,  mutta  ihminen,  joka
kuolee a�kkia�  ta�ysissa�  nuoruuden voimissaan, tulee ela�ma�a�n hy-
vin erilaisissa olosuhteissa. Ha�nen halunsa ovat viela�  voimakkai-
ta ja toimivia ja kun kaikki muukin on samankaltaista, ha�nen ast-
raaliela�ma�nsa�  tulee todenna�ko� isesti olemaan paljon pitempi. Jos
ha�n oppii kuitenkin ka�ytta�ma�a�n hyva�kseen tuota ela�ma�a� , se voi
tuottaa ha�nelle  paljon enemma�n hyva�a�  karmaa,  kuin mita�  ha�n
olisi  kyennyt  tekema�a�n  fyysisessa�  maailmassa  ollessaan,  joten
asiassa on aina otettava huomioon kaksi puolta. 

Useissa tapauksissa ihminen,  joka heiteta� a�n a�kkia�  fyysisesta�
maailmasta astraalimaailmaan, ja� a�  pitka�ksi aikaa unenkaltaiseen
tajuttomuuden tilaan ta�ynna�  ruusuisia unelmia, niin kuin jo ker-
rottiin  era� a� ssa�  meille  annetussa  varhaisemmassa  opetuksessa.
Joissakin tapauksissa ha�n on heti ja jatkuvasti tajuissaan. Ei ole
aina  helppo  seurata  niiden  lakien  toimintaa,  joiden  mukaan
na�ma�  erilaiset tapaukset syntyva� t. Yleisena�  sa� a�nto� na�  voidaan pi-
ta� a� , etta�  ihmisen tila riippuu suureksi osaksi siita�  tavasta, milla�
ha�nen tajuntansa on oppinut tyo� skentelema�a�n fyysisessa�  maail-
massa. Esimerkiksi useimmilla nuorilla miehilla�  olisi astraaliver-
hossa paljon alemman laatuista astraalista ainetta, mutta jos he
ovat oppineet hyvissa�  ajoin  hallitsemaan erilaiset aistilliset ha-
lunsa,  heida�n tajuntansa ei silloin toimi niita�  vastaavan aineen
va� lityksella� .  Uudelleen ja� rjestyneessa�  astraaliverhossa tuo aine
on ulommaisena ja se on silloin ainoa avoinna oleva kanava ulko-
puolisille vaikutuksille.  Mutta ihminen,  joka ei  ole tottunut ta� -
ma�nkaltaisiin va� ra�htelyihin, ei voi a�kkia�  hankkia sellaista kykya� ,
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ja siksi  ha�n  on onnellisesti  tiedoton alimman aineentilan epa� -
miellytta�vista�  va� ra�htelyista� . 

Taistelukenta� lla�  tai tapaturmaisesti a�kkia�  kuolleelle uhrille tu-
lee apua myo� s na�kyma� tto� mien auttajien ta� llaisia tapauksia var-
ten erityisesti muodostaman ryhma�n taholta. Kerrotaan, etta�  sel-
laista  apua  antoivat  menneina�  aikoina  yksinomaan  korkeaan
luokkaan kuuluvat ei-inhimilliset olennot, mutta jokin aika sitten
ne ihmiset,  jotka pystyva� t  tietoisesti  tyo� skentelema�a�n astraali-
maailmassa, ovat saaneet etuoikeuden suorittaa mainittua rak-
kauden tyo� ta� . Ta� llaista apua tarvitsevat erityisesti a�kkikuoleman
uhrit, ei vain siksi,  etta�  heilla�  on hallittavanaan paljon voimak-
kaampi astraaliverho, vaan koska he ovat useasti hyvin ha�mmen-
tyneita�  ja toisinaan jopa vakavasti ja� rkyttyneita� . Auttajien tehta� -
va�na�  on rauhoittaa ja lohduttaa heita�  ja selvitta� a�  heille niin pal-
jon kuin on mahdollista uutta tilannetta seka�  heille parasta toi-
mintatapaa.  Kokemukset  noissa  hienommissa  maailmoissa
osoittavat, etta�  kaikissa mahdollisissa tapauksissa voimme luot-
taa siihen, etta�  luonto· varustaa meida� t niin hyvin kuin mahdol-
lista kaikkien sattumusten varalta, niin etta�  huolimatta vaikeuk-
sista, joita mielesta�mme alituisesti tulee kehityksemme tielle, to-
siasiassa  kaikki  on  ja� rjestetty  auttamaan  eika�  suinkaan  esta� -
ma�a�n meita�  ja etta�  suuret lait ovat tarkoitetut jouduttamaan eika�
hidastamaan kehitysta�mme. Milloin hyva�nsa�  esteita�  tulee, johtuu
se aina ihmisen omasta sekaantumisesta asiaan tai siita� , ettei ju-
malallista  ja� rjestelma�a�  ymma� rreta� .  Pa� a� stya�mme  na� iden  alem-
pien maailmoiden tilapa� isten ha�mmennysten yli  ymma� rra�mme
tuon vanhan totuuden, etta�  kaikki toimivat yhdessa�  niiden hy-
va�ksi, jotka rakastavat Jumalaa.
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ASENNOITUMINEN KUOLEMAAN

Puhuessani erilaisista kuolemaa koskevista kansanomaisis-
ta ja  uskonnollisista va�a� rinka�sityksista�  olen tietenkin halun-
nut tuoda erityisesti esille teosofian tutkijoiden asennoitumi-
sen asiaan. Meida�n na�ko�kannaltamme kuolema merkitsee pal-
jon va�hemma�n ihmissielulle kuin yleensa�  luullaan. La�nsimailla
syntyneesta�  tavallisesta ihmisesta�  fyysinen ela�ma�  na�ytta� a�  suo-
raviivaiselta, se alkaa a�kkia�  syntyma�ssa�  ja katkeaa yhta�  odot-
tamatta kuolemassa.  Jos  hetkeksi pysa�hdymme ajattelemaan
ja� lleensyntyma�a� ,  fyysinen olemassaolo muodostaa siina�  hyvin
va�ha� isen osan eritta� in suuresta keha�sta� .  Syntyma�  ja kuolema
ovat siina�  vain pisteita�  ympyra�n keha�n leikatessa suoran vii-
van, joka osoittaa fyysisen ja astraalisen va� lista�  rajaa. 

Tietomme sielun matkasta ennen sen laskeutumista ja� lleen-
syntyma�a�n  on tuskin  riitta�va�  voidaksemme muodostaa siita�
kaavan,  joka  symbolisoisi  edes  tavallisimpia  tuon  laskeutu-
misvaiheen liikkeita� .  Mutta jos sellainen yritys tehta� isiin,  on
ilmeista� , etta�  sen tulisi na�ytta�a�  suljetulta ka�yra� lta� , mika�  alkaisi
egosta ja palaisi ja� lleen takaisin ka�ytya�a�n la�pi kaikki alemmat
maailmat.  Ego  syyruumiissaan  edustaisi  pistetta�  tai  ta�htea�
mentaalimaailman hienommassa osassa ja ka�yra�  viiva na�ytta� i-
si  osittain  erilla� a�n  ela�va�n  persoonallisuuden  kulkua  ensin
mentaalimaailman  alempiin  osiin,  sitten  astraalimaailman
ylempiin  osiin  ja  kuljettuaan sen ja� lkeen la�pi  kaikkien tuon
maailman alajaoitusten pieni osa ka�yra� sta�  sukeltaisi  sen vii-
van alapuolelle, joka erottaa astraalimaailman fyysisesta� . Ta� s-
sa�  alimmasta kohdasta se nousisi ja� lleen takaisin la�pi kaikkien
noiden maailmoiden ja niiden alajaoitusten alkupisteeseensa� .
Emme voi tarkasti kuvata sen kulkua todellisen ympyra�n avul-
la  (toisin sanoen,  etta�  keha� sta�  otettaisiin  saman  pituiset  osat
edustamaan  saman  pituisia  aikama�a� ria� ),  koska  laskeutuminen
ja� lleensyntyma�a�n na�ytta� a�  tavallisesti  paljon nopeammalta kuin
nouseminen takaisin. Joka tapauksessa viiva tulee aina olemaan
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ka�yra�  eika�  siina�  ole kulmia, koska se symbolisoi ja� rjestelma� llista�
edistymista�  ilman a�kkina� isia�  suunnan muutoksia. 

Olettakaamme kuitenkin hetken, etta�  piirra�mme siita�  ympy-
ra�n. Mika�  osa sen keha� sta�  piirreta�a�n silloin sen linjan alapuolel-
le, joka erottaa fyysisen maailman astraalisesta? Pieni laskelma
osoittaa, etta�  fyysista�  ela�ma�a�  kuvaava osa ei ole enempa�a�  kuin
yksi kolmaskymmenes osa kokonaisuudesta ja saattaa monessa
tapauksessa olla huomattavasti va�hemma�nkin. Vasta sitten, kun
ymma� rra�mme  selva� sti  ta�ma�n  tosiasian,  alamme  hiukan  tajuta
fyysisen todellista suhdetta ei-fyysiseen jopa niinkin materialis-
tisena maailmanhistorian aikakautena, kuin ta�ma�  nykyinen on. 

Niita�  erityisia�  ulkokeha�n pisteita� , joissa kohdissa ka�yra�  tavoit-
taa ja ja� tta� a�  fyysisen maailman, ei tule pita�a�  muita ta� rkea�mpina� .
Pa� in vastoin ainoa todella ta� rkea�  kohta on se,  mika�  sijoitetaan
noiden kahden va� lille - kaikkein eta� isin kohta egosta laskeutumi-
sen ja� lkeen, jolloin ka�yra�n kulku suuntautuu ylo� spa� in eika�  ena� a�
alaspa� in. Se kuvaa sita�  aikaa ihmisen ela�ma� ssa� , jolloin maailman
asiat eiva� t  ena� a�  veda�  ha�nta�  puoleensa,  vaan ha�n on ka� a�nta�nyt
ma�a� ra� tietoisesti ajatuksensa korkeampia asioita kohden. On sel-
va�a� , etta�  ta�ma�  on paljon ta� rkea�mpi hetki ha�nen ela�ma�nkierrok-
sessaan kuin fyysinen syntyma�  tai kuolema, silla�  se osoittaa egon
ulospa� in virtaavan energian ulommaista rajaa eli ulospa� in suun-
tautuvan hengityksen muuttumista sisa� a�n hengitykseksi. 

Jos ka�yra�  olisi ympyra� ,  ta�ma�  muutos tapahtuisi fyysisen ela� -
ma�n  keskivaiheessa ja  ihminen saapuisi  siihen asteittain,  mel-
kein  huomaamatta  kuin  osana  ympyra�n  liikkeesta� ,  kuten  pla-
neetta saapuu ratansa eta� isimpa�a�n pisteeseen ja ta�ma�n pisteen
sijainti  on yhta�  kaukana seka�  syntyma� sta�  etta�  kuolemasta.  On
merkitta�va� a� ,  etta�  ta�ma�  ta� sma�a�  tarkalleen muinaisen ita�maisen
viisauden edustajien ja� rjestelma�n kanssa. Tuon ja� rjestelma�n mu-
kaan ihminen ka�ytti ensimma� iset kaksikymmenta�yksi vuottaan
koulutukseen ja seuraavat kaksikymmenta�yksi vuottaan perheen
pa�a�n velvollisuuksiin. Saavutettuaan keski ia�n ha�n luopui koko-
naan maailmallisista huolista, ja� tti  talonsa ja omaisuutensa po-
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jalleen ja veta�ytyi vaimonsa kanssa la�hella�  sijaitsevaan pieneen
majaan, missa�  ha�n pyhitti seuraavat kaksikymmenta�yksi vuotta
lepoon, henkiseen keskusteluun ja mietiskelyyn. Ta�ma�n ja� lkeen
tuli  nelja� s,  ta�ydellisen  erista�ytymisen  ja  kontemplaation  kausi
viidakossa, mika� li  ha�n niin halusi,  mutta ela�ma�n keskivaihe oli
todellinen ka� a�nnekohta.  Muistettakoon myo� s,  etta�  muinaisessa
Perussa  nelja�kymmenta�viisi  vuotta  oli  ika� ,  jolloin  ihminen va-
pautui kaikista maailmallisista velvollisuuksista ja oli vapaa an-
tautumaan mille hyva�nsa�  haluamalleen tutkimuksen linjalle. 

Ta� a� lla�  la�nnessa�  ela�ma�  on tullut niin luonnottomaksi, etta�  mo-
net viela�  vanhanakin ottavat innokkaasti osaa maailmallisen lii-
ke-ela�ma�n kilpailuun, mista�  johtuen myo� s heida�n fyysinen ela� -
ma�nsa�  on suhteeton ja sen koneisto epa�kunnossa. Puhdistautu-
minen ja pois veta�ytyminen, jonka pita� isi alkaa ela�ma�n keskivai-
heilla, on ja� tetty siksi, kunnes kuolema saapuu, ja se on sen ta�h-
den tehta�va�  vasta astraalimaailmassa. Ta� ten on saatu aikaan tar-
peetonta  viiva� stymista� ,  ja  ela�ma�n  todellisen  tarkoituksen  ym-
ma� rta�misen puutteesta johtuen ihmisen edistyminen on hitaam-
paa, kuin sen tulisi olla. 

TIETA4 MISEN HYO4 TY

 Vaikka ymma� rryksen puute na� issa�  asioissa aiheuttaakin pal-
jon pahaa ihmisen fyysiselle ela�ma� lle,  se  aiheuttaa ehka�  viela�kin
pahempaa kuoleman ja� lkeen. Siksi ihminen, jolla on vaikka vain
a� lyllinen ka� sitys na� iden asioiden okkultisesta opetuksesta, hyo� -
tyy siita�  suunnattomasti.  Ha�n havaitsee oikean suhteen pienen
fyysisen ela�ma�n jakson ja sen jatkon  va� lilla�  eika�  tuhlaa kaikkea
aikaansa vain ta� a� lla�  tyo� skennellen persoonallisen kautensa yh-
den kolmaskymmenesosan hyva�ksi ja lyo�  laimin muut kaksikym-
menta�yhdeksa�n, vaan pita� a�  ela�ma�a�nsa�  yhtena�  kokonaisuutena ja
ela� a�  sita�  ja� rkeva� sti. Tullessaan astraalimaailmaan ha�n ei ole mil-
la� a�n tavalla ha�mmentynyt, silla�  ha�n tuntee ympa� risto� nsa�  ja tie-
ta� a� , miten parhaiten ka�ytta� a�  hyva�kseen tilannetta, missa�  ha�n on.
Ta�ma�  tieto antaa ha�nelle rohkeutta ja luottamusta sen sijaan, etta�
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ha�n olisi peloissaan ja ha�mmentynyt. Se antaa ha�nelle kykya�  ja
neuvokkuutta maailmassa,  missa�  ha�n muuten olisi  avuton kuin
alus ilman pera� sinta� . 

Kokemus on osoittanut, etta�  jos ihminen on vaikkapa vain ker-
ran kuullut totuuden (esim. esitelma�n muodossa) ja pita�nyt sita�
ehka�  jonkinlaisena olettamuksena muiden joukossa ja vaikka se
ei ole saanut ha�nta�  ryhtyma�a�n syvempiin tutkimuksiin asiassa,
on kuitenkin  saavutettu  huomattava hyo� ty.  Ta� llainen henkilo�  -
huolimatta siita� ,  etta�  ha�n on lyo� nyt laimin tarjotun tilaisuuden
saada enemma�n tietoa tuosta toisesta maailmasta - muistaa kuo-
leman ja� lkeen,  etta�  ha�n on kerran kuullut  siita�  kerrottavan,  ja
koska ha�n huomaa esitelmo� itsija�n olleen kuvauksessaan oikeas-
sa, ha�n ottaa huomioon opetuksen antamat toimintaohjeet nyt,
kun ha�nella�  on tilaisuus niiden tarkistamiseen. Ha�nella�  on ta� ten
ainakin yksi yhtyma�kohta tunnetun kanssa ja ha�n voi va� ltta� a�  joi-
takin niista�  vaikeuksista, joita joutuvat kokemaan ne, jotka ovat
kaukana kaikista tutuista maamerkeista� a�n, jotka ajelehtivat ran-
nattomalla  merella� ,  missa�  kuvaamattomat  ja  selitta�ma� tto� ma� t
kauhut saattavat milla�  hetkella�  hyva�nsa�  heita�  kohdata. 

Varmuuden ja luottamuksen saavuttaminen ei ole ainoa hyo� ty,
jonka suoranainen tieto tuo tullessaan. Ihminen joka seisoo var-
mana omalla perustallaan,  kykenee myo� s  ojentamaan auttavan
ka� tensa�  muille, ja ha�n voi tehda�  itsesta� a�n rauhan ja onnen kes-
kuksen sadoille, jotka ovat hiljan kulkeneet yli rajan ja saapuneet
tuntemattomaan  maailmaan.  Na� in  tehdessa� a�n  ha�n  tietysti  luo
suuren ma�a� ra�n lisa� a�  hyva�a�  karmaa ja ha�nen oma kehityksensa�
tulee ta� ten suuresti nopeutumaan.

MUREHTIMINEN

 Kun na�ma�  ensimma� iset va�a� rinka� sitykset kuoleman kysymyk-
sessa�  on poistettu ja tosiasiat ovat tulleet tunnetuiksi, ihminen 
voi na�hda� , etta�  kaikki kuolemaan liittyva�  murehtiminen on a� a� -
rimma� isen suurta erehdysta� . Paitsi irvokas ja muotiin kuuluva 
surupuku ja suruaika, jotka ovat keskiajan taikauskon ja� a�nno� sta� , 
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on myo� s liioiteltu murehtiminen, jota ihmiset lapsellisesti oletta-
vat niiden "kuvastavan, todellisuudessa suuresta tieta�ma� tto� myy-
desta�  ja epa�uskosta syntynyt kohtalokas virhe. Kristitty joka to-
della uskoo, etta�  ha�nen rakas ysta�va�nsa�  on mennyt Herransa suo-
ranaiseen la�heisyyteen, juhlii sita�  yhta�  va�ha�n ka�ytta�ma� lla�  mustaa 
pukua ja suruharsoa tai mustareunaista kirjekuorta. kuin todelli-
nen teosofi, joka tieta� a� , etta�  ha�nen rakkaansa on mennyt hienom-
paan ja onnellisempaan olemassaoloon ja on edelleen matkalla 
yha�  loistavampaan ela�ma�a�n taivasmaailmassa. 

Ta� ssa�  ei ole viela�  kaikki. Ei ole kysymys yksinomaan hillitto� -
ma� sta�  surusta jonkun ysta�va�n kuoleman johdosta, mika�  perustuu
ta�ydelliseen  va� a� rinka� sitykseen ja  edustaa  suunnatonta  ma�a� ra�a�
ta�ysin tarpeetonta ka� rsimysta� . Asia on paljon vakavampi, silla�  ra-
jut surun purkaukset, kauan jatkunut ja lohduton valittelu syn-
nytta� a�  aina hyvin tuskallisen vaikutuksen pois menneeseen ysta� -
va�a�mme, jota niin syva� sti rakastamme. Kun ha�n on vaipumassa
rauhallisesti ja luonnollisesti siihen tajuttomuuden tilaan, mihin
ha�n joutuu ennen hera� a�mista� a�n taivasmaailman loistoon, ha�net
aivan liian usein hera� teta� a�n tuosta unenkaltaisesta onnen tilasta
muistamaan ela�va� sti sita�  maaela�ma�a� ,  jonka ha�n on hiljan ja� tta� -
nyt. Ta�ma�n saa aikaan maan pa�a� lla�  olevien ysta�vien kiihkea�  kai-
paus  ja  suru,  mika�  synnytta� a�  vastaavia  va� ra�htelyita�  vainajan
omassa verhossa aiheuttaen ha�nelle hyvin tuskallisen olon ja pit-
ka� llisen masennuksen tunteen seka�  hidastaen vakavasti  ha�nen
kulkuaan eteenpa� in.  Ta�ma�  ja� lkeenja� a�neiden ysta�vien itsehillin-
na�n puute on era� s suurimmista haitoista niiden tiella� , jotka koet-
tavat auttaa kuolleita, ja se tekee usein tehottomaksi heida�n ka� r-
siva� lliset  ponnistelunsa.  Joissakin  tapauksissa  vainajat  itsekin
huomaavat haitan, minka�  heida�n hyva�a�  tarkoittavat, mutta tieta� -
ma� tto� ma� t sukulaisensa hillitto� ma� lla�  surullaan aiheuttavat, kuten
ka�y ilmi joistakin Britannian maalaisva�esto� n keskuudessa kierta� -
vista�  kertomuksista. 

Ta� sta�  ei hetkeksika�a�n pida�  tehda�  sita�  johtopa�a� to� sta� ,  etta�  ok-
kultistilta puuttuisi myo� ta� tuntoa niita�  kohtaan, jotka ovat rakas-
taneet ja (niin kuin he erehtyva� t  luulemaan) kadottaneet ysta� -
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va�nsa� , eika�  myo� ska� a�n sita� , etta�  okkultinen opetus neuvoo unoh-
tamaan ne, jotka ovat poistuneet ennen meita� . Okkultismi koros-
taa voimakkaasti sita� , etta�  vainajien muistamisen tulee olla aut-
tavaa eika�  vahingoittavaa, etta�  itseka� s ja hyo� dyto� n valittelu tulee
korvata- hartailla ja rakastavilla ajatuksilla ja hyva�n toivotuksilla,
kuten jo on suositeltu. Ja� lkeen ja� a�neen tulee kohottaa ajatuksen-
sa korkeammalle tasolla, unohtaa itsensa�  ja na�enna� inen mene-
tyksensa�  antaakseen lisa� a�  varmuutta sille suurelle ja loistavalle
tulevaisuudelle, mika�  ha�nen ysta�va�a�nsa�  odottaa. 

Toinen hyvin laajalle levinnyt kuolemaan liittyva�  ajatusvirhe
on, etta�  se on ehdottomasti tuskallinen. Ta� ta�  ajatusta on paljon
suurenneltu  po�yristytta�villa�  kertomuksilla  kuolemankouristuk-
sista ja -kamppailuista. Varmasti ta�ma�kin voidaan lukea kuulu-
vaksi va� a� rinka� sitystemme joukkoon, silla�  nuo epa�miellytta�va� t oi-
reet kuoleman hetkella�  ovat vain lopullisia kouristuksenomaisia
fyysisen ruumiin liikkeita�  sen ja� lkeen, kun ego on sen jo ja� tta�nyt.
Melkein kaikissa tapauksissa ruumiista poistuminen na�ytta� a�  ole-
van ta�ysin tuskaton, silloinkin, kun kysymyksessa�  on suuri, pit-
ka� aikainen  sairauden  aiheuttama  ka� rsimys.  Rauhallinen  ilme,
mika�  niin usein tulee kasvoille kuoleman ja� lkeen, on selva�  todis-
te mainitusta seikasta. Sen vahvistavat myo� s useimmat vainajat,
joilta sita�  tiedustellaan heti kuoleman ja� lkeen, kun heilla�  on viela�
tapahtumat tuoreessa muistissaan. 

Vaikka ymma� rra�mmekin hyvin, miten pienen osan ela�miimme
kierroksesta vieta�mme fyysisessa�  maailmassa, emme kuitenkaan
kykene ta�ysin arvioimaan sen oikeata suhdetta kokonaisuuteen
ennen kuin mielessa�mme on ta�ysin selva�na�  noiden  hienompien
maailmojen paljon suurempi todellisuus. Ta�ma�  on asia, jota on
mahdoton liian voimakkaasti  korostaa,  silla�  valtavan suuri  osa
ihmisista�  on niin kokonaan fyysisten aistiensa vallassa, etta�  heis-
ta�  ta�ma�  epa� todellisuus  na�ytta� a�  ainoalta  todellisuudelta,  mutta
mita�  la�hemma�ksi joku tulee todellisuutta, sita�  epa� todellisemmal-
ta ja ka� sitta�ma� tto� ma�mma� lta�  aistiela�ma�  ha�nesta�  na�ytta� a� . 
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Astraalimaailmaa on sanottu harhan maailmaksi ja se on ta�y-
sin  ymma� rretta�va� a� .  Se  on kuitenkin  yhden askeleen ylempa�na�
fyysista�  maailmaa ja siksi yhden asteen la�hempa�na�  todellisuutta.
Tuossa maailmassa saattaa olla paljon harhanomaista, mutta las-
keutuminen karkeampaan ja kiintea�mpa�a�n aineeseen tekee har-
han viela�  suuremmaksi. Astraalinen na�ko� kyky on kylla�  kaukana
ihmissielun oman maailman selkea� sta�  ja kaikki ka� sitta�va� sta�  na� -
kemyksesta� , mutta se on sittenkin tarkempi ja luotettavampi kuin
fyysisten aistien na�ko� kyky. Ja samassa suhteessa kuin astraalinen
on fyysiseen, on mentaalinen astraaliseen, paitsi etta�  na� iden suh-
teessa  on  kysymys  suuremmasta  voimasta,  joten  ei  vain  aika,
joka on vietetty noissa maailmoissa, ole paljon pitempi fyysista�
ela�ma�a� ,  vaan myo� s jokainen asiallisesti vietetty hetki niissa�  on
paljon hedelma� llisempi kuin ta� a� lla�  vietetty.

MIKSI TARVITSEMME FYYSISTA4  ELA4 MA4 A4

Asia on niin kokonaan ja ta�ydellisesti juuri na� in, etta�  fyysinen
ela�ma�  saattaa na�ytta� a�  ta�ysin hyo� dytto� ma� lta�  ja hylja� tta�va� lta� , mut-
ta se  tosiasia,  etta�  nykyisessa�  kehitysvaiheessamme on paljon
kokemuksia,  jotka  voimme  saada  vain  ta�ma�n  karkeamman  ja
raskaamman aineen hitaiden va� ra�htelyiden parissa, tekee maa-
ela�ma�n meille va� ltta�ma� tto� ma�ksi. 

Ta� ssa�  kohdassa  pita�nee  sanoa  selvitykseksi  muutama  sana,
ettei yritta� essa� a�n poistaa va� a� rinka� sitysta�  tulisi itse va� a� rinka� site-
tyksi. Era� a� t ihmiset ovat alkaneet ajatella, etta�  koska kuolema on
vain sisa�a�nka�ynti ela�ma�a�n, mika�  na�ytta� a�  hyvin kauniilta ja toivo-
misen arvoiselta, sita�  ei ole syyta�  karttaa eika�  ela�ma�a�  koettaa
sa� ilytta� a� . Ihminen saattaa todellakin olettaa, etta�  mita�  pikem-
min ha�n kuolee, sita�  parempi se on ha�nelle. Sellainen ajatus
na�ytta� a�  kuitenkin itsemurhan hyva�ksymiselta� .  Jos  ajattelem-
me  vain  itsea�mme  ja  omaa  mukavuuttamme,  asia  ehka�  on
na� in,  mutta  jos  ajattelemme  velvollisuuttamme  Logosta  ja
myo� s  la�himma� isia�mme  kohtaan,  havaitsemme  heti  ta� llaisen
ka� sityksen tosiasioiden vastaiseksi. 
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Vaikka jokaisen kohdalla, joka on vietta�nyt va�ha�nkin hyo�dyl-
lista�  ja hyva�a�  ela�ma�a� ,  onkin ta�ysin totta, etta�  astraalinen ole-
massaolo tulee olemaan ha�nelle fyysista�  ela�ma�a�  paljon onnel-
lisempi ja ta�ydellisempi, meida�n tulee kuitenkin muistaa, etta�
ela�ma� lla�mme ta� ssa�  fyysisessa�  maailmassa on ma�a� ra� tty tarkoi-
tus, joka voidaan toteuttaa vain ta� a� lla� . Itsesa� ilytysvaisto on to-
dellinen ja arvokas, jo syntyma� ssa�  meihin istutettu asia, ja vel-
vollisuutemme on ela� a�  ela�ma�mme parhaalla mahdollisella ta-
valla seka�  sa� ilytta�a�  se niin kauan kuin olosuhteet sallivat. On
asioita, jotka voidaan oppia vain ta� ssa�  maailmassa eika�  mis-
sa� a�n  muualla,  ja  mita�  pikemmin ne opimme,  sita�  pikemmin
olemme  kokonaan  vapaat  velvoituksesta  palata  ta�ha�n  alim-
paan  ja  rajoitetuimpaan  ela�ma�a�n.  Nykyvaiheessa  fyysinen
maailma on kehityksemme pa�a�na�ytta�mo� na�  ja suuri osa va� ltta� -
ma� tto� ma�sta�  edistyksesta�mme voidaan suorittaa vain sen mel-
ko karkeissa ja epa�mukavissa olosuhteissa. Laki ma�a� ra�a� ,  etta�
piilevien ominaisuuksiemme kehitta�miseksi meida�n on opitta-
va va� reilema�a�n vastaukseksi ulkoapa� in tuleviin vaikutelmiin.
Mutta egon omalla tasolla nuo va� ra�htelyt ovat aivan liian hie-
noja ja nopeita hera� tta� a�kseen ihmisessa�  ta� lla�  hetkella�  vastauk-
sen ja siksi ha�nen on aloitettava niista�  va� ra�htelyista� , jotka ovat
karkeampia ja voimakkaampia. Ja kun ha�nen piileva�  vastaan-
ottokykynsa�  on  ta� ten  hera�nnyt,  voi  ha�n  va�hitellen  tulla  yha�
herkemma�ksi,  kunnes  ha�n  kykenee  vastaamaan ta�ydellisesti
kaikkiin  va� ra�htelyihin  kaikissa  maailmoissa  -  toisin  sanoen,
ha�n  on  tullut  ta�ydelliseksi  myo� ta� tunnossa  ja  sa� a� lissa� .  Mutta
saavuttaakseen ta�ma�n loistavan tuloksen ha�nen on aloitettava
fyysisessa�  maailmassa.  Jokainen ja� lleensyntyma�  tuottaa ihmi-
selle huomattavia vaikeuksia valmistuskautena ja myo� s rasitta-
vana lapsuuskautena, jolloin ha�n suurilla ponnistuksilla va�hitel-
len oppii hallitsemaan uusia ka�ytto� va� lineita� a�n.  Ta�ma�n tehta�va�n
suoritettuaan ja  tuskallisilla  ponnistuksilla  kasvatettuaan itsel-
leen sarjan melko sopivia ka�ytto� va� lineita� , ha�nen velvollisuutensa
ja myo� s kiinnostuksensa kohteena on saada niista�  irti mahdolli-
simman  paljon  seka�  sa� ilytta� a�  ne  huolellisesti,  niin  kauan  kuin
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mahdollista.  Ha�nen ei  pida�  suinkaan luopua niista�  ennen kuin
Suuri Laki pakottaa ha�net niin tekema�a�n, ellei jokin korkeampi
ulkopuolinen  velvollisuus,  kuten  sotilaan  velvollisuus  maataan
kohtaan, ka� ske ha�nta�  menettelema�a�n toisin. 

Kenenka�a�n ei siis pida�  kuolla, ennen kuin ha�nen aikansa tulee,
vaikka sitten, kun se tulee, ha�n voi siita�  iloita, koska ha�n silloin
siirtyy raadannasta  virkistykseen,  pimeydesta�  valoon,  rajoituk-
sista vapauteen. Sellaisesta tulevaisuudesta voi hyvin riemuita. 

Riemu on maisen sielun menoa merelle 
ohi talojen, ohi niemekkeiden, syva� lle ikuisuuteen. 

Kaikki  ta�ma�  on  kuitenkin  merkitykseto� nta�  verrattuna siihen
taivasmaailman ela�ma�n loistoon, mika�  sitten seuraa. Ta�ma�  on kii-
rastuli, se on loppumaton autuus, josta munkit ovat uneksineet ja
runoilijat laulaneet - se ei ole vain unelma, vaan ela�va�  ja loistava
todellisuus. Joillekin on myo� s astraaliela�ma�  suurta onnea, toisille
se on onnettomuutta riippuen siita� , miten he ovat siihen valmis-
tautuneet. Mutta mita�  sen ja� lkeen seuraa, on ta�ydellista� , jokaisen
odotuksen ta�ytta�va� a�  onnea. Siita�  kerromme enemma�n myo� hem-
ma� ssa�  luvussa. 

Useimpien meida�n tajuntamme ei ole viela�  riitta�va� sti kehitty-
nyt  toimiakseen  esteetto� ma� sti  noiden  hienompien  verhojen
kautta,  joten tietyilla�  suunnilla yhteys tajuntaan voidaan saada
vain fyysisten aistien va� lityksella� . Kun se on saatu ja tajunta on
ta�ysin hera�nnyt ta�a� lla�  alhaalla, se voi jatkaa tyo� skentelya�  samoil-
la linjoilla toisissa, hienommissa maailmoissa.  Vaikka asia na�yt-
ta�a�kin epa� todelliselta, on fyysinen ela�ma�  ma�a� ra� tyssa�  mielessa�
kylvo� aikaa, silla�  ta� ssa�  me voimme panna liikkeelle voimia, joi-
den sato voidaan korjata paljon suotuisammassa ja hedelma� l-
lisemma�ssa�  olotilassa. 

Ta�ma�  totuus ei kuitenkaan milla�a�n tavalla muuta edella�  esi-
tettya�  va� itetta�  noiden hienompien olotilojen paljon suurem-
masta todellisuudesta, eika�  se saa va�henta�a�  sen ikuisen totuu-
den arvoa, etta�  kuolema on meille todellisuudessa portti lois-
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tavampaan ela�ma�a�n, etta�  kaikki, mita�  me ta�a� lla�  tieda�mme lois-
tosta ja kauneudesta, on yksinkertaisesti arvotonta verrattuna
niiden maailmoiden loistoon ja kauneuteen, johon se meida� t
johtaa. Kulkiessamme kuoleman portin la�pi ainakin yksi kai-
kista  raskaimmista  ja  pimeimmista�  verhoista  putoaa  Ha�nen
kasvoiltaan, joka on itse loisto ja kauneus, kaikki ka� sitta�va�  ela� -
ma�n ja kuoleman Herra. 

Jos  vain  ka�sitta� isimme  noiden  hienompien  maailmoiden
suuremman  todellisuuden,  vapautuisimme  ainaisesti  tuosta
kohtalokkaasta  epa�ma�a� ra� isyyden  ja  ha�ma�ryyden  tunteesta,
mika�  monien mielessa�  ympa�ro� i kaikkea fyysisen ulkopuolella
olevaa. Ela�ma�n tarkoituksen ja merkityksen arvostamisella ei
ole ollut suurempaa vihollista eika�  pahantahtoisten ihmisten
ka�dessa�  voimakkaampaa  asetta  kuin tuo avuton epa�ma�a� ra� i-
syyden tunne kaikkea korkeampaa ela�ma�a�  kohtaan, mika�  niin
kauan on ollut  luonteenomaista la�nnen rotujen enemmisto� n
ajatusela�ma� lle. Okkultismin tutkijoille ei ta� ssa�  pita� isi olla mi-
ta�a�n  vaikeutta  eika�  ja� sentemme keskuudessa pita� isi  olla  ke-
ta�a�n, jolta ta�ma�  tieto viela�  puuttuu.
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TOSIASIAT

Olen jo viitannut piileviin kykyihin, joiden avulla na�kyma� to� n
maailma voidaan suoranaisesti tajuta ja koko haudantakainen
ela�ma�  na�hda�  selva� sti ja yksityiskohtaisesti, kuten me na� emme
ta�ma�n  fyysisen  ela�ma�n  ympa� rilla�mme.  Muutamat  teosofian
tutkijat ovat jo paljastaneet itsessa� a�n na�ma�  sisa� iset aistit ja he
voivat  antaa  ta� sma� llisia�  tietoja  ta� sta�  hyvin  kiinnostavasta
asiasta.  Olen ta�ysin selvilla� ,  etta�  ta�ma�  on huomattava va� ite -
va� ite, jota ei kenenka�a�n nykyaikaisen la�nnen oikeaoppisen sa-
nanselitta� ja�n pita� isi tehda� . Jokaisella kirkon papilla on oma se-
lityksensa�  kuoleman  ja� lkeisesta�  ela�ma�sta� ,  ja  vahvistaakseen
sita�  ha�n va� itta�a�  kirkon niin opettavan tai raamatun siten kerto-
van, mutta ha�n ei koskaan sano, etta�  mina� , joka puhun, olen ol-
lut kuvaamassani taivaassa tai helvetissa� , etta�  mina�  olen na�h-
nyt na�ma�  asiat ja siksi tieda�n niiden olevan tosia.  Juuri na� in
voivat kuitenkin teosofiset tutkijat sanoa, silla�  he tuntevat ta� s-
ma� lleen  sen,  mista�  he  puhuvat,  he  ka� sitteleva� t  tiettyja�  tosi-
asioita, joita he ovat henkilo� kohtaisesti  tutkineet,  ja siksi he
puhuvat varmuudella, minka�  vain suoranainen tieto voi antaa.
Ja vaikka he na� in tarjoavat tietoaan, he sanovat aina kuulijoil-
leen: "A4 lka�a�  hyva�ksyko�  tyytyva� isina�  meida�n va� itteita�mme, en-
nen kuin ne ovat mielesta�nne ta�ysin ja� rkipera� isia� . Tarkastakaa
niita�  itse niin ta�ydellisesti kuin kykenette joltakin tietylta�  tai
kaikilta teille avoinna olevilta suunnilta ja silloin voitte myo� s
puhua niista�  muille  yhta�  varmoina kuin me teemme".  Mutta
mita�  ovat ne tosiasiat, jotka na�ma�  tutkimukset ovat meille pal-
jastaneet? 

Asioiden luonne sellaisina,  kuin  ne on havaittu,  on  paljon
ja� rjellisempi kuin useimmat vallalla olevat teoriat. Ihmisen kuo-
lemassa  ei  ole  havaittu  tapahtuvan  minka�a�nlaista  a�kkina� ista�
muutosta tai etta�  ha�n menisi jonnekin ta�htien takaiseen taivaa-
seen. Pa� in vastoin ihminen ja� a�  kuoleman ja� lkeen tarkalleen sa-
maksi, mita�  ha�n oli ennen - samaksi a� lylta� a�n, kyvyilta�a�n ja omi-
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naisuuksiltaan, ja ne olosuhteet joihin ha�n joutuu, ovat ha�nen it-
sensa�  muodostamat. Ajatukset ja halut, joita ha�n on viljellyt itses-
sa� a�n  maaela�ma�n  aikana,  saavat  ela�vien  olentojen  ta� sma� lliset
muodot, jotka leijuvat ha�nen ympa� rilla� a�n ja vaikuttavat ha�neen
niin kauan, kuin se energia, jonka ha�n niihin istutti, on loppuun
kulunut. Jos nuo ajatukset ja halut ovat olleet jatkuvasti pahoja ja
voimakkaita, saattaa niiden la�heisyys olla todella hirvea� . Onneksi
kuitenkin  ta� llaiset  tapaukset  muodostavat  vain  pienen  va�hem-
misto� n astraalimaailman asukkaiden keskuudessa. Pahin mita�  ta-
vallinen maailman ihminen yleensa�  itselleen hankkii  kuoleman
ja� lkeen, on hyo� dyto� n ja a� a� retto� ma�n va� sytta�va�  olemassaolo, josta
puuttuu kaikki ja� rjenmukainen kiinnostus. Se on kuitenkin luon-
nollinen seuraus ela�ma� sta� ,  mika�  on tuhlattu itsekeskeisyydessa� ,
tyhja�npa� iva� isyydessa�  ja juoruilussa maan pa�a� lla� . 

Mita� a�n ulkopuolista palkintoa tai rangaistusta ei ole olemassa,
on vain seuraus kaikesta siita� ,  mita�  ihminen maan pa�a� lla�  olles-
saan on tehnyt,  sanonut ja ajatellut.  Tosiasiassa ihminen tekee
vuoteensa maaela�ma�n aikana, ja sen ja� lkeen ha�nen on itse siina�
maattava. 

Tuota uutta ela�ma�a�  ei pida�  suinkaan ajatella pelka�ksi seurauk-
seksi maaela�ma� sta� . Se saattaa olla ihmisille vain tulos, mutta se
on silloin kokonaan heida�n oma syynsa� . Astraalimaailma on yhta�
vaihetta ylempa�na�  fyysista�  ja  siksi  sen mahdollisuudet  nautin-
toon ja edistymiseen ovat kaikin tavoin paljon suuremmat kuin
fyysisessa�  maailmassa.  Mutta  na�ma�  mahdollisuudet  ovat  kor-
keampitasoisia ja vaativat siksi tietyn ma�a� ra�n a� lykkyytta�  ja ym-
ma� rrysta� , etta�  niista�  voisia hyo� tya� . Jos ihminen on a� lyllisesti niin
kehittyma� to� n, ettei ha�n fyysisen ela�ma�nsa�  aikana ole kyennyt ko-
houtumaan yhta� a�n  ylemma�ksi,  vaan on kohdistanut koko ener-
giansa vain na� ihin aineellisiin asioihin, on vain va�ha�n mahdollis-
ta, etta�  ha�n voisi ka�ytta� a�  hyva�kseen tuota kehittyneempa�a�  tilaa.
Koska ha�n siis lo� i laimin tai ei pystynyt na�kema�a�n pienempia�  fyy-
sisia�  mahdollisuuksiaan, on tuskin luultavaa, etta�  ha�nen puolike-
hittynyt mielensa�  olisi riitta�va�n voimakas ka�ytta�ma�a�n hyva�kseen
tuon loistavamman ela�ma�n laajempia mahdollisuuksia. 
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Mutta jos ha�nella�  on ollut maaela�ma�nsa�  aikana joitakin a� lylli-
sia�  harrastuksia, jos ha�n on ollut vakavasti kiinnostunut esim. ta� -
ma�n  karkean aineen tuonpuoleisista  asioista,  tulee  ha�n  kuole-
mansa ja� lkeen havaitsemaan uusien, mita�  kiinnostavimpien tut-
kimusalojen avautuvan edessa� a�n. Jos ha�n on oppinut ta� ssa�  var-
haisessa vaiheessa nauttimaan epa� itsekka�a� sta�  toiminnasta, tyo� s-
ta�  muiden  hyva�ksi,  tulee  astraaliela�ma�  olemaan  ha�nelle  mita�
suurimman ilon aiheena ja mita�  nopeimman kehityksen tilaisuu-
tena. Ihminen, joka on a� lyka� s ja avulias, joka ymma� rta� a�  ta� ta�  ei-
fyysista�  olemassaoloa seka�  na�kee vaivaa sovittautua siihen ja� rke-
va� sti,  tulee  huomaamaan  edessa� a�n  erinomaisen  tilaisuuden
hankkia uutta tietoa tehdessa� a�n samalla hyo� dyllista�  tyo� ta� . 

Ha�n huomaa, etta�  ela�ma� lla�  on kiintea�n ruumiin ulkopuolella
sellaista eloisuutta ja loistoa,  johon verrattuna kaikki maalliset
nautinnot ovat kuin kuun paiste verrattuna auringon loisteeseen.
Ha�nen  selkea�n  ymma� rryksensa�  ja  tyynen luottamuksensa  la�pi
loistaa  loppumattoman  ela�ma�n  voima  kaikille  ha�nen  ympa� ril-
la� a�n. Ha�n saattaa olla rauhan ja suuren ilon keskuksena sadoille
la�himma� isilleen seka�  tehda�  enemma�n hyva�a�  muutamassa vuo-
dessa astraaliela�ma�nsa�  aikana, kuin mita�  ha�n olisi voinut tehda�
pisimma�nka�a�n fyysisen ela�ma�nsa�  kuluessa.

Ensimma� inen ja kaikista huomattavin tosiasia on, ettei kysy-
myksessa�  ole mika�a�n uusi ja outo ela�ma� , vaan nykyisen ela�ma�n
jatko, emmeka�  me ole erossa kuolleista, silla�  he ovat ta� ssa�  la�hel-
la�mme koko ajan. Ainoana erottajana on tajuntamme rajoittunei-
suus, joten me emme ole kadottaneet rakkaitamme, vaan ainoas-
taan kyvyn na�hda�  heida� t. Meille on ta�ysin mahdollista kohottaa
tajuntamme ja na�hda�  seka�  puhua heille kuten ennenkin,  ja me
myo� s jatkuvasti  teemme niin, vaikka muistamme sen vain har-
voin ta�ydellisesti. Ihminen saattaa oppia keskitta�ma�a�n tajuntan-
sa  astraaliseen  verhoonsa  silloinkin,  kun  ha�nen  fyysinen  ruu-
miinsa on viela�  hereilla� , mutta se vaatii erityista�  kehitysta� , ja ta-
valliselta ihmiselta�  se veisi paljon aikaa. Fyysisen ruumiin nuk-
kuessa jokainen ka�ytta� a�  astraalista verhoaan enemma�n tai  va� -
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hemma�n, ja siksi me tapaamme pois menneet ysta�va�mme pa� ivit-
ta� in.  Joskus meilla�  on osittainen muisti  tuosta tapaamisesta,  ja
silloin  sanomme  uneksineemme  heista� .  Useimmiten  kuitenkin
meilta�  puuttuu  muisti  noista  tapaamisista,  emmeka�  siis  tieda�
niin tapahtuneen.  Tosiasia on,  etta�  rakkauden siteet ovat edel-
leen yhta�  voimakkaat kuin ennenkin, ja kun ihminen on unessa
vapaa ruumiinsa kahleista, ha�n etsii tietenkin rakastamiensa vai-
najien seuraa. Ainoa ja todellinen muutos on siina� , etta�  ha�n nyt
vietta� a�  pa� iva�n sijasta yo� n heida�n kanssaan ja tuntee heida� t ast-
raalisesti eika�  fyysisesti. 

Muistin siirta�minen astraalimaailmasta fyysiseen on kokonaan
eri asia, eika�  se vaikuta milla�a�n tavalla tietoisuuteemme tuossa
toisessa maailmassa eika�  myo� ska� a�n kykyymme toimia siella�  ta�y-
sin vapaasti.  Muistimmepa nuo kokemukset tai emme, joka ta-
pauksessa vainajat ela�va� t edelleen omaa ela�ma�a�nsa�  la�hella�mme
ja ainoa ero on siina� , etta�  he ovat riisuneet ylta� a�n ta�ma�n lihalli-
sen  vaipan,  jota  sanomme  ruumiiksi  (kehoksi).  Se  ei  aiheuta
heissa�  sen suurempaa muutosta, kuin mita�  meissa�  tapahtuu rii-
suttuamme pa�a� llystakkimme. Me olemme kylla�  jonkin verran va-
paampia, koska meilla�  on silloin va�hemma�n painoa kannettava-
namme, ja tarkalleen samoin on vainajilla. Ihmisen halut, tunteet
ja  ajatukset  eiva� t  muutu  va�ha� a� ka� a�n  kuolemassa,  silla�  mika� a�n
niista�  ei kuulu fyysiselle ruumiille, jonka ha�n on ja� tta�nyt. Ha�n on
pudottanut pa� a� lta� a�n fyysisen vaatetuksensa ja ela� a�  nyt toisessa
puvussa, mutta ha�n kykenee edelleen ajattelemaan ja tuntemaan
kuten ennenkin.

NA4 KYMA4TTO4 MA4 N TODELLISUUS 

Tieda�n  hyvin,  miten vaikeata  tavalliselle  ihmiselle  on  tajuta
sellaisen asian todellisuutta, jota ha�n ei voi fyysisin silmin na�hda� .
Meida�n on hyvin vaikea todeta, miten osittainen na�ko� kykymme
on - vaikea ymma� rta� a� , etta�  me ela�mme suuressa maailmassa, jos-
ta na�emme vain hyvin pienen osan. Kuitenkin tiede kertoo asian
todellisuudessa olevan juuri  na� in,  silla�  se  kuvaa hyvin pienten
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ela�vien  olioiden  kokonaisia  maailmoita,  joista  na�ko� kykymme
puolesta olemme ta�ysin tieta�ma� tto� mia� .  Nuo oliot eiva� t  ole kui-
tenkaan merkityksetto� mia�  sen ta�hden, etta�  ne ovat pienia� ,  silla�
tuntemalla mikrobien tavat voimme esim. sa� ilytta� a�  terveytemme
ja useissa tapauksissa myo� s ela�ma�mme. Aistimemme ovat rajoit-
tuneet toisellakin suunnalla: me emme voi na�hda�  meita�  ympa� ro� i-
va�a�  ilmaa, emme tieda�  sen olemassaolosta ellei se liiku ja jollem-
me tunne sen kosketusta. Ja kuitenkin se on voima, joka saattaa
sa� rkea�  suurimmatkin laivamme ja kaataa lujimmatkin rakennuk-
semme. Siis ympa� rilla�mme on mahtavia voimia,  jotka va� ista�va� t
va�ha�pa� to� isia�  aistejamme. Meida�n on varottava myo� s tekema� sta�
sita�  yleista�  erehdysta� , etta�  oletamme kaiken olevan sellaista, mil-
ta�  se  na�ytta� a� .  Oliver  Lodge  mainitsi  puheessaan  "Paikkamme
maailman kaikkeudessa": "Jos taivas olisi aina ollut pilvessa� ,  ei
meilla�  olisi selva�a�  tietoa auringosta. Maailmankaikkeudessa saat-
taa olla monia muita asioita, joita voisimme na�hda� , jos aistimme
olisivat tera�va�mpia�  eika�  mika� a�n himmenta� isi na�ko� kykya�mme. Se
mita�  na�emme ja tieda�mme, on kaiken todenna�ko� isyyden mukaan
vain rahtunen siita� , mita�  voisimme na�hda�  ja tieta� a� ."

Me olemme kuin torniin suljettuina ja aistimme ovat kuin pie-
nia�  ikkunoita, jotka avautuvat ma�a� ra� ttyyn suuntaan. Monet muut
suunnat ovat kokonaan suljetut. Selva�na�ko�  eli astraalinen na�ko� -
kyky avaa meille lisa�ksi yhden tai pari uutta ikkunaa ja avartaa
siten  na�ko� kentta� a�mme  paljastaen  meille  va�ha�n  laajemman
maailman, mika�  on osa entisesta� , vaikkemme sita�  tienneet.

MITA4  ME NA4 EMME 

Mita�  me na� emme ensin katsellessamme tuohon uuteen maail-
maan? Olettakaamme, etta�  joku meista�  pystyisi siirta�ma�a�n tajun-
tansa astraalimaailmaan,  mitka�  muutokset  ensin kiinnitta� isiva� t
ha�nen huomiotaan?  Aluksi  ha�n  tuskin  havaitsisi  mita� a�n  erilai-
suutta,  vaan  olettaisi  edelleenkin  katselevansa  ta�ha�n  samaan
maailmaan. Koetan edes osittain selvitta� a� , miksi asia on na� in, sil-
la�  sen ta�ydelliseen kuvaamiseen tarvittaisiin va�hinta� a�n kokonai-
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nen nidos. Samoin kuin fyysisessa�  maailmassa on eri tiloissa ole-
vaa ainetta, kiintea� ta� ,  juoksevaa ja kaasumaista, samoin on ast-
raalimaailmassa eri tiiveystiloissa olevaa ainetta, ja jokaista niita�
veta�a�  puoleensa vastaava aine fyysisessa�  maailmassa, joten ysta� -
va�mme na�kisi edelleen samat seina� t ja huonekalut, joihin ha�n on
tottunut.  Vaikkei ha�n na�kisika� a�n ena�a�  fyysista�  ainetta,  josta ne
ovat  muodostetut,  ha�n  na�kisi  niiden  karkeimman  astraalisen
muodon yhta�  selva� sti kuin konsanaan ennen fyysisen. Jos ha�n sit-
ten  tarkastaisi  esinetta�  la�hemmin,  ha�n  huomaisi  siina�  olevien
osasten olevan nopeassa liikkeessa� , mita�  ei voi na�hda�  fyysisissa�
esineissa� . Kuitenkin vain harvat ihmiset katselevat na� in tarkasti,
ja siksi ihminen, joka on kuollut, ei useinkaan heti tieda�  mita� a�n
muutosta tapahtuneen. 

Katsoessaan ympa� rilleen vainaja na�kee saman tutun huoneen
ja ihmiset, jotka ha�n tunsi ja joita ha�n rakasti, silla�  heilla�  on myo� s
astraalinen  verhonsa,  jonka  ha�n  na�kee  uudella  na�ko� kyvylla� a�n.
Vain va�hitellen ha�n alkaa huomata, etta�  jokin muutos on tapahtu-
nut. Ha�n huomaa esim. kaiken tuskan ja heikkouden tunteen ole-
van poissa. Jos va�ha�nkin voitte tajuta, mita�  ta�ma�  merkitsee, ru-
peatte hiukan ymma� rta�ma�a�n, mita�  tuo hienompi ela�ma�  todella
on. Ajatelkaapa te, joilla tuskin koskaan on mukavaa ja miellytta� -
va�a�  hetkea�  ela�ma� ssa�nne, te, jotka kiireisessa�  ela�ma� ssa�nne tuskin
muistatte, milloin viimeksi ette tunteneet va� symysta� , mita�  teille
merkitsisi olla ena�a�  koskaan tuntematta va� symysta�  ja tuskaa? Me
olemme la�nsimailla niin va�a� rista� neet ajatuksen kuolemattomuu-
desta,  etta�  vainajan on tavallisesti  vaikea uskoa todella ole-
vansa kuollut siita�  yksinkertaisesta syysta� , etta�  ha� n edelleen
na� kee, kuulee, ajattelee ja tuntee. "En mina�  ole kuollut", ha� n
sanoo,  "mina�  olen ela�va�mpi  ja  terveempi kuin koskaan en-
nen". Tietysti ha�n onkin, ja jos ha� n olisi saanut oikeata ope-
tusta, ha�nen olisi pita� nyt sita�  jo olettaakin. 

Vainaja havaitsee muutoksen ehka�  ta�ha� n tapaan: Ha� n na� -
kee edelleenkin ysta�va� t ympa� rilla� a� n, mutta huomaa pian, ett-
ei ha�n voikaan aina olla yhteydessa�  heida� n kanssaan. Ha� n pu-
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huu heille, eiva� tka�  he na�yta�  kuulevan ha�nta� , ha�n yritta� a�  kos-
kettaa heita�  ja huomaa, ettei se tee heihin mita�a� n vaikutusta.
Ta� sta�  huolimatta ha� n viela�  sittenkin jonkin aikaa kuvittelee
uneksivansa  ja  kohta  hera�a�va� nsa� ,  silla�  toisinaan  (fyysisen
ruumiin nukkuessa) ysta�va� t ovat tietoisia ha�nesta�  ja puhuvat
ha� nen kanssaan kuin konsanaan ennen. Va� hitellen vainaja tu-
lee kuitenkin huomaamaan, etta�  ha� n loppujen lopuksi onkin
kuollut  ja  silloin  ha�n  tavallisesti  tulee  levottomaksi.  Miksi?
Yksinkertaisesti siita�  syysta� ,  etta�  ha� n on saanut virheellisen
opetuksen. Ha� n ei ymma� rra� , missa�  ha� n on tai mita�  ha�nelle on
tapahtunut, koska ha�n ei olekaan sellaisessa tilassa kuin ha� n
kristillis-oikeaoppisesta na� ko� kulmasta katsottuna olisi odot-
tanut  olevansa.  Era� s  kenraali  sanoi  kerran ta� llaisessa  tilan-
teessa: "Jos mina�  olen kuollut,  niin missa�  mina�  sitten olen?
Jos ta� ma�  on taivas, en anna sille paljonkaan arvoa ja jos ta� ma�
on helvetti, on se parempi kuin mita�  olen olettanut." 

Paljon tarpeetonta huolta ja suoranaista ka� rsimysta�  on ta� l-
la�  tavalla aiheutettu, ja se on niiden vika, jotka yha�  edelleen
kertovat  maailmalle  tyhmia�  satuja  olemattomista  kauhuku-
vista, sen sijaan etta�  he ka�ytta� isiva� t tervetta�  ja� rkea� . Tuo pe-
rusteeton ja herjaava kertomus helvetin tulesta on aiheutta-
nut enemma� n pahaa, kuin mita�  sen luojat edes osasivat kuvi-
tellakaan, silla�  se on tehnyt pahaa yhta�  hyvin haudan tuolla
kuin ta� lla� kin puolen. Mutta pian vainaja tulee kuitenkin koh-
taamaan  toisia  vainajia,  jotka  tuntevat  asiat  paremmin,  ja
heilta�  ha� n saa tieta� a� ,  ettei  ole mita� a� n syyta�  pelkoon ja etta�
ta� ssa�  uudessa maailmassa voi ela� a�  ja� rjellista�  ela�ma�a�  yhta�  hyvin
kuin edellisessa�kin maailmassa. 

Va�hitellen ha�n tulee havaitsemaan, etta�  siella�  on seka�  paljon
uusia etta�  sellaisia esineita� , jotka ovat kaksoismuotoja ha�nen en-
nesta� a�n fyysisessa�  maailmassa tuntemistaan esineista� .  Astraali-
maailmassa ajatukset ja tunteet ovat na�kyvia�  muotoja, vaikkakin
ne muodostetaan pa�a� asiallisesti tuon maailman hienommasta ai-
neesta.  Ja  vainajan astraaliela�ma�n edistyessa�  na�ma�  tulevat yha�
vallitsevimmiksi, silla�  meida�n on muistettava, etta�  ha�n on koko
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ajan tasaisesti veta�ytyma� ssa�  yha�  enemma�n sisa� a�npa� in itseensa� .
Koko ja� lleensyntyminen on sita� , etta�  ego laskeutuu ensin ainee-
seen ja veta�ytyy sitten ja� lleen takaisin tuoden ponnistustensa tu-
lokset mukanaan. 

Kuten olemme jo sanoneet, jo fyysisen ela�ma�n aikana myo� s ih-
misen ajatusten tulisi  asteittain kohottautua ylo� spa� in ja  ha�nen
tulisi yha�  va�hemma�n va� litta� a�  fyysisista�  asioista, kunnes tulee het-
ki, jolloin ha�n pudottaa kokonaan pois kiintea�n fyysisen ruumiin-
sa.  Sen ja� lkeen alkaa ha�nen astraaliela�ma�nsa� ,  jolloin koko ajan
tapahtuu sisa�a�npa� in veta�ytymista� . Tuloksena ta� sta�  on, etta�  ajan-
mittaan ha�n kiinnitta� a�  huomionsa yha�  va�hemma�n karkeampaan
aineeseen,  josta  fyysisten  esineiden  astraaliset  kaksoismuodot
ovat  muodostetut,  seka�  kohdistaa  sen  pa� a�asiallisesti  hienom-
paan aineeseen, josta ajatusmuodot ovat tehdyt - mika� li niita�  on
ollenkaan astraalimaailmassa.  Ta� ten ha�nen ela�ma�nsa�  tulee yha�
enemma�n ajatusmaailman ela�ma�ksi ja ha�nen taakseen ja� tta�ma�n-
sa�  maailman kaksoismuoto ha� ipyy ha�nen na�kyvista� a�n - ei niin,
etta�  ha�n muuttaisi paikkaa, vaan ha�nen kiinnostuksensa kohde
muuttuu. Ha�nen halunsa ovat edelleen olemassa, ja ne muodot,
jotka  ha�nta�  ympa�ro� iva� t,  ovat  pa�a� asiallisesti  noiden  halujen  il-
mauksia.  Niiden luonteesta myo� s riippuu, onko ha�n onnellinen
vai onneton. 

Astraaliela�ma�n  tutkimus  osoittaa  meille  hyvin  selva� sti  syyn
moniin eetillisiin sa� a�nto� ihin. Useimmat ihmiset myo� nta�va� t, etta�
toisten ihmisten vahingoittaminen on hyvin va� a� rin, mutta toisi-
naan he ihmetteleva� t, miksi heida�n sanotaan tekeva�n va� a� rin tun-
tiessaan mustasukkaisuutta, vihaa tai kunnianhimoa, jos he ei-
va� t  ilmaise  sita�  teoissa  tai  sanoissa.  Katsaus  tuohon  maail-
maan na�ytta� a�  kuitenkin selva�sti, miten sellaiset tunteet vahin-
goittavat sita�  ihmista� , joka niita�  itsessa� a�n hemmottelee ja mi-
ten ne aiheuttavat ha�nelle ankaraa ka�rsimysta�  myo� s kuoleman
ja� lkeen.  Ymma�rra�mme  ta�ma�n  paremmin,  kun  tarkastamme
muutamaa  tyypillista�  astraaliela�ma�n  tapahtumaa  ja  niiden
varsinaista luonnetta.
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MUUTAMIA ESIMERKKEJA4  ASTRAALIELA4 MA4 STA4

Ajatelkaamme  ensin  tavallista  va� rito� nta�  ihmista� ,  joka  ei  ole
erityisen hyva�  eika�  paha, jossa ei ole mita�a�n erikoista. Kuoleman
ja� lkeen ha�n ei ole milla�a�n tavalla muuttunut, ha�nen va� ritto� myy-
tensa�  on edelleen samanlainen.  Ha�nella�  ei  ole  erityista�  tuskaa
eika�  myo� ska� a�n onnea ja todenna�ko� isesti ha�n tuntee astraaliela� -
ma�n yksitoikkoiseksi, silla�  maaela�ma�nsa�  aikana ha�n ei ollut kiin-
nostunut  mihinka�a�n  ja� rkeva�a�n  asiaan.  Ellei  ha�nella�  ole  ollut
muuta mielenkiintoista ela�ma� ssa� a�n kuin juoruilu, urheilu, liike-
ela�ma�  ja pukeutuminen, on ha�nen ela�ma�nsa�  hyvin ika�vystytta� -
va�a� , kun kaikki na�ma�  ha�nelta�  puuttuvat. 

Ehka�  lukija  ymma� rta� a�  ta�ma�n  paremmin,  jos  lainaan  ta�ha�n
kohdan era� a� sta�  pienesta� , vain va�ha�n tunnetusta kirjasta nimelta�
"Light on the Hidden Way", joka kuvaa mainitunlaista vainajaa.
Kirjan kirjoitti aikoja sitten era� s kristitty, joka ei ollut koskaan
kuullut  teosofiasta  eika�  mahdollisesti  myo� ska�a�n  spiritismista� .
Ha�nella�  oli  kuitenkin  fyysisen ela�ma�nsa�  aikana  kyky na�hda�  ja
keskustella niiden kanssa, jotka olivat kuolemassa ja� tta�neet fyy-
sisen ruumiinsa. Ha�n kirjoittaa: "Kulkiessani era� a�n talon ohi vii-
me vuonna tapasin miltei pa� ivitta� in sen entisen omistajan. Ha�n
oli ollut hyvin tunnettu la� a� ka� ri ja myo� s tervetullut vieras monis-
sa kodeissa... Ha�n sanoi olevansa onneton ja yksina� inen. Ha�nella�
oli kylla�  seuraa, mutta ha�n ei va� litta�nyt siita� , vaan harhaili mie-
luimmin  omassa  entisessa�  kodissaan  ja  vanhassa  ympa� risto� s-
sa� a�n. Ha�nesta�  oli tuskallista, etta�  ha�nen vaimonsa ajatteli ha�nen
olevan onnellisena jossakin kaukaisessa taivaassa eika�  ha�n voi-
nut saada vaimoaan tuntemaan la� sna� oloaan. Koetin saada ha�net
ja� tta�ma�a�n  maan  ilmapiirin  ja  kohoutumaan  hienompaan  ela� -
ma�a�n, missa�  virkista�va�  tyo�  on ta� rkea�mpa�a�  kuin ta�a� lla� , mutta ha�n
ei voinut na�hda� , mita�  la�a� ka� rilla�  olisi tekemista�  siella� , missa�  ei ole
hauraita ruumiita, jotka kuluvat pois. 

Ha�n oli hyvin tyytyma� to� n havaitessaan ela�ma�n jatkuvan ta�ysin
erilaisissa olosuhteissa, kuin mita�  ha�n oli kuvitellut, ja ha�n oletti,
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etta�  ha�nen oli odotettava tuomiopa� iva� a�  saadakseen tieta� a� , oliko
ha�n kadotettujen vai pelastettujen joukossa. Ha�n oli ka�ynyt kir-
kossa silloin kuin oli voinut, ja tehnyt sen tottumuksesta tai kos-
ka oli oikein tehda�  niin. Mutta ha�n ei ollut koskaan ottanut vaka-
vasti uskonnollisia kysymyksia� , vaan oli pita�nyt maan asioita ja
yhteiskuntaela�ma�a�  parempana, koska ha�nella�  oli ollut runsaasti
maallista hyva�a� . Siita�  huolimatta ha�n oli kuollut tunnustaen us-
konsa olevan Pelastajassa. Nyt na�yttiva� t asiat olevan ylo� salaisin.
Ne joita ha�n oli pita�nyt epa�uskoisina, sa� teiliva� t sellaista henkista�
valoa,  ettei  ha�n  kesta�nyt  heida�n  la�heisyytta� a�n,  ja  monet hyva� t
kirkon ja� senet olivat ta�ysin pa� invastaisia. 

Koetin saada ha�net ymma� rta�ma�a�n, etta�  kaikki pa� iva� t ovat tuo-
mionpa� ivia� ,  etta�  ha�n itse oli tehnyt fyysisesta�  ela�ma� sta� a�n juuri
sellaisen, mita�  se oli ollut ja etta�  siita�  oli seurauksena ha�nen hen-
kisen luontonsa kutistuneisuus. Sanoin ha�nelle, etta�  meida� t pe-
lastaa vain pyha�  ela�ma� , ei sijaissovitus, ja etta�  Kristus ja ha�nen
todelliset oppilaansa ela�va� t ja tyo� skenteleva� t laajentaakseen oi-
keuden valtakuntaa. Vaikka ha�n ei voikaan ena�a�  parantaa sairaita
ruumiita, ha�n voi sen sijaan pelastaa ihmisten sieluja. Ta�ma�  aja-
tus loukkasi ha�nta� , ha�n ei tahtonut olla pappi, enka�  mina�  saanut
ha�nta�  tuntemaan, etta�  me kaikki olemme pappeja yritta� essa�mme
auttaa muita." 

Ta�ma�  pieni kertomus hyvin tavallisesta astraaliela�ma�n tapah-
tumasta on luonteenomainen ja kiinnostava, silla�  se antaa todis-
tuksen korkeampia pyrkimyksia�  vailla olevan ela�ma�n tylsyydesta�
ja epa�mukavuudesta seka�  virheellisen ja  epa� ta�ydellisen uskon-
nollisen opetuksen vahingollisuudesta.  Kirjan kirjoittaja kertoo
edelleen, miten monien keskusteluiden ja selitysten ja� lkeen tuo
onneton la�a� ka� ri saatiin viimein huomattavien ka� rsimysten kaut-
ta viisaampaan ja parempaan mielentilaan ja miten ha�n kykeni
kohoutumaan tuon maailman hienommille tasoille. Ei ole suin-
kaan harvinaista, etta�  ihminen, joka on ela�nyt huoletonta, itse-
ka� sta�  ja maailmallista ela�ma�a� ,  on todennut ta�ma�n saman kyet-
tya� a�n na�kema�a�n sen astraalimaailman selvemma� lla�  na�ko� kyvylla� .
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Ha�n na�kee itsensa�  ensimma� ista�  kertaa sellaisena, kuin ha�n todel-
la on, ja ha�nen pahoittelunsa on jatkuvaa ja tuskallista. 

Astraalisen  selvemma�n  na�ko� kyvyn  avulla  ha�nelle  avautuu
mahdollisuus  suureen  parannukseen,  silla�  silma� illessa� a�n  men-
neisyytta� a�n ha�n na�kee ne mahdollisuudet, jotka ha�n on menetta� -
nyt, ne ominaisuudet, jotka ha�nelta�  puuttuvat ja sen hyva�n, mita�
ha�n  olisi  voinut  tehda� ,  mutta  tekema� tta�  ja� tta�nyt.  Ha�n  pita� a�  it-
sea� a�n usein tuomittuna ja hylja� ttyna� . Onneksi kuitenkin astraali-
maailmassa on aina myo� s auttajia, ja pian ha�n tapaa jonkun, joka
selitta� a�  ha�nelle,  ettei  asioiden  korjaaminen  ole  koskaan  liian
myo� ha� ista�  ja etta�  jos ha�n nyt ryhtyy kehitta�ma�a�n itsessa� a�n kor-
keampia ominaisuuksia, ha�n tulee nauttimaan omistaessaan ne
seuraavassa maaela�ma� ssa� , Toisinaan kuitenkin sellainen ihminen
ja� a�  edelleen apaattiseen tylsyyteen ympa� ro� iden itsensa�  masen-
nuksen raskaalla, synka� lla�  pilvella� , jota on hyvin vaikea hajottaa.
Koska ha�n ei ole maaela�ma� ssa� a�n ajatellut eika�  kokenut henkisten
kykyjensa�  olemassaoloa,  ei  ha�n  ymma� rra�  niiden  suurenmoisia
mahdollisuuksia,  ja  siksi  ha�n  vaipuu  syva�a�n  toivottomuuteen,
mika�  tekee  usein  mahdottomaksi  ysta�vien  hyva�a�  tarkoittavat
ponnistukset ha�nen auttamisekseen. Ta�ma�  kertomus tuosta la� a� -
ka� rista�  on  erinomainen  esimerkki  tavallisen,  melko  itsekka�a�n
ela�ma�n seurauksista, ja me tapaamme astraalimaailmassa tuhan-
sia ihmisia�  sellaisessa tilassa, vaikkakin siella�  onneksi on myo� s
tuhansia  paremmissa  olosuhteissa  ela�via� ,  jotka  ovat  olleet  va� -
hemma�n itsekka� ita� . 

Meida�n on hyva�  tarkastaa nyt muutamia tapauksia, jotka poik-
keavat tavallisista tapauksista molempiin suuntiin,  saadaksem-
me selvemma�n ka� sityksen kuolemanja� lkeisen ela�ma�n mahdolli-
suuksista ja seurauksista, joita erilaisia luonteenpiirteita�  omaa-
vat ihmiset fyysisen ela�ma�n aikana itselleen aiheuttavat. Olen jo
edellisissa�  luvuissa  viitannut  siihen  epa�miellytta�va�a�n  tilantee-
seen, mihin juoppo huomaa joutuneensa ja� tettya� a�n maaela�ma�n.
On hyva�  muistaa,  etta�  se  on vain esimerkki  siita� ,  mihin johtaa
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voimakas alemmanlaatuinen himo,  jota voidaan tyydytta� a�  vain
fyysisessa�  maailmassa. Tuollainen hillito� n himo esiintyy heiken-
tyma� tto� ma�na�  kuoleman ja� lkeen tai paremminkin se on voimak-
kaampi kuin sita�  ennen, silla�  sen va� ra�htelyiden ei tarvitse ena�a�
panna liikkeelle raskasta fyysista�  ainetta. Aistillisen ihmisen tila
on ehka�  viela�kin pahempi kuin juopon. Ta�ma�  kaikki tunnettiin
hyvin muinaisina aikoina,  jopa viela�  klassillisena aikanakin.  Se
tuodaan selkea� sti esille myytissa� ,  jossa Tantalus ka� rsi  raivoisaa.
janoa ja oli tuomittu ainaisesti na�kema�a�n veden veta�ytyva�n pois,
juuri kun se oli koskettamaisillaan ha�nen huuliaan. 

Toisinaan  aiheuttaa  katumus  na� ille  vainajille  suurta  tuskaa,
mutta  viela�kin  hirvea�mpi  on  heida�n  tilansa,  elleiva� t  he  kadu,
vaan  ponnistelevat  epa� toivoisesti  pa� a� sta�kseen  edes  jossakin
ma�a� rin kosketuksiin ta� ssa�  uudessa tilassaan vanhojen irstailu-
paikkojensa  kanssa.  Olemme jo  aikaisemmin na�hneet,  etta�  sa-
manlaisen maun ja halun omaavat ihmiset veta�ytyva� t toistensa
la�heisyyteen tuossa kuten ta� ssa�kin ela�ma� ssa�  ja etta�  kevytmieli-
set, irstailijat ja rikolliset kera� a�ntyva� t yhteen myo� s kuoleman ja� l-
keen pysytellen paikoissa, mitka�  he ennen likasivat turmeltunei-
suudellaan ja saattaen nyt niiden pilaantuneen ilmapiirin viela� -
kin ela� imellisemma�ksi myrkyllisella�  lo� yhka� lla� a�n, rivoilla ajatuk-
sillaan ja hillitto� ma� lla�  himollaan. Koska he ovat astraalimaailman
alimmalla ja alhaisimmalla asteella, he ovat niin la�hella�  fyysista�
olotilaa, etta�  voivat herka� sti tuntea tiettyja�  fyysisia�  tuoksuja, joi-
den a� rsytta�va�  vaikutus on riitta�va�  kiihdytta�ma�a�n heida�n hurjia
himojaan saattaen nuo olentoraukat mieletto� myyden partaalle.
He  na�ytta�va� t  olevan  kykenema� tto� mia�  riista�ytyma�a�n  irti  noista
paheista, joiden vahingolliseen lumoukseen he niin ajattelemat-
tomasti antautuivat fyysisessa�  ruumiissa ollessaan. 

Ta� llaisissa olosuhteissa heille avautuu toisinaan mahdollisuus
tyydytta� a�  himoaan, mutta se on viela�kin hirvea�mpa�a�  kuin heida�n
ankara ka� rsimyksensa� ,  silla�  se  on suuri  rikos,  mika�  vaatii  kaa-
mean sovituksen myo� hemmin. Ihminen, joka heikontaa tahtoaan
samalla kuin ruumistaankin, saattaa itsensa�  lopulta tilanteeseen,
missa�  egon valta verhojensa yli  on heikko. Antautumalla koko-
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naan hillitto� miin himoihin ha�net saattaa vallata joku paheellinen
vainaja, joka johdattaa ha�net yha�  a� a� rimma� isempa�a�n liioitteluun
ottaen ha�net ehka�  kokonaan hallintaansa. Ta� ten tuo vainaja pa�a� -
see viela�  kerran yhteyteen fyysisen ruumiin kanssa ja saa kokea
ela�va� sti  vanhan,  inhottavan  himonsa  tyydytyksen.  Toisen  ruu-
miin valtaaminen on tietysti ta�ysin luonnotonta ja hyvin vahin-
gollista kummallekin osapuolelle.  Ja  sille,  joka va�ha�nkin tuntee
sen seuraukset, sellaisen tapahtuman pelkka�  mahdollisuuskin on
vakavana varoituksena paheellisesta ela�ma� sta� . 

Toisinaan  on  mahdollista  pelastaa  joku  na� ista�  onnettomista
vainajista siita�  huonosta seurasta, mika�  niin voimakkaasti veta� a�
heita�  puoleensa, ja silloin heida�n katumuksensa on ankara. Ast-
raali-  samoin  kuin  fyysisessa�kin  maailmassa  ihmiset  joutuvat
joskus epa� toivossaan huonoon ympa� risto� o� n, koska he saamansa
uskonnollisen opetuksen mukaisesti uskoivat tehneensa�  anteek-
siantamatonta syntia� . Heida� t voi kuitenkin toisinaan saada vede-
tyksi pois tuosta epa� toivon suosta,  kun asiaa on ka� rsiva� llisesti
selitetty, ja havaitsemaan kauhulla, minka� laiseen seuraan he ovat
joutuneet.

AHNEUS JA MUSTASUKKAISUUS

 Ei vain juoppouden ja aistillisuuden, vaan monen muun pa-
heen seuraus on yhta�  surkea, ja jokainen niista�  on omalaatuisen-
sa. Voimme kuvitella, kuinka saituri ka� rsii,  kun ha�n ei voi ena�a�
kera� ta�  varallisuutta tai kun ha�n ehka�  na�kee, etta�  vieraat henkilo� t
tuhlaavat ha�nen omaisuuttaan. Voimme myo� s na�hda� , miten mus-
tasukkainen ka� rsii,  kun ha�n ei  voi mitenka�a�n puuttua asioiden
kulkuun fyysisessa�  maailmassa, ja kuitenkin tuntee tuskaa ja kat-
keruutta voimakkaammin kuin koskaan ennen. 

Sellaiset vainajat tarrautuvat usein fyysiseen ela�ma�a�n erityisen
paheensa myrkyllisen vaikutuksen ansiosta. Ihminen, joka fyysi-
sessa�  ela�ma� ssa� a�n on ollut niin tyhma� , etta�  on tuntenut mustasuk-
kaisuutta rakkauden ta�hden, jota joku toinen on saanut osakseen
ha�nen  kiintymyksensa�  kohteelta,  ei  tule  viisaammaksi  kuljet-
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tuaan kuoleman portin kautta. Vaikkei ha�n ena�a�  voikaan puuttua
asioiden kulkuun eika�  ha�nella�  ole ena�a�  mahdollisuutta olla fyysi-
sen maailman rakkauden kohteena, ha�n kadehtii kuitenkin mie-
letto� ma� sti tuota toista ihmista�  ja jatkaa itsensa�  kiduttamista ja� a� -
den todistamaan sita� , mita�  ha�n kaikkein va�himmin haluaisi na�h-
da� . Mustasukkaisuus on aina ta�ysin itseka� sta�  ja ja� rjeto� nta� , mutta
kuolemassa sen kuohunta tulee paljon villimma�ksi ja sen onne-
ton uhri na�ytta� a�  kadottavan usein kaiken ja� rjellisyytensa� . 

Ihmiset, jotka ovat ela� essa� a�n kera�nneet varallisuutta, na�ytta� -
va� t olevan enemma�n tai va�hemma�n huolissaan omaisuudestaan,
vaikkakin heida�n huolensa na�ytta�va� t saavan monenlaisia muoto-
ja.  Toiset  esim.  tuntevat  vahvasti  olevansa  edelleen  rikkaita,
vaikkeiva� t voikaan ena�a�  milla�a�n tavalla sita�  ka�ytta� a� . Jos he ovat
ka� tkeneet rahansa, he ovat suuresti peloissaan ja koettavat kai-
kin tavoin esta� a�  sen lo� ytymista� . He kummittelevat paikassa, mi-
hin ovat rahansa piilottaneet, ja koettavat pelottaa pois jokaisen,
joka  liikaa  la�hestyy  heida�n  piilopaikkaansa.  Toiset  sen  sijaan
na�hdessa� a�n ysta�va�nsa�  tai lapsensa olevan tuon ka� tketyn aarteen
tarpeessa ovat hyvin innokkaita vaikuttamaan siihen, etta�  se lo� y-
detta� isiin ja tulisi ka�ytetyksi hyo� dyllisesti.

KOSTO

Viimeisten  vuosikymmenien  aikana  olen  tullut  tuntemaan
useita erikoisia tapauksia, jolloin vainajat ovat kostaneet va� a� ryy-
den,  jonka he olivat  ka� rsineet  tai  kuvitelleet  ka� rsineensa� .  Era� s
sellainen  hyvin  omalaatuinen  tapaus  kerrottiin  lehdessa�  "The
Theosophical Review", numerossa 22, sivulla 181. 

"Tuttavallani oli tikari,  jolla sanottiin olevan sellainen hirvea�
vaikutus, etta�  se kiihotti jokaista, joka otti sen ka� teensa� ,  tappa-
maan jonkun naishenkilo� n. Tuttavani oli epa� ileva� inen, mutta kat-
seli  kuitenkin  tikaria  epa� luuloisesti,  silla�  otettuaan  tikarin  ka� -
teensa�  ha�n oli tuntenut jotakin hyvin omituista ja oli pannut sen
a�kkia�  pois.  Epa� ilema� tta�  ainakin kaksi naista oli  silla�  murhattu.
Otin tikarin mukaani tehda�kseni silla�  kokeita ja istuin hiljaa pi-
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ta�en sita�  ka�dessa�ni. Aloin tuntea omituista kiskomista, aivan kuin
joku olisi koettanut saada minut liikkumaan. Kielta�ydyin siirty-
ma� sta�  paikaltani ja katsoin, mista�  oli kysymys. Na� in silloin villin
na�ko� isen patanilaisen miehen, joka oli kovin vihainen, koska en
mennyt sinne, mihin ha�n koetti minua tyo� nta� a� .  Ha�n koetti tun-
keutua olemukseeni, jonka mina�  luonnollisesti estin. Kysyin mie-
helta� ,  mita�  ha�n  yritti  tehda� ,  mutta  ha�n  ei  ymma� rta�nyt  minua.
Katsoin silloin asiaa korkeammasta na�ko� kulmasta ja  na� in,  etta�
ha�nen vaimonsa oli ja� tta�nyt ha�net toisen miehen ta�hden. Lo�ydet-
tya� a�n  heida� t  yhdessa�  mies  oli  pista�nyt  molemmat  kuoliaaksi
tuon toisen miehen omalla tikarilla, juuri silla� , jota pidin ka�des-
sa�ni. Ha�n oli sitten vannonut kostoa koko naissuvulle ja oli tap-
panut vaimonsa sisaren ja viela�  toisenkin naisen, ennen kuin ha�n
itse tuli tapetuksi. Sen ja� lkeen ha�n oli kiinnitta�nyt itsensa�  ta�ha�n
tikariin ja oli saanut valtaansa joitakin sen omistajia pakottaen
heida� t tappamaan jonkun naisen, joten ha�n oli onnistunut villis-
sa�  huvissaan erinomaisesti. Ha�nen vihansa oli todella suuri mi-
nun odottamattoman vastukseni johdosta. Koska en saanut mies-
ta�  ymma� rta�ma�a�n itsea�ni, annoin ha�net era� a� lle intialaiselle ysta� -
va� lleni,  joka  va�hitellen  ohjasi  ha�net  ymma� rta�ma�a�n  ela�ma�a�  pa-
remmin. Mies suostui myo� s siihen, etta�  tikari rikottiin ja haudat-
tiin. Mina�  tein sen itse." 

Toinen samanlaatuinen, va�ha�n sivistyneempa�a�n  ela�ma�a� n  kuu-
luva tapaus oli era� s omaisuutensa ha�vitta�nyt vanha mies, joka oli
tuhlannut sen uhkapelissa�  ja hurjassa ela�ma�n vietossaan. Havai-
tessaan ysta�viensa�  alkavan karttaa ha�nta�  jatkuvan hurjastelunsa
ta�hden ha�n teki itsemurhan selitta� en, etta�  maailma kylmyydes-
sa� a�n ja kiitta�ma� tto� myydessa� a�n oli pakottanut ha�net siihen ja etta�
ha�n aikoi kostaa sen tuhoamalla niin monta muuta ihmista�  kuin
ha�n suinkin voi.  Kostaakseen na�ma�  mainitut va� a� ryydet ha�n oli
kummitellut noin kuudenkymmenen vuoden ajan oman kuole-
mansa  seuduilla  yritta� en  yllytta� a�  itsemurhaan  jokaisen,  jonka
mieli oli avoinna ha�nen vaikutukselleen, ja milloin ha�n onnistui,
ha�n musersi uhrinsa pilkalla ja ivalla. Ennemmin tai myo� hemmin
ta� llainen  henkilo�  voidaan  saada  kuitenkin  na�kema�a�n  oma  pa-
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huutensa, ja sitten ha�nen katumuksensa on usein syva�  ja todelli-
nen.

ASTRAALISET AJATUSMUODOT

 Jokainen omaan itseen yhdistetty tai pienikin itsekka�a�n halun 
va� ritta�ma�  ajatus veta�a�  va� litto� ma� sti luokseen seka�  astraali- etta�  
mentaalimaailman ainetta ja ja� a�  leijumaan ihmisen ympa� rille. Jos
ha�n viljelee jatkuvasti ta�ma�n tyyppisia�  ajatuksia, ha�n muodostaa 
itselleen melko vahvoja ajatusmuotoja, joita ravitsee ja vahvistaa 
jokainen uusi tunnevirta. Fyysisen ela�ma�n aikana ha�n ei niita�  
na� e, mutta ne vaikuttavat ha�neen jatkuvasti pyrkien muodosta-
maan ha�nessa�  niita�  ajatuksia, joista na�ma�  muodot syntyiva� t. Kuo-
leman ja� lkeen ha�n na�kee ne itsea� a�n ahdistavina muotoina, joita 
ha�n ei voi paeta, koska niiden vetovoima ha�neen on niiden perus-
luonteessa. Usein ihmiset tulevat ta� lla�  tavalla ehka�  ensimma� isen 
kerran na�kema�a�n, miten rumia ja epa�miellytta�via�  monet heida�n 
ajatuksistaan saattavat olla, ja he oppivat niita�  tarkemmin valvo-
maan. 

Toisinaan vainaja saattaa havaita,  etta�  ha�nen ympa� rilla� a�n on
ajatusmuotoja, jotka eiva� t ole ha�nen omiaan. Silloin joku toinen
on suunnannut ha�nta�  kohden voimakkaan joko rakkauden tai vi-
han, ilon tai surun tunteen. Joka tapauksessa ha�n na�kee ympa� ril-
la� a�n  na�ma�  ajatusmuodot ja  tuntee niiden  va� ra�htelyiden vaiku-
tuksen. Jokaista vainajaa pita� isi muistaa voimakkaan rakkauden
ja ysta�vyyden ajatuksilla, silla�  niiden vaikutus ha�neen on hyvin
merkityksellinen.  Me voimme,  jos  tahdomme,  ympa� ro� ida�  ysta� -
va�mme, jonka olemme "menetta�neet", ruusuisilla rakkauden aja-
tuksilla, joiden la�pi ha�n na�kee kaiken ruusunhohteisena ja jotka
toimivat todellisena kilpena�  epa�miellytta�via�  vaikutuksia vastaan.
Myo� s ha�nessa�  itsessa� a�n ne pyrkiva� t  hera� tta�ma�a�n rakkauden ja
sopusoinnun tunteita seka�  tyynnytta�ma�a�n ja tasoittamaan kaik-
kia ha� irio� ita� . 

On myo� s muita ajatusmuotoja, jotka eiva� t ole na� in miellytta�via� .
Toisinaan  ne  seuraavat  vainajaa  suoranaisena  rangaistuksena
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maaela�ma� sta� ,  missa�  ha�n  on  kohdellut  epa�oikeudenmukaisesti
muita ihmisia� . Kuoleman ja� lkeen ha�n na�kee siis niiden ihmisten
ajatusmuodot, joita ha�n on vahingoittanut ja joutuu tuntemaan
noiden muotojen epa�miellytta�va� t  va� ra�htelyt.  Sita�  vastoin  ihmi-
nen,  jota  yleisesti  rakastettiin,  saa  paljon  apua  ajatusvirroista,
jotka on ha�nta�  kohden suunnattu. 

Onnettomuudeksi astraalimaailmassa saattaa olla ihmisia� , jot-
ka todella ansaitsevat rakkauden asemesta monien vihan ja epa� -
luottamuksen. Esim. henkilo� t, jotka liiketoimillaan ovat syda�met-
to� ma� sti saattaneet satoja muita ihmisia�  vararikkoon, saavat ko-
kea  tekojensa  ankarat  seuraukset  kuoleman  ja� lkeen,  silla�  ne
muodot, jotka heita�  ympa� ro� iva� t vihamielisina�  ryhmina� , synnytta� -
va� t heissa�  a�a� rimma� ista�  kauhua ja katumusta. Ajatusmuodoilla it-
sella� a�n ei ole mita� a�n ja� rkea�  ja ne ovat vain tilapa� isesti olemassa.
Tuon olemassaolon pituus riippuu siita�  energiama�a� ra� sta� ,  mika�
niihin on istutettu. Ihmisen, jota kohden ne ovat suunnatut, on
ta�ysin mahdotonta paeta niita� , silla�  niiden sisa� inen energia veta� a�
ne ha�nta�  kohden. Jos ha�nella�  on tietoa, ha�n saattaa kylla�  muodos-
taa ympa� rilleen suojelevan kuoren, mika�  esta� a�  vihamielisten aja-
tusten va� ra�htelyiden vaikutuksen. Mika� li ha�nella�  on tietoa ja ha�n
osaa sen tehda� , ha�n voi myo� s hajottaa ne tahtonsa avulla, mutta
niin kauan kuin nuo ajatusmuodot ovat olemassa, ne tarrautuvat
ha�neen itsepintaisesti.  Eri henkilo� ilta�  tulevat ajatusmuodot sa� i-
lytta�va� t tavallisesti oman yksilo� llisyytensa�  ja kussakin niissa�  on
selva� sti sen henkilo� n erityispiirteet, joka ne muodosti. On myo� s
havaittu, etta�  useampien eri henkilo� iden ajatusmuodot saattavat
liittya�  yhdeksi ja� ttila� isma� iseksi voimakenta�ksi, ja jos sen luonne
on paha, on seuraus sen mukainen.

KEIMAILIJAN KOHTALO

Era� s sellainen tapaus, mika�  tuli tutkijoiden tietoon jokin aika
sitten, saa olla esimerkkina�  ja myo� s varoituksena. Oli era� s nuori
nainen, joka oli ollut joissakin tehta�vissa�  era� a� ssa�  konserttikahvi-
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lassa. Ha�n oli todenna�ko� isesti ollut joskus fyysisesti vieha� tta�va�  ja
na�ytti  olleen  luonteeltaan  turhamainen  ja  syda�meto� n.  Ha�n  oli
hankkinut itselleen ilkea�mielista�  huvia ka�ytta�ma� lla�  vetovoimaan-
sa tyhmiin ja  kevytmielisiin nuoriin miehiin.  Ha�n kerskui  silla� ,
etta�  oli ollut kahden kaksintaistelun ja yhden itsemurhan aihee-
na puhumattakaan pitka� sta�  oletettujen valloitusten ja sa� rkynei-
den syda�mien luettelosta. Ha�nen uransa loppui kuitenkin a�kkia�  ja
traagisesti, ja astraalimaailmassa ha�nen oli kohdattava kaikki se
viha ja raivo, jota ne tunsivat, jotka ha�n oli petta�nyt ja saattanut
haaksirikkoon.  Ta� ssa�  tapauksessa monien ihmisten keskittynyt
viha ja  inho ryhmittyi  yhdeksi  hirvea�ksi  muodoksi,  mika�  ulko-
na�o� lta� a�n muistutti jonkin verran muodotonta gorillaa. Ta�ma�  epa� -
miellytta�va�  seuralainen  na�ytti  olevan  ta�ynna�  ha� ijya�  julmuutta,
mika�  aiheutti naisessa a�a� rimma� ista�  kauhua. Vaikka ha�nen astraa-
liela�ma�nsa�  olikin alituista pakenemista, ha�n ei kuitenkaan onnis-
tunut siina� . Tutkijat, jotka na�kiva� t ha�nen onnettoman tilansa, tu-
hosivat tuon ha� ijyn ilmestyksen. Tuo nuori nainen oli kuitenkin
niin  arvoton  luonteeltaan,  ettei  ha�nen  hyva�kseen juuri  mita�a�n
muuta voitu tehda� . Meida�n on tietysti ymma� rretta�va� , etta�  ela�ma�n
tuhoaminen astraalimaailmassa on yhta�  vakava asia kuin fyysi-
sessa�kin maailmassa, mutta ta�ma�n luontoinen ajatusmuoto, toi-
mikoon se miten tahansa, on yksinkertaisesti vain pahan intohi-
mon tilapa� inen luomus eika�  mika�a�n kehittyva�  olento, joten sen
hajottamista voisi verrata saviruukun rikkomiseen. Se ei voi olla
mika�a�n rikollinen teko.

RIKOKSEN SEURAUS 

Fyysisessa�  maailmassa  suoritetun  ma� a� ra� tietoisen  rikok-
sen seuraus tulevassa  ela�ma� ssa�  vaihtelee  rajattomasti  sen
suorittamisolosuhteista  johtuen,  mutta  se  on  laadultaan
aina hyvin vakava. Sen aiheuttamista seurauksista esiteta� a� n
useita esimerkkeja�  myo� hemma�ssa�  luvussa. Useassa tapauk-
sessa esim. murhaaja toistaa yha�  uudelleen ja uudelleen aja-
tuksissaan rikoksensa, ja sellaisen jatkuvan, puoliksi ilkea�n
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ja puoliksi kauhunsekaisen toistamisen ansiosta ha� n synnyt-
ta� a�  era�a� nlaisen kummituksen rikoksensa suorituspaikalla. 

Ei ole epa� ilysta� ka�a� n, etteiko�  rikoksentekija�  ka� rsi sanomat-
tomasti,  mutta  ehka�  viela�  enemma� n  ka� rsii  sellainen ihmi-
nen, jota jatkuvasti  vainotaan. Viimeksi  mainitun kaltaisen
tapauksen havaitsimme kerran tutkiessamme ja� lleensynty-
ma�a�  hallitsevaa lakia. Oli kaksi ysta�va� a� , jotka eliva� t yhdessa�
ja kuuluivat era�a� seen arabialaiseen heimoon. He olivat sy-
va� sti kiintyneita�  toisiinsa, kunnes molemmat rakastuivat sa-
maan tytto� o� n. Kun ta�ma�  tuli ilmi, toinen miehista�  tuli ja� rjet-
to� ma� n mustasukkaiseksi, ja pela� tessa�a� n ettei ha�n itse ollut
tyto� n suosiossa, pa�a� tti raivata kilpailijansa pois tielta�a�n. Ha�n
ei suoranaisesti murhannut ha�nta� , vaan sai va�a� rien ilmoitus-
ten avulla ysta�va�nsa�  menema�a� n varmaan kuolemaan era�a� n
vihamielisen heimon ka� sissa� .  Pian ta� ma�n ja� lkeen neitonen,
joka  ei  sanottavasti  va� litta�nyt  heista�  kummastakaan,  antoi
ka� tensa�  kolmannelle miehelle ja murhaaja huomattuaan, mi-
ten va� ha� n ha�nen rikoksensa oli ha�nta�  hyo� dytta� nyt, teki itse-
murhan. 

Ta� ten molemmat ysta�vykset ta�ydessa�  nuoren miehuutensa
voimassa  saapuivat  melkein  samanaikaisesti  astraalimaail-
man alemmille asteille, missa�  heida� n oli oltava pitkia�  aikoja,
Heida� n tilansa siella�  oli kuitenkin hyvin erilainen. Se nuori
mies, joka ka�yta� nno� llisesti katsoen tuli  murhatuksi,  on esi-
merkki tapauksesta, johon olen jo aikaisemmin viitannut. Sil-
la�  vaikka ha�n joutuikin olemaan astraalimaailman alemmilla
asteilla, ha�n oli kuitenkin ta�ysin tieta�ma� to� n ympa� risto� sta� a� n
siita�  syysta� , ettei ha�nella�  fyysisen ela�ma�nsa�  aikana ollut ta-
pana ilmenta�a�  halujaan ja tunteitaan ta�ma�n alemman astraa-
liaineen kautta. Murhaaja sen sijaan oli tyypilta� a�n karkeampi
ja ha�nessa�  ta�ma�  alin aine oli voimakkaasti ela�vo� itynyt, joten
ha� n oli ta�ysin tietoinen siella�  vallitsevasta epa� miellytta�va�sta�
ympa� risto� sta� . 
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Se rangaistus, jonka ha� n na� in rikoksensa kautta itselleen
hankki, oli, vaikka se na� in kuvatessa na�ytta� a�  tuskin milta�a� n,
kuitenkin todellisuudessa niin hirvea�  katsella, etta�  mina�  en
ole monien ja jatkuvien tutkimusteni aikana koskaan na�hnyt
sellaista. Se etta�  se oli ta� sma� llinen seuraus mainittujen hen-
kilo� iden teoista ja mielentilasta,  teki sen ehka�  viela�kin hir-
vea�mma� ksi, niin etta�  henkilo� , joka tuntee astraaliela� ma�a� , oli-
si  voinut  etuka� teen kertoa  tarkalleen tapahtumien tulevan
kulun. Murhattu kuoli tieta�ma� tta�  ysta�va� nsa�  petoksesta ja sik-
si ha�n oli edelleen syva� sti ha�neen kiintynyt, ja vaikkei ha� n ol-
lutkaan tietoinen ympa� risto� sta� a� n, ha� nen kiintymyksensa�  veti
ha� nta�  kuitenkin jatkuvasti murhaajan la� heisyyteen. Viimeksi
mainittu pakeni uhriaan yritta�en kauhuissaan ja ta�ynna�  ku-
vaamatonta  pelkoa  piiloutua kaikkein inhottavimpiin  paik-
koihin ja vastenmielisimpien vainajien seuraan toivossa, ett-
ei ha� nta�  lo� ydetta� isi. Mutta juuri kun ha� n luuli lopulta olevan-
sa piilossa, tuo murhatun eloton muoto tulikin leijuen ha� nen
takanaan ta�ysin tieta�ma� tto� ma�na�  onnettomasta tilanteesta ja
siita�  kuvaamattomasta kauhusta, minka�  ha� n la� heisyydella� a� n
sai aikaan entisen ysta�va� nsa�  mielessa� , ja jota kohden ha� nen
kiintymyksensa�  ha� nta�  jatkuvasti  veti.  Ta�ma� n  leijuvan muo-
don ta�ydellinen tieta�ma� tto� myys ympa� risto� sta� a�n ja sen hyva� t
tunteet na�yttiva� t tavallaan lisa�a�va� n sita�  pelkoa, jota se la� hei-
syydella� a� n aiheutti.  Tilanteen teki oudon tragikoomilliseksi
se, etta�  mies toimi kokonaan miellytta�vien tunteiden vaiku-
tuksesta ja ha�nen tarkoituksensa oli mita�  ysta�va� llisin ja kui-
tenkin ha�n aiheutti toiminnallaan murhaajalle mita�  hirvitta� -
vimma� n rangaistuksen tieta�ma� tta�  siita�  itse mita�a� n.  Olosuh-
teiden pakosta ta� llainen tilanne jatkui vuosia  -  mika�  epa� ile-
ma� tta�  na�ytti murhaajasta ikuiselta,  hyo� dytto� ma� lta�  parannuk-
sen teolta - aina siihen saakka, kunnes heida�n normaali astraa-
liela�ma�nsa�  alkoi ja tuli tilaisuus asian molemminpuoliseen se-
litta�miseen.
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A4 LYKA4 S IHMINEN 

Olemme  ta�ha�n  mennessa�  tarkastaneet  tavallista  va�rito� nta�
ihmista�  ja myo� s joitakin sellaisia, jotka ovat selva� sti tavallisen
ihmisen alapuolella ja jotka eroavat siita�  rikollisuutensa ja eri-
tyisen karkeitten ja itsekka� itten tunteittensa ansiosta. 

Siirtyka�a�mme nyt tarkastamaan sellaista ihmista� , joka eroaa
tavallisesta yksilo� sta�  toiseen suuntaan, ja jolla on ja� rkevia�  kiin-
nostuksen kohteita ela�ma�ssa� a�n. Ymma�rta�a�ksemme, minka� lai-
selta  kuolemanja� lkeinen  ela�ma�  ha�nesta�  na�ytta�a� ,  meida�n  on
muistettava, etta�  valtava enemmisto�  ihmisista�  uhraa suurim-
man  osan  pa� iva� sta� a�n  ja  energiastaan  tyo�ho� n,  josta  he  eiva� t
varsinaisesti pida� , ja jota he eiva� t ensinka�a�n tekisi, ellei heida�n
toimeentulonsa riippuisi  siita�  tai  ellei  heida�n  olisi  pidetta�va�
huolta niista� , jotka ovat heista�  riippuvaisia. Kuvitelkaamme ih-
mista� , jonka ei ole ena�a�  pakko tehda�  raskasta tyo� ta� , eika�  ha�nen
ena�a�  tarvitse ansaita elatustaan, koska astraaliverho ei tarvit-
se ruokaa, vaatetusta eika�  asuntoa. Ha�n voi siis ensimma� ista�
kertaa sitten lapsuutensa pa� ivien olla vapaa tekema�a�n  aivan
mita�  haluaa ja voi omistaa koko aikansa omille harrastuksil-
leen - mika� li ne ovat sen laatuisia, ettei niihin tarvita fyysista�
ainetta. 

Olettakaamme, etta�  ihmisen suuren mieltymyksen kohteena
on  musiikki.  Astraalimaailmassa  ha�nella�  on  mahdollisuus
kuunnella kaikkein hienointa musiikkia, mita�  maan pa�a� lla�  on
luotu, ja na� issa�  uusissa olosuhteissa ha�n voi tajuta sita�  paljon
paremmin kuin ennen,  koska ha�nen ulottuvillaan siella�  ovat
toiset, paljon ta�ydellisemma� t soinnut, kuin mita�  fyysiset kor-
vamme  pystyva� t  tajuamaan.  Ihminen,  joka  nauttii  taiteesta,
joka rakastaa  muodon  ja  va� rien  kauneutta,  saa  ka�ytetta�va�k-
seen tuon hienomman maailman kaiken sulouden ja vieha� tta� -
vyyden. Jos ha�nta�  vieha� tta� a�  luonnon kauneus, ha�n voi siihen up-
poutua, silla�  ha�n saattaa helposti liikkua paikasta toiseen ja naut-
tia luonnon ihmeista�  toinen toisensa ja� lkeen pystyessa� a�n liikku-
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maan sellaisella nopeudella, mihin fyysisessa�  maailmassa ei ha� -
nella�  olisi  mahdollisuutta.  Jos ha�nen kiinnostuksensa kohteena
on tiede tai historia, ovat kaikki maailman kirjastot ja laborato-
riot  ha�nen ulottuvillaan,  ja  ha�nen ymma� rryksensa�  kemiassa ja
biologiassa on paljon ta�ydellisempi kuin ennen, silla�  nyt ha�n voi
na�hda�  niissa�  seka�  sisa� isen etta�  ulkoisen toiminnan seka�  monia
niiden  syita�  ja  seurauksia.  Kaiken  kukkuraksi  ha�n  voi  nauttia
myo� s siita� , ettei ha�nta�  koskaan vaivaa va� symys. Ta� a� lla�  fyysisessa�
maailmassa saamme alituisesti kokea, etta�  tehdessa�mme tulok-
sellisia  tutkimuksia  tai  kokeita,  emme kykene niita�  jatkamaan,
koska  aivomme  va� syva� t  ja  kesta�va� t  rasitusta  vain  rajoitetusti.
Mutta ta�ma�n maailman ulkopuolella ei na�yta�  olevan minka�a�nlais-
ta va� symysta� , silla�  vain aivot va� syva� t, ei mieli. 

Monien tiedemiesten on na�hty suorittavan tutkimuksiaan ast-
raalimaailmassa viela�  suuremmalla innolla kuin ta�a� lla�  fyysisessa� ,
silla�  siella�  heille avautuu laajempi na�ko� kentta�  ja siella�  heilla�  on
myo� s laajemmat kyvyt tutkimuksien suorittamiseen kuin ta�a� lla� .
Muistan hyvin,  miten era� s  a� sketta� in kuollut huomattava mate-
maatikko tuli  era� a�n  selva�na�ko� kykyisen ja� senemme  luo ta�ynna�
suurta iloa uuden paljastuksensa johdosta, jonka ha�n oli tehnyt
tieteensa�  sotkuisessa vyyhdissa� ,  ja  kuinka  ha�n  oli  kiinnostunut
saamaan sen heti julkaistuksi maailmalle. Muistan myo� s, miten
tuskastunut ha�n oli, kun ta�ma�  ja� sen ei fyysisissa�  aivoissaan voi-
nut ka� sitta� a�  eika�  selitta� a�  ta� ta�  ihmeellista�  paljastusta, silla�  se oli
mahdollista vain astraalimaailman nelja�nnessa�  ulottuvuudessa. 

Olen ta�ha�n  asti  puhunut  pelka� sta� a�n  itsekka�a� sta�  tyydytyksen
tunteesta, vaikka se onkin ollut a� lyllista�  laadultaan. Joukossam-
me on kuitenkin myo� s niita� , jotka haluavat jotakin korkeampaa ja
joiden suurin nautinto on palvella la�himma� isia� a�n.

Mita�  astraalimaailmassa on heille varattuna? 
He suorittavat ihmisysta�va� llista�  tyo� ta�a�n voimapera� isemmin

kuin 'koskaan ja paremmissa olosuhteissa kuin  ta� a� lla�  alem-
massa maailmassa. Siella�  on tuhansia, joita he voivat auttaa, ja
se apu on paljon varmempaa kuin ta� ssa�  ela�ma�ssa� . Toiset an-
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tautuvat tekema�a�n hyva�a�  vain yleisesti ja toiset tyo� skenteleva� t
pa� a� asiallisesti  oman  perheensa�  ja  ysta�viensa�  keskuudessa  -
joko ela�vien tai kuolleiden. Sanojen "ela�va� t" ja "kuolleet" ka�y-
teta� a�n vastoin tosiasioita virheellisessa�  merkityksessa� , silla�  to-
tisesti me, jotka olemme haudattuina na� ihin karkeisiin ja ku-
ristaviin fyysisiin ruumiisiimme,  olemme kuolleita,  jota  vas-
toin ne, jotka ovat paljon vapaampia ja kykeneva� t paremmin
toimimaan noissa hienommissa verhoissaan, ovat todella ela� -
via� . Usein a� iti, joka on siirtynyt tuohon hienompaan ela�ma�a�n,
valvoo edelleen lastaan ja on ha�nen todellinen suojelusenke-
linsa� .  Myo� s  kuollut  aviomies  ja�a�  usein kosketuksiin  surevan
vaimonsa kanssa ja on kiitollinen, jos ha�n saa vaimonsa silloin
ta� llo� in tuntemaan, etta�  ha�n on, kuten ennekin, ela�va�na�  ja ra-
kastavana ha�nen vierella� a�n. 

Juuri ta� llaisen tapauksen kanssa jouduin kosketuksiin muu-
tama vuosi sitten. Vaimo sattui olemaan sen verran psyykki-
nen, etta�  ha�n tunsi miehensa�  la� sna�olon ja sai yhteyden ha�nen
kanssaan ha�nen oman ka� tensa�  kautta tapahtuvalla automaat-
tikirjoituksella.  Ta�ma�  jatkui  muutamia  vuosia,  jonka  ja� lkeen
vaimo tuli kosketuksiin teosofian kanssa ja sai tieta�a�  kirjalli-
suudestamme,  etta�  sellainen  yhteydenpito  ei  ole  suotavaa,
koska se viiva� stytta� a�  vainajan itseensa�  veta�ytymista� . Ha�n tunsi
itsensa�  vaivautuneeksi ja kysyi miehelta�a�n, aiheuttiko ha�n jol-
lakin  tavalla  haittaa  ha�nelle  ta�ma�n  yhteyden  pidon  kautta.
Mies ei myo� nta�nyt sita� , mutta koska vaimo edelleen oli huolis-
saan, ha�n kehotti vaimoaan ka� a�ntyma�a�n asiassa minun puo-
leeni. 

Keskustelin miehen kanssa ja huomasin, etta�  ha�n oli a� lyka�s
ja  ta�ysin  epa� itseka� s.  Ha�n  tiesi,  etta�  pita�essa�a�n  yhteytta�  vai-
moonsa ha�nen oli  pysytta�va�  astraalimaailman alemmissa ai-
neen tiiveystiloissa ja etta�  se aiheutti ainakin jonkin verran vii-
vytysta�  ha�nen omassa kehityksessa� a�n. Mies sanoi kuitenkin tun-
tevansa,  etta�  ha�nen la�heisyytensa�  lohdutti  vaimoa ja,  etta�  niin
kauan kuin asia oli na� in, ha�n oli valmis suorittamaan ta�ma�n pie-
nen palvelun, mika�  oli  niin va�ha� inen uhraus ha�nen puoleltaan.
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Ha�nen tarkoituksensa oli jatkaa ta� ta�  yhteytta�  niin kauan kuin se
oli  mahdollista,  eika�  minun asiani ollut moittia ha�nta�  siita� .  Ta-
paus oli harvinainen ja tietysti lainvastainen, mutta mies oli kui-
tenkin epa� itseka� s ja ha�n teki sen avoimin silmin seurauksiin na�h-
den.  Koska  ha�n  pystyi  olemaan  suureksi  hyo� dyksi  niin  muille
kuin vaimolleenkin,  ha�nen hyva�  tyo� nsa�  todenna�ko� isesti tasoitti
huomattavassa ma�a� rin niita�  haittoja, jotka ha�n toiminnallaan it-
selleen aiheutti.
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ASTRAALINEN YMPA4 RISTO4

Astraalisista na�kymista� ,  yleisesta�  tilanteesta ja  vainajien
varhaisemmista kokemuksista tuossa maailmassa olen kir-
joittanut kirjassani Astraalitaso. Olen sen tehnyt niin ta�ydel-
lisesti kuin fyysisten sanojen epa� ta�ydellisen tulkinnan avul-
la on ollut mahdollista, joten minun ei ole syyta�  ta� ssa�  kerra-
ta itsea�ni. Jos muistamme kuvauksen tasaisesta sisa�a�npa� in
veta�ytymisesta� , johon olen viitannut aikaisemmin, niin mie-
lessa�mme  ovat  ka�yta�nno� llisesti  katsoen  laajat  yleismaail-
malliset  astraaliela�ma� n  ulkopiirteet,  vaikka yksityiskohdat
eroavatkin  suuresti  yksilo� llisen  herkkyyden ansiosta.  Aja-
tusmuotojen maailma, missa�  vainaja vietta� a�  astraaliela�ma�n-
sa�  myo� hemma�n ajan,  on rajattoman moninainen, ja  jokai-
nen valitsee siita�  ne muodot,  mitka�  ha�nta�  erityisesti  kiin-
nostavat  ja  ja� tta�a�  muut  suureksi  osaksi  ottamatta  huo-
mioon. Samaan kansallisuuteen, uskontoon tai ajatuspiiriin
kuuluvat liittyva� t yhteen tuossa ela�ma�ssa�  samoin kuin ta� s-
sa�kin, ja he rajoittavat toistensa uskomuksia siella�  yhta�  hy-
vin kuin ta�a� lla�kin. On huomattava, etta�  he joutuvat tekemi-
siin siella�  omien ajatusmuotojensa lisa� ksi myo� s toisten ih-
misten ajatusluomusten kanssa,  muotojen,  jotka toisinaan
ovat tuhansien ihmisten synnytta�mia� ,  mika� li na�ma�  ihmiset
ovat seuranneet samaa ajatusrataa. 

Niinpa�  esimerkiksi  vanhan  ja  uuden testamentin  kerto-
mukset raamatussa ovat olleet vuosisatoja tuhansien ihmis-
ten jatkuvasti  ajattelemia aiheita,  joten niista�  on syntynyt
hyvin voimakkaita ajatusmuotoja. Koska na� iden ajattelijoi-
den enemmisto�  on sangen tieta�ma� to� nta� ,  on tietenkin seu-
rauksena,  etta�  nuo muodot ovat tavallisesti hyvin epa� tark-
koja. Kansa on jokaisessa maassa luonut raamatulliset san-
karihahmonsa  ja  varustanut  heida� t  omalle  maalleen  omi-
naisella  vaatetuksella ja  ympa� risto� lla� .  Toisinaan joku fyysi-
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sessa�  maailmassa  ela�va�  osittain selva� na� ko� kykyinen henkilo�
on na�hnyt ta� llaisia na� kyja�  ja luullut niita�  todellisiksi ylimaal-
lisiksi paljastuksiksi, kuten tapahtui Anne Catherine Emme-
richin tapauksessa. 

Eiva� t  vain  raamatulliset  henkilo� t  ole  siella�  edustettuina,
vaan myo� s Shakespearen na�ytelmien henkilo� ita�  voi siella�  ta-
vata, jopa huomattavimpia nykyaikaisten romaanien sanka-
reitakin on enemma�n tai va�hemma�n selvina�  henkilo� hahmoi-
na  lo�ydetta�vissa�  lukijoiden  mielikuvituksen  luomina.  Olen
itse na�hnyt mielikuvia Becky Sharpesta ja Cheeryblen veljek-
sista� ,  seka�  hyvin ela�via�  ajatusmuotoja  Robinson Crusoesta,
joulupukista, Alladinista ja Ali Babasta. Saattaa hyvin sattua,
etta�  jotkut psyykkiset lapset todella na� keva� t na� ita�  muotoja, ja
koska he ovat ne omin silmin na� hneet, he pita�va� t niita�  ta�ysin
todellisina henkilo� ina� . Epa� ilema� tta�  na� in on tapahtunut mon-
ta kertaa, eika�  vain lapsille, vaan aikuisillekin. 

Monet ihmiset ovat eri aikoina va� itta�neet na�hneensa�  paho-
laisen, ja koska sellaista olentoa ei varmastikaan ole olemas-
sa -  elleiva� t  he ole na�hneet harhana�kya�  -  on kysymyksessa�
ta�ytynyt olla vain ajatusmuoto. Keskiajan munkkien sairaal-
loinen mielikuvitus,  joka aina etsi  tilaisuutta  liitta� a�  uskon-
toon hirveita�  kauhukuvia tarkoituksella pelottaa yksinkertai-
sia  ihmisia�  antamaan  suurempia  lahjoja  a� itikirkon  tueksi,
muutti  myo� s  tietyn  ajan  kesta�va� n  rangaistuksen  ikuiseksi
tuomioksi. Siita�  asti ovat onnettomat helvetin tulella pelotel-
lut  uskovaiset  ta�ytta�neet  uskonsa hirveilla�  ajatusmuodoilla
vihaisesta Jumalasta, persoonallisesta paholaisesta, tulisista
ja� rvista�  ja kadotetuista sieluista, joiden oli kestetta�va�  sanoin
kuvaamatonta kidutusta. Ta� llaisia kuvia ovat herka� t ihmiset
toisinaan myo� s na� hneet,  ja  ne ovat auttaneet uskonnollista
terroria  sa� ilytta� ma�a�n  jatkuvasti  valtansa  aina  meida�n  pa� i-
viimme asti. Voimme kuvitella sellaisten uskomusten uhrien
tunteita, kun he ensimma� isen kerran kuolemansa ja� lkeen na� -
keva� t na� ita�  kauheita ajatusmuotoja. On hyvin vaikea ma�a� ri-
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tella�  sen pahan ma� a� ra� a� , mita�  ta�ma�  kaikkein turmiollisin oppi
on saanut aikaan, oppi, joka kirouksen lailla on leva� nnyt mo-
nien  hyvien  kansojen  ylla�  tuottaen  tuskaa  ja  masennusta
seka�  ela�ville etta�  kuolleilla, ei vain sen aiheuttaman terrorin
vuoksi, vaan koska se on alentanut ja raaistanut heida�n ju-
malka� sitysta� a� n. 

Na�kyma� t astraalimaailmassa voi tietysti muodostaa samal-
la tavalla kuin muutkin muodot. Siten syntyiva� t Danten kii-
rastuli ja Swedenborgin taivaat ja helvetit. Na� iden na�kijo� iden
kohdalla oli kuitenkin symboliikalla huomattava osa heida�n
na�yissa� a�n,  ja  sellainen henkilo� ,  joka pystyy na� kema� a� n  nuo
asiat oikein ja totuudenmukaisesti, voi havaita niissa�  paljon
tosiasioita  vastaavaa.  A4 lko� o� n  kuitenkaan unohdettako,  etta�
joku vainaja tai muu olento voi myo� s helposti ela�vo� itta� a�  tuol-
laisia ajatusmuotoja ja niin on usein todella ka�ynytkin niin
hyva� ssa�  kuin  pahassakin  tarkoituksessa.  Joku  pahansuopa
ihminen tai ilkikurinen luonnonhenki on saattanut varustaa
ymma� rta�ma� tto� ma�n ihmisen paholaisesta muodostaman aja-
tusmuodon haarukkamaisella  ha� rma� lla�  ja tulisilla, lautasmai-
silla silmilla� , ja toisessa tapauksessa taas on joku hyva�a�  tar-
koittava auttaja joko fyysisesta�  tai astraalimaailmasta saatta-
nut tehda�  ela�viksi viattomien lasten muodostamat kuvat py-
himyksista�  ja enkeleista� . Joskus itse suuret deevat ovat na� in
menetelleet. 

Tosiasia  on,  etta�  ta�ysin  totuudenmukaisten  psyykkisten
henkilo� iden na�yissa�  havaitsemme usein kuvia, jotka ovat yh-
ta�pita�via�  kokonaan pera� tto� mien, kansanomaisen taikauskon
synnytta� mien kuvien kanssa. Siivekka� ita�  enkeleita�  saatetaan
edelleen na� hda� , vaikka todellisuudessa suurten siipien ka�yt-
to�  olisi a� a� rimma� isen hankalaa ja se pilaisi kokonaan astraali-
sen liida� nna� n runollisen tenhon. 

Vainajat  liikkuvat  siis  ta� ssa�  valtavassa  ajatusmuotojen
maailmassa,  ja  ihmisen,  joka ymma�rta� a�  tuota  maailmaa ja
voi  saada  ta�yden  hyo� dyn  matkastaan  siella� ,  ta�ytyy  oppia
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erottamaan ajatusmuodot - olkoot ne vaikka ela�vo� itettyja�kin
- ela�vista�  olennoista seka�  siella�  vallitsevat tosiasiat keinote-
koisesti luoduista rakennelmista. Na�emme ta� sta�  ja� lleen, mi-
ten suuri hyo� ty on siita� , etta�  ihminen on jo fyysisessa�  maail-
massa tutkinut na� ita�  asioita ma�a� ra� tietoisesti. Vainajat, jotka
tuntevat  tuon  maailman  asiat,  samoin  kuin  myo� s  maan
pa�a� lla�  ela�va� t  auttajat nauttivat suuresti saadessaan ohjata
ja lohduttaa asioista va� hemma�n perilla�  olevia veljia�a�n.  He
voivat selvitta�a�  heille monia sellaisia asioita, mitka�  na�ytta� -
va� t oudoilta ja ehka�  pelottaviltakin.

AINEELLINEN TAIVAS 

Kirkot, koulut ja kesa�maan talot seka�  taivaalliset kaupun-
git ja niiden enkeliasukkaat muodostavat samaa laatua ole-
via, mutta lujempia ja kesta�va�mpia�  na�kymia� . Niita�  rakenta-
vat oikeaoppiset ja hyvin materialistiset uskovaiset. Tuhan-
net ihmiset ovat aikakausien kuluessa muodostaneet omia
outoja ka� sityksia� a�n kultaisista kaduista, helmiporteista, tu-
lisista lasimerista� , kruunuista ja harpuista, keskiajan mun-
keiksi puetuista  profeetoista,  kaavoilla  ja  messukasukoilla
varustetuista  apostoleista  ja  pyhimyksista� ,  luonnottoman
suurilla  siivilla�  varustetuista  kerubeista  ja  serafeista.  Kun
ta� llaisia uskomuksia omaava ihminen kuolee, ha�n ela�a�  ensin
asteittain  la�pi  varhaiset  astraaliset  vaiheet  (pita� en  niita�
ehka�  esipihana tai  todellisena kiirastulena),  kunnes ha� n si-
sa�a� npa� inveta�ytymisessa�a�n  saapuu  toiseen  va�ha�n  hienom-
paan vaiheeseen, missa�  ovat pa�a� asiallisesti kaikki aineelli-
set taivaat, toisin sanoen vaiheeseen, missa�  on kysymys sel-
laisesta astraalisesta aineesta,  josta nuo ajatusmuodot voi
helpommin  rakentaa.  Useimmissa  tapauksissa  vainaja  il-
man epa� ilya�  hyva�ksyy taivaan sellaisena, josta ha�n on unek-
sinutkin.  Toisinaan ha�n tuntee itsensa�  -  ehka�  tyytyma� tto� -
ma� ksi ja sanoo: "En ajatellut sen olevan aivan ta� llaisen", ja
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jos  ha�n  on va�ha�n  kehittyneempi  vainaja,  ha�n  saattaa  olla
suorastaan pettynyt. 

Mutta  sielun  varma  sisa�a�npa� in  veta�ytyminen  jatkuu  ja
asteittain  na�ma� kin  ajatusmuodot  na�ytta�va� t  ha�nesta�  yha�
epa�ma�a� ra� isemmilta�  ja  lakkaavat  viimein  kiinnostamasta
ha�nta� . Sitten, hyvin hitaasti, ha�nessa�  hera�a�  ka� sitys jostakin
a�a� retto� ma�n paljon hienommasta olotilasta ja ha�n havaitsee
ensimma� isen  kerran,  etta�  kaikki  se,  mista�  ha� n  on  ta�ha�n
mennessa�  nauttinut, on ollut vain pelkka�a�  valmistautumis-
ta, ja etta�  se todellisuus, jonka kanssa ha�n tulee kosketuk-
siin kehityksensa�  myo� hemma�ssa�  vaiheessa, on paljon suu-
renmoisempaa ja sa� teileva�mpa�a� -,  kuin mita�  astraaliela�ma�
on  voinut  tarjota.  Ta� ta�  asiaa  ka� sittelemme kuitenkin  tar-
kemmin toisessa luvussa. 

Mutta  ta�ha�n  karkeaan  materialismiin  saatetaan  myo� s
jonkin  verran  vaikuttaa,  ja  astraalimaailmassa  vapaasti
liikkuva auttaja, joka na�ytta�ytyy na� ille kehittyma� tto� mille
sieluille, on nyt tervetullut ja ha�nta�  pideta�a�n joko enkeli-
na�  tai pyhimyksena� . Saattaa kylla�  ka�yda�  niin, etta�  auttajal-
la ei ole aikaa pa�a� sta�a�  na� ita�  sieluparkoja tuosta erehdyk-
sesta�  ja antaa heille selitysta� , jota he kuitenkaan eiva� t voi-
si uskoa eiva� tka�  ka� sitta�a� . Niinpa�  monet auttajat ovat saa-
neet  sellaista  ansaitsematonta  arvoa,  mika�  ei  ole  heille
kuulunut! Koska auttaja ei myo� ska�a� n halua kiitosta siita� ,
mita�  ha� n tekee, eika�  edes pysa�hdy ajattelemaan asiaa sii-
na�  valossa, merkitsee se vain va�ha�n. Ta� rkea� ta�  on se, etta�
kaikkea  mahdollista  apua  annetaan,  eika�  se,  kuka  avun
antaa. 

TIEDEMIEHET

 Ne jotka ovat tutkineet teosofista ka� sikirjaa "Astraalita-
so" muistanevat, etta�  astraalimaailman korkein tila eroaa
kaikista  muista.  Ta�ssa�  atomisessa  aineen  tiiveystilassa
vainajat  eiva� t  ena� a�  ela�  mielikuvissaan,  kuten he  tekiva� t
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alemmissa  tiloissa.  Siina�  oleskelevat  ajattelijat  ja  tiede-
miehet, jotka ovat edelleen syva�sti kiintyneina�  tutkimuk-
siinsa ka�ytta�en hyo� dykseen melkein kaikkia astraalimaail-
man  mahdollisuuksia,  silla�  he  kykeneva� t  laskeutumaan
tiettyja� , rajoitettuja linjoja pitkin melkein fyysisen maail-
man tasalle. Vaikka heida� n mahdollisuutensa pa�a� sta�  kos-
ketuksiin  tavallisen  fyysisen  ela� ma� n  kanssa  ovat  hyvin
pienet, he voivat kuitenkin laskeutua alas tutkimaan jon-
kin kiinnostavan fyysisen kirjan astraalista kaksoismuo-
toa ja ammentaa siita�  kaiken tarpeellisen tiedon asiasta,
johon he tarvitsevat lisa�valaistusta. He pa�a� seva� t myo� s hel-
posti kosketuksiin heita�  kiinnostavan, uutta tyo� ta�  suoritta-
van tutkijan mielen kanssa. He painavat ajatuksensa ha� nen
mieleensa� ,  samalla kun he ottavat vastaan ha�nen ajatuk-
sensa.  Toisinaan  ta� llaiset  tiedemiehet,  jotka  ovat  liiaksi
kiintyneina�  tutkimuksiinsa astraalimaailmassa, viivytta�va� t
vakavasti  siirtymista�a� n  taivasmaailmaan.  Astraaliela�ma�
antaa heille  niin  paljon kiinnostuksen kohteita ja  onnea,
etteiva� t  he  tunne  mita� a�n  tarvetta  parempaan  ja  siksi  he
vain vastahakoisesti tavoittavat sita� . Se on kuitenkin aika-
naan heida� n samoin kuin muidenkin edessa� ,  ja silloin he
huomaavat, etta�  samassa suhteessa, kuin astraaliela�ma�  on
verrattuna  fyysiseen,  on taivasela� ma�  verrattuna astraali-
seen ja viela�  enemma�nkin.

VOIMMEKO TUNTEA VAINAJAT? 

Usein kysyta�a� n, minka� lainen on vainajan ulkomuoto ja voi-
ko ha�net tuntea kuoleman ja� lkeen? Se on ta�ysin mahdollista,
vaikkakin kehittyma� tto� ma� n ihmisen piirteet ovat melko epa� -
ma�a� ra� iset ja sekavat. On hyva�  muistaa, etta�  se, jolla on kehit-
tynyt selva� na� ko� ,  na� kee ihmiset fyysisen ela�ma�n aikana ym-
pa� ro� ityna�  la�pina�kyva� lla�  soikiomaisella usvalla, jota me usein
sanomme auraksi. Se ulottuu fyysisen ruumiin pinnasta noin
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45 cm kaikkiin suuntiin ja sen rakenne on hyvin monimut-
kainen,  silla�  se  sisa� lta� a�  useamman maailman ainetta.  Ta� lla�
hetkella�  ka� sittelemme kuitenkin vain astraalista ainetta, joka
on ainoa, mita�  tavallinen selva�na� kija�  na� kee. Jos tarkastamme
sita�  la� hemmin,  huomaamme,  ettei  se  ainoastaan  ympa� ro� i
fyysista�  ruumista, vaan myo� s la� pa� isee sen, ja etta�  se ruumiin
kohdalla on paljon tiiviimpi kokoomukseltaan kuin sen ulko-
puolella.  Koko  ta�ma�  astraalinen  ainema� a� ra�  seka�  fyysisen
ruumiin sisa� lla�  etta�  sen ulkopuolella on osa ihmisen astraali-
sesta verhosta, ja sen tiiviimpi koostumus keskustassa joh-
tuu fyysisten aineosasten astraaliainetta puoleensa veta�va� sta�
voimasta.  Henkilo�  joka katselee toista astraalisella  na�ko� ky-
vylla� , ei na� e ensinka�a� n ta�ma�n fyysista�  ruumista. Ha� nen ulko-
muotonsa ei  ole kuitenkaan sanottavasti  muuttunut,  koska
karkeampi astraaliaine ja� ljenta� a�  selva� sti keskustassa olevan
fyysisen muodon ulkopiirteet. Kun ihminen ja� tta� a�  ruumiinsa
tilapa� isesti unen aikana ja pysyva� sti kuolemassa, pysyy sama
ja� rjestely edelleen voimassa ja vaikka siis fyysisen ruumiin
ulkomuoto  on  silloin  muodostettu  pelka� sta�a� n  astraalisesta
aineesta, niin sen voi edelleen helposti tuntea. 

Ela� ma�n aikana astraaliverhon osaset ovat  aina nopeassa
liikkeessa� .  Ma� a� ra� tyn  tyyppisilla�  ihmisilla� ,  tai  kun a� killinen
tunnepurkaus vaikuttaa astraaliverhoon, siina�  saattaa na� hda�
selva� sti erottuvia vo� ita�  ja tarkasti na�kyvia�  juovia, kuten kir-
jassani  "Ihminen  na�kyva� isena�  ja  na� kyma� tto� ma� na�"  olen
osoittanut  astraaliverhoa esitta�va�n  kuvasarjan avulla.  Nor-
maalitilassa  va� ripilvet  eiva� t  ainoastaan  sulaudu  toisiinsa,
vaan vyo� ryva� t samalla toistensa yli ha�viten va� lilla�  na� kyvista�
tai  na�ytta�ytyen ja� lleen. Ta�ma�  la�pikuultava ja kirkasva� rinen
usva muistuttaa jonkin verran kiehuvan veden pintaa, missa�
osaset vaihtavat alituisesti paikkaa nousten pintaan ja pai-
nuen ja� lleen alas. Ta� llainen tila vallitsee fyysisen ela�ma� n ai-
kana. Astraaliset hiukkaset, jotka ovat fyysisen ruumiin ast-
raalisen  kaksoismuodon  sisa� puolella,  virtaavat  jatkuvasti
ulos ja sisa� a� n, vaikka yleismuoto kuitenkin koko ajan sa� ilyy.
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Samanlainen tila  vallitsee silloinkin,  kun ihminen on unen
aikana poissa fyysisesta�  ruumiistaan, ja niin pita� isi olla myo� s
kuoleman  ja� lkeen,  mutta  kaikissa  normaalitapauksissa  ta-
pahtuu muutos, jonka syyn ja tarkoituksen koetan selitta� a� .
Mutta voidakseni tehda�  sen minun on poikettava huomatta-
vasti asiasta.
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ELEMENTAALINEN ELONAIHE

Olemme jo maininneet, etta�  jokainen sielun ja� lleensyntyma�
on niin sanottu ulos- ja sisa� a�nhengitys, silla�  sielu antaa jota-
kin itsesta� a� n na� ihin alempiin maailmoihin ja yritta� a�  sitten ot-
taa sen ja� lleen takaisin. Ha�n antaa sen kuin sijoituksena kor-
koa kasvamaan ja olettaa hyo� tyva� nsa�  siita�  hankkimalla lisa� a�
kokemuksia,  mitka�  kehitta�va� t  ha�nessa�  uusia ominaisuuksia.
Ajatelkaamme ha�nta�  na� iden ja� lleensyntymien va� liajalla, kun
ha�n on veta�ytynyt takaisin alemmista maailmoista. 

Ha�n  on  silloin  ego  omassa  maailmassaan  tarkalleen  sa-
manlaisena, kuin ha� n oli ennen ta� ma� n kehityskauden alkua
lukuun ottamatta sita� ,  etta�  ha�n on huomattavasti kasvanut,
koska ha�n on asteittain kehittynyt ja rakentanut ominaisuuk-
sia itsessa� a� n. Ha�nen asuinpaikkansa on ylemma�ssa�  mentaali-
maailman  osassa,  ja  tavallisen  ihmisen  tajunta,  sellaisena
kuin  se  ha� nella�  on  na� illa�  va� liajoilla,  on  keskittyneena�  kol-
mannelle alatasolle ylha� a� lta�  lukien. Aika minka�  ha�n vietta� a�
siella�  (taivasela�ma� n  ja� lkeen  ja  ennen  ja� lleensyntyma�a� ),  on
vain lyhyt, silla�  tuolla tajunnan tasolla ha�n on ka�yta�nno� llises-
ti katsoen ta�ysin tieta� ma� to� n ympa� risto� sta� a�n ja siksi kykene-
ma� to� n siella�  mita� a�n oppimaan. Ha�n ei ole viela�  riitta�va� sti ke-
hittynyt ollakseen ta�ysin tajuissaan. Myo� hemmin, kun ha�nes-
ta�  on tullut kehittynyt ihminen, ha� n on siella�  itsetietoinen, ja
siita�  tulee ha�nen ela�ma�nsa�  kaikkein ta� rkein vaihe.  Viela�kin
myo� hemmin ha� n keskittyy mentaalimaailman toiselle alata-
solle ja vihdoin ensimma� iselle, kaikkein hienoimmalle tasol-
le, mutta silloin se merkitsee, etta�  ha�n on la� hestyma� ssa�  adep-
tiuden astetta. Mutta tavallinen ihminen, niin kuin jo mainit-
tiin, asuu kolmannella tasolla ja on siella� kin vain hyvin hei-
kosti tajuissaan. Ha� n on melkein kokonaan kykenema� to� n otta-
maan vastaan ulkopuolisia vaikutteita, vaikka ha� n saattaakin
jossakin ma� a� rin tuntea Mestarin la� sna� oloa ja ha�nen magne-
tismiaan. Se virkista� a�  ha� nta�  samalla tavalla kuin nupussaan
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oleva kukka tuntee auringosta la�hteva�n elonvirran vaikutuk-
sen. 

Kehittya� kseen ja niitta� a� kseen kokemuksia egon eli  sielun
on laskeuduttava ja� lleensyntyma� a� n. Ida� ssa�  meille kerrotaan,
etta�  ha� net pakottaa tulemaan trishna (palin kielella�  tanha) eli
jano,  halu  -  halu  ilmenta� a�  itsea� a� n,  kyeta�  ottamaan vastaan
vaikutelmia ulkopuoleltaan, mitka�  toiminnot yksin saavat ha� -
net tuntemaan itsensa�  ela�va� ksi. Ta� ma�  on ha�nen kehityksensa�
laki.  Ha� n  alkaa  siis  tyo� nta� a�  itsea� a� n  ulospa� in,  ts.  alaspa� in
mentaalimaailman alempaan osaan, koska se on la� hinna�  ha� -
nen  tasoaan.  Meida� n  on  ta� ssa�  varottava  kahta  mahdollista
va�a� rinka� sitysta� .  Ensiksi,  ha� n  ei  liiku  paikasta  toiseen,  vaan
yksinkertaisesti  yritta� a�  keskitta�a�  tajuntansa  alemmalle  ai-
neen tiiveystasolle voidakseen ilmenta� a�  itsea� a�n tiiviimma� ssa�
aineessa.  Toiseksi,  ta� ma�  ilmenta� minen  ei  voi  koskaan  olla
muuta kuin osittainen, silla�  aineen jokainen tiiveystaso on sa-
massa suhteessa alempana olevaan tasoon kuin korkeamman
tyyppinen ulottuvuus on alemman tyyppiseen ulottuvuuteen.
Tieda� mme hyvin, ettei suurikaan ma� a� ra�  samansuuntaisia vii-
voja voi koskaan muodostaa nelio� ta�  eika�  suuri ma� a� ra�  nelio� ita�
voi koskaan muodostaa kuutiota. On myo� s totta, ettei mika�a� n
ma� a� ra�  samanaikaisia  ruumistuksia  alemmissa  maailmoissa
voi koskaan ta�ysin ilmenta�a�  egoa, silla�  ha� nella�  on ulottuvuus
suuntaan, jota alemmissa maailmoissa ei voida edes ka� sitta� a� .
(Ta�ma�  edellytettyna� ,  etta�  ego voisi  samanaikaisesti  ruumis-
tua  useampana yksilo� na� .  Se  on kylla�  mahdollista  mentaali-
maailmassa,  mutta ei  fyysisessa� ,  kuten tullaan myo� hemmin
selitta�ma� a� n.) Fyysisella�  kielella�  ei ole mahdollista selitta�a�  tar-
kalleen, miten ego laskeutuu. Mutta siihen saakka kunnes ky-
kenemme  kohottamaan  oman  tajuntamme  tuolle  tasolle  ja
na� kema� a� n, mita�  todella tapahtuu, paras kuvaus siita�  on ehka�
se,  etta�  ego asettaa osan itsea�a� n  -  kuten tulen kielekkeen -
alas karkeampiin maailmoihin, kuin missa�  ha� n itse asustaa.
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Saapuessaan  mentaalimaailman  alempaan  osaan  ha�nen
ta�ytyy  ilmenta�a�  itsea� a�n  jotenkin  ja  voidakseen  sen  tehda� ,
ha�n tarvitsee siihen tuon maailman ainetta. - Samoin pita� a�
vainajan, joka haluaa ilmestya�  fyysisesti, aineellistaa itsensa� ,
ts. veta�a�  ympa�rilleen fyysista�  ainetta tullakseen fyysisille sil-
mille na� kyva� ksi seka�  kykeneva�ksi liikuttamaan fyysisia�  kap-
paleita.  -  Ego  veta� a�  myo� s  ympa�rilleen  sellaista  mentaali-
maailman ainetta, mika�  on ta� sma� llinen ilmaus ha� nesta� , siina�
ma�a� rin kuin ha�nta�  voidaan ilmenta� a�  ta� ssa�  alemmanlaatui-
sessa aineessa -  ha�nelle alemmanlaatuisessa,  vaikka se to-
dellisuudessa on paljon korkeammanlaatuista kuin mika�a� n
sellainen, mihin me olemme tottuneet. 

Ta� ma�  osoittaa meille, miten epa� ta�ydellinen meida�n ka� si-
tyksemme ta�ytyy olla egosta, todellisesta ihmisesta� , tarkas-
taessamme ha� nta�  pelka� sta� a�n fyysisesta�  na�ko� kulmasta, niin
kuin tavallisesti teemme. Vaikka tarkastaisimme ha� nta�  men-
taalimaailmassa, na�kyisi ha� nesta�  vain niin paljon, kuin ha� n
voi ilmenta�a�  itsea�a� n mielen avulla, joka on ha� nen a� lyllinen
puolensa.  Astraalimaailmassa on ha� nen ylleen laskeutunut
ja� lleen yksi lisa�verho, ja ha� nesta�  na�kyy vain se alempi puoli,
joka voi ilmentya�  haluverhon avulla. Ta� a� lla�  fyysisessa�  maail-
massa me olemme pahimmin poissuljettuja, ja todellinen it-
semme on meilta�  kaikkein ka� tketyin. Ta�a� lla�  na� emme egosta
vain hyvin pienen osan, ja sekin on viela�  kaikkein huonoin
osa. Meida�n on siis aina muistettava, etta�  egolla on rajatto-
mat mahdollisuudet kaukana tuolla puolen ta� ta�  ha�nen a�a� ret-
to� ma� sti rajoitettua fyysista�  edustajaansa, joka on ainoa, min-
ka�  me na� emme ta� a� lla�  alhaalla. 

Mentaalinen aine, minka�  ha�n veta� a�  ympa� rilleen, on aines,
josta a� lyverho rakennetaan, ja se ilmenta� a�  tarkoin sen a� lylli-
sen  kehityksen,  minka�  ha� n  saavutti  viimeisen  taivasela� -
ma�a� nsa�  lopussa, joten ha� n alkaa juuri siita� , mihin ha�n lopet-
ti. Riippuu kuitenkin suureksi osaksi niista�  olosuhteista, jot-
ka ha�nta�  ympa� ro� iva� t ja siita�  kasvatuksesta, mika�  ha� nelle an-



96

netaan, minka� laisen a� lyverhon ha� n tulee rakentamaan ta� sta�
nykyisesta�  aineksesta.

MENTAALINEN ELEMENTAALI

Meida�n on muistettava, etta�  mentaalinen aine, jolla sielu ym-
pa� ro� i itsensa� , ei ole kuollutta ainetta. Mita�a�n sellaista kuin kuol-
lut aine ei todellisuudessa ole olemassa meida�n tietopiirissa�m-
me,  silla�  Logoksen kolmannesta  aspektista la�htenyt  ensimma� i-
nen vuodatus on ela�vo� itta�nyt kaiken, kuten olen kuvannut kirjas-
sa The Christian Creed. Mutta mentaalisen aineen on lisa�ksi ela� -
vo� itta�nyt Logoksen toinen vuodatus, jota kutsutaan monaadisek-
si elonaineeksi, kun se alaspa� in suuntautuvassa kulussaan elol-
listaa kunkin maailman ensimma� isen eli atomisen alatason. Kun
se ela�vo� itta� a�  muiden tasojen kuin ensimma� isen alatason ainetta,
sita�  sanotaan elementaaliseksi elonaineeksi. Se muodostaa ta� ten
kolme  suurta  elenmentaalikuntaa  -  ensimma� isen  ylemma�ssa�
mentaalimaailman osassa, toisen sen alemmassa osassa, jota me
nyt ka� sittelemme, ja kolmannen astraalimaailmassa, josta tulem-
me kohta puhumaan. 

Sielu ei siis veda�  ympa� rilleen vain mentaalimaailman ainetta,
vaan  samanaikaisesti  myo� s  elementaalista  elonainetta,  mika�
kuuluu toiseen suureen elementaalikuntaan. Ta�ma�  ela�va�  elonai-
ne seuraa omaa kehityslinjaansa ja siina�  oleva vaisto johtaa sita�
etsima�a�n kaikkea, mika�  edista� a�  sen kehitysta� . Se tarvitsee kehit-
tya�kseen va� ra�htelyita� ,  silla�  se kasvaa - kuten mekin paljon kor-
keammalla tasolla - oppimalla vastaamaan ulkoa tuleviin vaiku-
tuksiin. Sen ta�hden se tavoittelee aina yha�  uusia va� ra�htelyita�  ja
vastustaa  voimakkaasti  kaikkea  sita� ,  mika�  pyrkii  pida� tta�ma�a�n
sen jollakin tietylla�  suunnalla. 

Jokainen on ehka�  havainnut ta�ma�n yritta� essa� a�n keskittya� . 
Olemme huomanneet,  etta�  meissa�  itsessa�mme on jotakin,  mika�
jatkuvasti  saattaa ajatuksemme harhailemaan ja vastustaa voi-
makkaasti  pyrkimysta�mme pita� a�  se yhdella�  ainoalla suunnalla.
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Juuri ta�ma�n voiman ja oman mentaalisen hitautemme kanssa me
kamppailemme pyrkiessa�mme saavuttamaan mielen ta�ydellisen
hallinnan ja ka�ytta�ma�a�n sita�  palveluksessamme sen sijaan, etta�
sallisimme sen riepottaa itsea�mme.

ASTRAALINEN ELEMENTAALI

 Kun sielu on veta�nyt ympa� rilleen va� ltta�ma� to� nta�  mentaalista 
ainetta, ha�n siirtyy edelleen astraalimaailmaan ja toistaa siella�  
saman prosessin. Astraalinen aine, johon ha�n itsensa�  pukee, il-
menta� a�  ha�nta�  siina�  ma�a� rin, kuin ta�ma�  karkeampi aine voi sen 
tehda� , ja se on rakenteeltaan hyvin samankaltainen kuin se ast-
raalinen verho, jonka ha�n ja� tti hajoamaan astraalimaailmaan siir-
tyessa� a�n edellisessa�  ela�ma� ssa� a�n taivasmaailmaan. Jokaisessa 
na� ista�  maailmoista ha�n ilmenta� a�  jotakin tiettya�  osaa itsesta� a�n ja 
ka�yta� nno� llisesti katsoen jatkaa tuon itsensa�  osan kehitta�mista�  
edelleen siita� , mihin ha�n sen ja� tti edellisella�  kerralla tuossa 
maailmassa ollessaan. Na� in siis ta�ma�  uusi astraaliverho ka� sitta� a�  
ainetta, mika�  soveltuu tarkalleen ilmenta�ma�a�n sellaisia haluja ja 
tunteita, mitka�  kuuluivat sille edellisessa�  ela�ma� ssa� , ja ne tekeva� t 
mahdolliseksi, mika� li ha�n niin haluaa, toistaa tuon ela�ma�n. Te-
keeko�  ha�n sen vai ei, riippuu suureksi osaksi ha�nen ympa� risto� s-
ta� a�n ja kasvatuksestaan fyysisessa�  maailmassa, kuten mainitsim-
me aikaisemmin mentaalisesta kehityksesta�  puhuessamme. 

Ha�nella�  on  kaikki  edellisten  halujensa  siemenet,  mutta  se  ei
suinkaan merkitse,  etta�  niiden kaikkien tulee kasvaa ja  kantaa
hedelma�a� . Huolellisen harjoituksen avulla on ta�ysin mahdollista
elvytta� a�  vain hyva� t siemenet ja ja� tta� a�  huonot kokonaan elvytta� -
ma� tta� , niin ettei niille anneta mita� a�n tilaisuutta kasvaa. Tulokse-
na ta� sta�  olisi, etta�  lasten varttuessa ja saapuessa vihdoin ta�ma�n
ruumiillistumansa loppuun, hyva� t ominaisuudet ovat heissa�  kas-
vaneet ja kehittyneet edelleen, mutta huonot ominaisuudet, jotka
tulivat kuin perinto� na�  viimeisesta�  ruumiillistumasta, missa�  niita�
oli vaalittu, ja� iva� t ta� ssa�  ela�ma� ssa�  vain siemeniksi, koska ihminen
ei sallinut niiden kasvaa ja kypsya� . Toimettomuuteen ja� a�neina�  ne
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kadottivat va�hitellen elinvoimansa ja putosivat pois antaakseen
tilaa toisenlaiselle ainelaadulle, jota ihminen tarvitsi hyvien omi-
naisuuksiensa ilmenta�miseen.  Siksi  huonot siemenet  eiva� t  tule
ensinka�a�n  esiin  ha�nen  seuraavassa  ruumiillistumassaan,  mika�
merkitsee, etta�  ha�n on saavuttanut voiton noista erityisista�  pa-
heistaan, eiva� tka�  ne vaivaa ha�nta�  ena� a�  koskaan tulevaisuudes-
sakaan. Ihminen on nyt kehitta�nyt itsessa�a�n vastakkaiset hy-
veet, mitka�  tekeva� t entisten paheiden viljelemisen mahdotto-
maksi. 

Astraalisen  aineen,  samoin  kuin  mentaalisenkin,  la�pa� isee
elementaalinen elonaine niin, etta�  ihminen veta� a�  itseensa�  suu-
ren ma�a� ra�n ta� ta�  voimaa, jolloin se muodostuu osaksi ha�nta�  it-
sea� a�n.  Muistakaamme,  etta�  ta�ma�  elonaine  on  osa  Logoksen
ela�ma�a�  sen tiella�  alaspa� in ainetta  kohti,  silla�  seuraava vaihe
sen kehityksessa�  on elollistaa jonkin tulevan ketjun kivikunta
ja tulla siksi, mita�  me sanomme kivenna� ismonaadiksi. Astraali-
aineessa se saa aikaan tiettyja�  luonteenpiirteita� , joihin meida�n
ei ole helppo tottua. Meille kehittyminen merkitsee aina nou-
semista  aineellisesta  henkiseen,  mutta  ta�ma�  elementaalinen
olemus on alaspa� isella�  kaarella, ja siksi edistyminen merkitsee
sille yha�  suurempaa aineellisuutta ja halua saavuttaa yha�  voi-
makkaampia ja  karkeampia va� ra�htelyita� .  Ihminen sen sijaan
tarvitsee  kehittya�kseen  tarkalleen  pa� invastaisia  va� ra�htelyita�
noustakseen niin kauas kuin mahdollista pois aineellisuudesta
ja vastatakseen korkeampien pyrkimysten hienompiin va� ra�h-
telyihin. 

Ta�ma�  ela�va�  elonaine asuttaa siis kaaosmaisen astraaliverhon,
jonka sielu on veta�nyt ympa�rilleen.  Sitten ha�n saapuu fyysi-
seen maailmaan ja ottaa haltuunsa fyysisen ruumiin, joka on
ha�nta�  varten  muodostettu  edellisen  ela�ma�n  ansioiden  mu-
kaan. Hitaasti,  aste asteelta fyysisen ruumiin kasvaessa sielu
saavuttaa yha�  enemma�n astraalisen ja mentaalisen aineen hal-
linnan ja aloittaa ma�a� ra� tietoisen verhojensa rakentamisen, joi-
den kautta ha�nen on ilmennetta�va�  itsea�a�n ta�ssa�  ja� lleensynty-
ma�ssa� . Ha�nelle annetaan ainekset joka kerta, vaikka ha�n onkin
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ne  itse  hankkinut  toiminnallaan  edellisessa�  syntyma� ssa�a�n.
Ta� lla�  aineistolla ha�n voi sitten vapaasti tehda� , mita�  tahtoo, joko
ka�ytta� a�  sen  kokonaan  tai  osittain,  kehitta�a�  huolellisesti  sen
mahdollisuuksia ja lisa� ta�  niita�  jatkuvalla ka�yto� lla�  tai antaa nii-
den herpaantua ka�yto� n puutteessa. Kun ihminen kasvaa, alka-
vat halut kehittya�  ha�nessa�  ja ha�n tuntee tiettyja�  mielenliikutuk-
sia, jotka tuosta kaaosmaisesta astraaliaineen massasta muodos-
tavat ma�a� ra� tyn tyyppisen astraaliverhon ta�ynna�  va� reja�  ja va� ra�h-
telyita� .  Sama  prosessi  tapahtuu  myo� s  mentaaliverhossa,  mutta
syventyka�a�mme  ta� lla�  hetkella�  tarkastelemaan  astraaliverhon
muodostumista.

TILAPA4 INEN LUOMUS 

Ta�ma�  ela�va�  elonaine, jonka ihminen on veta�nyt itseensa� , on ti-
lapa� isesti erossa siita�  ela�ma�n meresta� , josta se saapui, ja ta� ten se
on erillisena�  ihmisen ruumiissa, missa�  se muodostaa sen astraali-
verhon.  Elementaalisen elonaineen luonteenpiirteet  ovat  hyvin
erikoiset. Sen ei voida sanoa omaavan mita� a�n a� lya� , silla�  eiha�n se
ole viela�  kivikunnankaan asteella, eika�  meilla�  ole tapana antaa ki-
vikunnalle  mita�a�n  sellaista  ominaisuutta,  jota  voitaisiin kutsua
a� lyksi.  Ta� lla�  elonaineella  on kuitenkin  aivan erinomainen kyky
soveltua ympa� risto� o� nsa�  ja  ottaa siita�  kaiken,  mita�  se  tarvitsee,
minka�  vuoksi na�ytta� a�  silta� , kuin silla�  olisi jonkinlainen a� ly tai ai-
nakin hyvin selkea�  vaisto. Olemme jo sanoneet, etta�  sen kehitys
tapahtuu va� ra�htelyiden avulla,  ja  va� ra�htelyt  ovat  astraalimaail-
massa aina halujen tai joidenkin tunteiden synnytta�mia� . Elonai-
neen leijuessa astraalisessa ilmapiirissa�  sen kehitys on siis riip-
puvainen niista�  himoista, haluista ja tunteista, mitka�  joutuvat sii-
hen erilaisista olennoista, jotka ovat riitta�va� sti kehittyneita�  oma-
takseen niita� . Kaikki eiva� t suinkaan ole ihmisia� , joukossa on ela� i-
mia� ,  luonnonhenkia�  ja  alemmalla  deevakehityslinjalla  olevia
olentoja, joita sanskritin kielessa�  nimiteta� a�n kaamadeevoiksi. Ni-
mitys  osoittaa  niiden  viela�  omaavan  haluja.  Kun  otetaan  huo-
mioon elementaalisen elonaineen suunnaton meri,  on ilmeista� ,
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etta�  vain silloin ta� llo� in jokin sen tietty hiukkanen tulee kosketuk-
seen  joidenkin  ela�vien  olentojen  synnytta�mien  va� ra�htelyiden
kanssa. 

Mutta ne hiukkaset, jotka vedeta� a�n muodostamaan osa ihmi-
sen astraaliverhosta, ja jotka ovat silloin yhta�  mainittuja  va� ra�h-
telyita�  sa� teileva�n keskuksen kanssa, tekeva� t jatkuvasti kokemuk-
sia ja ne saavat niita�  ta� llaisina aikoina tietysti paljon enemma�n,
kuin jos ne olisivat ja� a�neet yleisen elonaineen ulkopuoliseen me-
reen.  Tuo omituinen puolivaisto,  joka elonaineella on,  na�ytta� a�
olevan ta�ysin riitta�va�  antamaan noille hiukkasille osittaisen tie-
toisuuden asemastaan.  Ne huomaavat olevansa jollakin tavalla
edullisessa tilanteessa ja liittyva� t yhteen muodostaen era� a�nlai-
sen tilapa� isen olennon,  joka  on  riitta�va� sti  itsetietoinen  sa� ilyt-
ta� a�kseen ta�ma�n edullisen asemansa. Astraaliverhon osaset vaih-
detaan  ja  heiteta� a�n  jatkuvasti  pois  samoin  kuin  fyysisessa�kin
ruumiissa, mutta siita�  huolimatta yksilo� llisyyden tunne jatkuu ja
siirtyy  aina  uusiin  hiukkasiin  niiden saapuessa.  Tuo elonaine,
mika�  kuuluu  jokaisen  ihmisen  astraaliverhoon,  tuntee  epa� ile-
ma� tta�  itsensa�  era� a�nlaiseksi olennoksi ja se toimii oman kiinnos-
tuksensa mukaan.

VASTAKKAINEN PYRKIMYS 

Edella�  mainittu pyrkimys on tavallisesti  ta�ysin vastakkainen
ihmisen omalle pyrkimykselle. Ihminen etsii hienompia ja puh-
taampia va� ra�htelyita�  ja suuntautuu aina ylo� spa� in pois aineelli-
suudesta,  mutta haluelementaali tavoittaa pa� invastoin voimak-
kaampia ja karkeampia va� ra�htelyita�  seka�  pyrkii yha�  syvemma� lle
ja  syvemma� lle  aineellisuuteen.  Na� iden  kahden  va� lilla�  on  aina
olemassa  taistelu,  kuten  Pyha�  Paavali  sita�  kuvaa:  "Ja� senissa�ni
mina�  na� en toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan."
Taistelu jatkuu kuitenkin viela�  pitemma� lle. Elementaalinen olen-
to havaitsee itsessa� a�n olevan jonkinlaista hienompaakin ainetta,
ainetta,  josta  mieli  on  rakennettu,  ja  kokemuksestaan se  pian
huomaa, etta�  jos tuo aine va� ra�htelee harmoniassa sen oman ole-
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muksen kanssa, se voi saavuttaa paljon enemma�n ja paljon eloi-
sampia va� ra�htelyita� . Se oppii ta� sta� , etta�  jos se onnistuu saamaan
tuon hienomman aineen sopusointuun kanssaan, ts. jos se saa
meida� t uskomaan, etta�  me haluamme juuri sita� , mita�  se itse ha-
luaa,  se  saa  sita�  paljon suuremmassa ma�a� rin.  Na� in  siita�  tulee
meille  era� a�nlainen viettelija� ,  joka pyrkii  synnytta�ma�a�n  meissa�
kaikenlaisia haluja ja karkeita aistimuksia. 

Ta� sta�  huolimatta meida�n on varottava lankeamasta siihen van-
haan teologiseen virheeseen, etta�  pida�mme sita�  pahana olento-
na, paholaisena, joka tarkoituksellisesti pyrkii veta�ma�a�n meida� t
alas syntiin. Ta�ma�  elementaali ei kehity ensinka�a�n yksilo� llisesti,
eika�  silla�  ole mita� a�n ja� lleensyntyma�a� , se on vain osa kehittyva� sta�
elementaalisesta massasta. Eika�  ta� lla�  varjomaisella olennolla ole
myo� ska� a�n  mita� a�n  pahaa  tarkoitusta  meihin  na�hden.  Itseensa�
keskittyneena� , se ei tieda�  mita�a�n ihmisesta� , josta se silla�  hetkella�
muodostaa osan. Sen on yksinkertaisesti mahdotonta ymma� rta� a�
ihmista�  ja tieta� a�  mita� a�n ha�nen kehitystavastaan. Jos tuo elemen-
taali voisikin jollakin sokealla tavalla vaistota ihmisen ylo� spa� in
suuntautuvan pyrkimyksen, na�ytta� isi se siita�  vuorostaan viette-
lykselta� , mika�  veta� a�  sita�  takaisin silta�  kehityksen suunnalta, jota
se on ma�a� ra� tty kulkemaan. 

Mutta tosiasiassa se ei voi tieta�a�  mita� a�n ihmisesta� , se havait-
see  vain  tilaisuuden  saada  vaikutelmia,  ja  mita�  eloisampia  ne
ovat, sita�  tyytyva� isempi se itse on. Sille ei merkitse va�ha� a� ka�a�n,
ovatko aistimusvaikutelmat ihmiselle miellytta�via�  vai tuskallisia,
se etsii vain omaa edistysta� a�n ja on ta�ysin tieta�ma� to� n siita� , etta�
se saattaa vaikuttaa vakavalla tavalla ihmisen korkeampaan ke-
hitykseen. Ta�ma�  kehitys ei tietenka�a�n na�ytta� isi  siita�  ensinka�a�n
kehitykselta� ,  jos se voisi sen tajuta, vaan ta�ysin pa� invastaiselta.
Se ei siis milla�a�n tavalla ole meida�n vihollisemme, jota pita� a�  kau-
hulla ajatella, vaan se on osa jumalallisesta ela�ma� sta�  samoin kuin
ihminen itsekin, mutta vain kehityksen eri asteella. 

Meida�n kannaltamme katsoen elementaalin toiminta na�ytta� a�
siis  usein  viettelykselta� .  Me sanomme,  etta�  halumme pyrkiva� t
alaspa� in ja aiheuttavat meille paljon hankaluutta, mutta jos ym-
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ma� rta� isimme asian oikein, na�kisimme, etteiva� t ne ole ollenkaan
meida�n, vaan tuon elementaalin haluja. Sen ela�ma�  meissa�  on sel-
laista, millaiseksi olemme sen tehneet, ja se on siis ilmaus meis-
ta�  itsesta�mme. Jos olisimme edellisessa�  ela�ma� ssa�mme hallinneet
ja  puhdistaneet  halumme,  olisi  yhteytemme  haluelementaalin
kanssa  ta� ssa�  ela�ma� ssa�  paljon  miellytta�va�mpi  sen  sijaan,  etta�
olemme nyt tekemisissa�  karkeiden ja aistillisten va� ra�htelyiden
kanssa,  jotka  ovat  vastakkaisia  nykyiselle  pyrkimyksellemme
ela� a�  puhtaampaa  ja  hienompaa  ela�ma�a� .  Me  olemme  luoneet
tuon elementaalin,  mutta  ei  ole  mita� a�n  syyta�  olla  sen orjana.
Pa� invastoin,  meida�n  tulee  hallita  sita�  ja  pa� a� sta�  siita�  vapautu-
maan. 

Ensiksi  on selva� sti  ymma� rretta�va� ,  etta�  siina�  taistelussa,  jota
ka�ymme alempaa luontoamme vastaan, meida�n on aina pyritta�va�
liittyma�a�n korkeimpaan itsessa�mme. Emme saa koskaan ajatella
tai  sanoa,  etta�  haluamme  ta�ma�n  tai  tuon  alemmanluontoisen
asian, vaan sanokoon jokainen itselleen, etta�  ha�n tahtoo vain sita� ,
mika�  avartaa ha�nta�  ja auttaa ha�nta�  pa� a� sema�a�n ylo� spa� in. Kun voi-
makkaat va� ra�htelyt ka�yva� t  astraaliverhomme la�pi,  kun ankaran
vihan tai aistillisuuden puuska ylla� tta� a�  meida� t, emme saa antau-
tua sille, vaan meida�n on tera� stetta�va�  tahtomme ja sanottava it-
sellemme: "Mina�  tahdon pysya�  tyynena� , tahdon pysya�  erossa ta� s-
ta�  ha� irio� sta� . Ruumiissani on himoelementaali, joka koettaa saada
minut  raivostumaan  tai  tuntemaan  aistillisuuden  voimakkaita
va� ra�htelyita� , Mina�  en anna sille ta� ta�  tilaisuutta, silla�  mina�  itse en
sita�  halua. Miksi mina�  alentuisin niin alas, etta�  sallisin elemen-
taalin, joka ei ole kehityksessa� a�n viela�  kivikunnankaan asteella,
ka�ytta� a�  itsea�ni sen omiin tarkoituksiin?" 

On hyvin ta� rkea� ta� , etta�  ihminen ymma� rta� a�  olevansa korkeam-
pi voima, joka kulkee aina oikeaan suuntaan ja taistelee aina hy-
va�n puolesta ja etta�  tuo alempi voima ei lainkaan ole ha�n itse,
vaan ha�nen alemman verhonsa hallitsematon osa.  Ihmisen on
opittava ta�ydellisesti  sita�  hallitsemaan ja pita�ma�a�n  se kurissa.
Ha�nen ei pida�  ajatella, etta�  se on paha, vaan ha�nen on na�hta�va�  se
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era�a�na�  jumalallisen  voiman  vuodatuksena,  joka  kulkee  omaa
ta� sma� llista�  rataansa,  vaikka se ta� ssa�  vaiheessa sattuukin kulke-
maan alaspa� in aineellisuutta kohden eika�  ylo� spa� in, niin kuin me
kuljemme.

ASTRAALIVERHON UUDELLEEN JA4 RJESTELY
Kun  fyysinen  ruumis  kuolee,  verhojen  koko  ja� rjestelma� ,  joka
muodostaa persoonallisuuden, alkaa hajota ja astraaliverho sen
mukana. Haluelementaali tuntee ta�ma�n vaistomaisesti ja pela� s-
tyy. Se pelka� a�  menetta�va�nsa�  asuinsijansa, mika�  teki sille mahdol-
liseksi ela� a�  erillista�  ela�ma�a�  ja antoi sille myo� s harvinaisen kehit-
tymismahdollisuuden,  ja  siksi  se  ryhtyy  heti  suojelemaan  it-
sea� a�n. Se menettelee hyvin ovelasti ja� rjesta� ma� lla�  astraaliverhon
aineosat  siten,  etta�  ne  vastustavat  mahdollisimman kauan ha-
jaantumista. Tuon verhon lopullisesti hajotessa myo� s elementaa-
lin erillinen elonaika pa�a� ttyy ja siksi se taistelee, jos niin voidaan
sanoa, olemassaolonsa puolesta. 

Astraaliverhon  uudelleenja� rjestelyn  ansiosta  elementaali  voi
pita�a�  vainajaa edelleen suuressa ma�a� rin vallassaan - vaikkei se
itse sita�  tieda�ka� a�n - ja� rjesta�ma� lla�  tuon verhon kiintea�mma�n osan
ainehiukkaset sisa�kka� isiksi  "kuoriksi",  missa�  karkein ja� a�  ulom-
maisena kesta�ma�a�n suurinta hankausta. Tavallisesti se ei va� lita�
siita�  va�ha� isesta�  ma�a� ra� sta�  astraalista  ainetta,  joka  oli  fyysisen
ruumiin ulkopuolella  ja  muodosti  valoisan usvan eli  auran.  Se
tieta� a� , etta�  se voi ja� tta� a�  ottamatta tuon pienen ainema�a� ra�n huo-
mioon ja  keskittyy  vain  ympa� ro� ima�a�n  itsensa�  silla�  suunnatto-
masti suuremmalla astraaliaineen massalla, mika�  muodosti fyy-
sisen ruumiin kaksoismuodon. Tulos ta� llaisesta ja� rjestelysta�  on
sangen hankala ja haitallinen vainajan edistymiselle, jonka pa� a� -
ma�a� ra�na�  nyt on itseensa�  veta�ytyminen niin pian kuin mahdollis-
ta. Astraaliela�ma�n pidenta�minen ei ole suinkaan toivottavaa, ja
sita�  paitsi siita�  on viela�  muutakin haittaa. 
Koska verhon ulkopinnalla on yksinomaan karkeata ainetta ja
ulkoapa� in tulevat vaikutelmat saapuvat vainajalle vain ta�ma�n ai-
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nelaadun la�vitse ja koska kukin ainelaatu vainajassa on vuoro-
vaikutuksessa vain samantyyppisen ulkopuolella olevan aineen
kanssa, ta� sta�  tietenkin johtuu, etta�  ha�n on tietoinen vain tuosta
karkeasta astraaliaineesta, mika�  vastaa kiintea� ta�  fyysista�  ainetta.
Na� in ollen ha�nen astraaliela�ma�nsa�  on laadultaan hyvin aineellis-
ta, silla�  kaikki hienommat ja kauniimmat asiat ovat ta�na�  aikana
ha�nelta�  suljettuina. Ta� ta�  tarkoitetaan silloin, kun vainajan sano-
taan olevan suljettuna johonkin erityiseen alatasoon. Se ei suin-
kaan milla� a�n tavalla rajoita ha�nen liikkumistaan,  mutta ha�nen
tajuntansa ottaa vastaan vaikutelmia vain tuon yhden ainelaa-
dun va� lityksella�  ja saa siksi jokseenkin rajoitetun tiedon maail-
masta,  johon ha�n on joutunut.  Ha�net on suljettu pois kaikesta
siita� , mika�  on parhainta, valoisinta ja kauneinta, silla�  korkeam-
mat ja hienommat vaikutukset eiva� t voi la�pa� ista�  ta� ta�  tiiviin ast-
raaliaineen kuorta. Vainaja on ja�a�nyt la�heiseen kosketukseen fyy-
sisen maailman kanssa eika�  voi tavata ysta�via� a�n, jotka ovat kuol-
leet ennen ha�nta�  ja siirtyneet hienompiin tiloihin.

JA4 RJESTELYN VAHINGOLLINEN VAIKUTUS

Ta� llainen aineen uudelleen ja� rjestely vaikeuttaa koko astraa-
liela�ma�n ajan vainajan kykya�  na�hda�  siella�  olevat ysta�va�nsa� , ell-
eiva� t he ole ja� tta�neet fyysista�  maailmaa suunnilleen samanai-
kaisesti. Jos vainaja hera� a�  astraalimaailman alemmissa aineen-
tiloissa ja tahtoo tavata ysta�va�nsa� , joka on kuollut esim. kaksi-
toista tai viisitoista vuotta aikaisemmin, saattaa olla mahdol-
lista, etta�  ta�ma�  on siirta�nyt tietoisuutensa hienommalle tasolle,
ja siksi uusi tulokas, joka voi na�hda�  ysta�va�nsa�  astraaliverhosta
vain  ha�nen  omalle  tasolleen  kuuluvan  ainelaadun,  havaitsee
ysta�va�nsa�  olevan vain heikosti ha�nesta�  tietoinen. Ha�n na�ytta� a�
uneliaalta ja kaukaiselta ja on koko ajan veta�ytyma� ssa�  ajatuk-
sissaan korkeampiin ja hienompiin olotiloihin, jotka ha�nta�  nyt
kiinnostavat. 

Koska vainajat veta�ytyva� t asteittain sisa� a�npa� in ja heida�n tajun-
tansa on keskittyneena�  yleva�mpiin tiloihin, voi heida� t na�hda�  ela� -
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vina�  ja toimivina olentoina vain siella� . Alemmissa tiloissa he na� -
kyva� t sen sijaan tajuttomina kuorina. Mutta kun heida�n verhoi-
hinsa on kuitenkin ja� a�nyt  jokin ma�a� ra�  karkeampaakin ainetta,
niin tajunta voidaan tilapa� isesti kutsua takaisin, jos kutsu on riit-
ta�va�n voimakas. Ta�ma�  voi olla tuloksena esim. maan pa�a� lle ja� a� -
neiden omaisten hillitto� ma� sta�  surusta ja kaipauksesta seka�  yri-
tyksesta�  saada yhteys vainajan kanssa jonkun meedion va� lityk-
sella� . Samoin voi myo� s alempiin aineentiloihin sidotun vainajan
voimakas rakkaus veta� a�  ha�nen ysta�va�nsa�  tietoisuuden alas hie-
nommista tiloista, mutta useimmissa tapauksissa se kesta� a�  vain
lyhyen hetken. Jos he seisoisivat astraalimaailmassa vierekka� in,
niin edella�  menneen ysta�va�n huomio olisi kohdistettuna melkein
kokonaan ajatusmuotoihin ja uuden tulokkaan huomio taas fyy-
sisten esineiden kaksoismuotoihin.  Kumpikin na�kyisi  toisilleen
vain  ha�ma� ra� sti  ja  epa� todellisena;  he  na�kisiva� t  toinen  toisensa
ela�va�n  ika� a�n  kuin  varjojen maailmassa.  Vanhemmalle  astraali-
maailman asukkaalle olisivat vain ajatusmuodot ha�nen ympa� ril-
la� a�n ela�va� a�  todellisuutta. Uuden tulokkaan astraaliverhon, joka
tietenkin  ka� sitta� isi  myo� s  hienompaa  ainetta,  ha�n  kylla�  na�kisi,
mutta koska vastatulleen tajunta ei olisi keskittynyt noihin hie-
nompiin tiloihin, ha�n na�ytta� isi olevan ta�ysin tajuton. Jos heida�n
va� lilla� a�n olisi syva�  rakkaus, heida�n olisi ehka�  mahdollista hetken
hallita tuota haluelementaalia ja na�hda�  toisensa melkein ta�ydelli-
sesti,  mutta  ta� llaisissakin  tapauksissa  aineen ja� rjestyminen si-
sa�kka� isiksi kuoriksi tapahtuisi va� litto� ma� sti uudelleen, ja kumpi-
kin muuttuisi  toisen silmissa�  pian varjomaiseksi  olennoksi  ja� l-
leen.

KIELTA4YTYMISEN HYO4 TY 

Vainaja, joka kielta�ytyy ta� llaisesta astraaliverhon ja� rjestelysta� ,
sa� a� styy  monilta  vaikeuksilta  ja  pettymyksilta� .  Milla�  tasolla  ta-
hansa ha�nen ysta�va�nsa�  tajunta onkin toimivana, ha�n voi tavata
ta�ma�n juuri silla�  ja keskustella vapaasti ha�nen kanssaan. Useissa
tapauksissa ha�n voi tehda�  paljon enemma�nkin, silla�  vapautues-
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saan haluelementaalin vallasta ha�n voi myo� s ysta�va� lleen osoittaa,
miten siita�  voidaan vapautua, ja na� in molemmat saattavat ela� a�
paljon onnellisempaa ja hyo� dyllisempa�a�  astraaliela�ma�a�  kuin en-
nen ta� ta�  vapautumista. 

Tavallinen  vainaja,  joka  ei  tieda�  ta� sta�  mita� a�n,  hyva�ksyy  ele-
mentaalin toiminnan ika� a�n kuin ta�ha�n joutumaansa uuteen ja ou-
toon olotilaan kuuluvana, ja ha�n luulee na�keva�nsa�  tuon vainajien
maailman kokonaisuudessaan, vaikka ha�n todellisuudessa na�kee-
kin siita�  vain hyvin pienen ja rajoitetun osan. Asian tuntevan ok-
kultismin tutkijan, ei ole suinkaan syyta�  alistua tuon elementaa-
lin valtaan kuoleman ja� lkeen sen paremmin kuin ela�ma�nsa�  aika-
na fyysisessa�  maailmassa. Ha�n esta� a�  tuon kuoriksi kovettumisen,
mika�  sulkisi ha�net johonkin ma�a� ra� ttyyn alatasoon, ja pita� a�  avoin-
na  yhteytta�  kaikkiin  astraalimaailman  alueisiin.  Ta� ten  ha�n  on
ka�yta� nno� llisesti  katsoen  samassa  tilanteessa  kuin  ha�n  oli  siir-
tyessa� a�n astraalimaailmaan fyysisen ruumiinsa nukkuessa. Ta� sta�
syysta�  ha�n kykenee vapaammin liikkumaan ja on hyo� dyllisempi
muille, kuin jos ha�n olisi antautunut tuon elementaalin eli alem-
pien halujensa orjaksi.

Se voima, mita�  vaaditaan, kun halutaan vastustaa astraaliver-
hon uudelleen ja� rjestymista�  ja tahdotaan pita� a�  se entisessa�  tilas-
sa, on tarkalleen samanlainen kuin tarvitaan jonkin voimakkaan
himon vastustamiseen fyysisen ela�ma�n aikana. Elementaali tun-
tee pelkoa omalla erityisella� ,  puolitajuisella tavallaan ja koettaa
siirta� a�  ta�ma�n pelkonsa vainajaan, niin etta�  ha�nella�  jatkuvasti on
tunto jostakin la�hestyva� sta�  vaarasta,  mika�  voidaan va� ltta� a�  vain
sallimalla astraaliverhon kuoriksi ja� rjestyminen. Jos ha�n kuiten-
kin omaan parempaan tietoonsa luottaen tyynen varmasti  kar-
kottaa mielesta� a�n ta� llaisen ja� rjetto� ma�n pelon tunteen, ha�n tulee
aikanaan kuluttamaan pois elementaalin vastustuksen aivan sa-
moin, kuin ha�n fyysisen ela�ma�nsa�  aikana on usein voittanut halu-
jensa houkutukset. Ta� ten ha�nesta�  tulee astraaliela�ma�n ajaksi ela� -
va�  voima ja ha�n kykenee auttamaan muita samalla tavalla, kuin
ha�n teki fyysisen unensa aikana. Havaitsemme ta� sta�  ja� lleen, mika�
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huomattava hyo� ty on siita� , etta�  ihmisella�  on ta� sma� llinen ja tarkka
tieto kuoleman ja� lkeisesta�  ela�ma� sta� .
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Taivasmaailma

Kaikki  uskonnot ovat yhta�  mielta�  taivaan olemassaolosta sa-
moin kuin siita�kin, etta�  sen autuudesta saa nauttia vain oikein ja
hyvin  vietetyn  ela�ma�n  ja� lkeen.  Kristillisen  ja  muhamettilaisen
ajattelun mukaan se on Jumalan palkinto niille, jotka ovat ha�nen
suosiossaan, mutta muut uskonnot pita�va� t sita�  tuloksena hyva� sta�
ela�ma� sta�  aivan kuten me teosofitkin. Vaikka kaikki uskonnot ku-
vaavatkin taivasta hehkuvin va� rein, niin mika�a�n niista�  ei ole on-
nistunut kuvauksessaan saamaan aikaan todellisuuden vaikutus-
ta. Kaikki mita�  taivaassa on kirjoitettu, poikkeaa niin ta�ysin siita� ,
millaisen tieda�mme sen olevan, etta�  monet kuvaukset vaikuttavat
suorastaan irvikuvilta. Tietysti on syyta�  epa� ro� ida�  na� in sanoessa,
kun muistaa niita�  legendoja, joita lapsena kuulimme, mutta jos
meille olisi kerrottu muiden uskontojen sepitta�mia�  taruja, emme
lainkaan epa� ro� isi  na� in tehda� .  Budhalaisista ja hindulaisista kir-
joista  lo� yda�mme  mahtipontisia  kertomuksia  loppumattomista
puutarhoista, joissa puut ovat kultaa ja hopeaa ja hedelma� t erilai-
sia jalokivia� . Se houkuttelisi meida� t hymyilema�a�n, ellemme muis-
taisi, etta�  meida�n uskontomme kertomukset kultaisista kaduista
ja helmiporteista saattavat tuntua budhalaisista ja hindulaisista
yhta�  mahdottomilta. 

Tosiasiassa na�ma�  kertomukset na�ytta�va� t naurettavilta vain ot-
taessamme ne kirjaimellisesti,  emmeka�  me huomaa, etta�  jokai-
nen  kertoja  yritta� a�  kuvata  taivasta  omasta  na�ko� kulmastaan  ja
etta�  kaikki epa�onnistuvat siina�  sen vuoksi, ettei noita asioita lain-
kaan voida kuvata. Hindulainen kirjoittaja on todenna�ko� isesti
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na�hnyt  Intian  kuninkaiden  suuria  puutarhoja,  joissa  ka�ytettiin
juuri mainituissa kuvauksissa esitettya�  koristelua. Juutalainen ei
tuntenut niita� ,  ja siksi ha�n kuvasi loistavaa kaupunkia, esikuva-
naan ehka�  Aleksandria. Ha�nen ka� sitysta�nsa�  loistosta kuvasi kau-
punki ja ha�n na�ki sen koristelun rikkaudessa ja runsaudessa ko-
konaan toisenlaisena kuin mika�a�n kaupunki maan pa�a� lla�  voi olla.
Jokainen siis yritta� a�  kuvata totuutta ha�nelle tutuilla vertauskuvil-
la, totuutta, joka on liian suurenmoinen sanoin kuvattavaksi. 

Noista ajoista asti  on kuitenkin aina ollut ihmisia� ,  jotka ovat
itse na�hneet  taivaallisen loiston ja  myo� s  yritta� neet  vajavaisesti
sita�  kuvata. Muutamia teosofisia tutkijoita on heida�n joukossaan
ja kirjassa  "Mentaalitaso" on tulos heida�n  tutkimuksistaan.  Me
emme puhu siina�  kullasta ja hopeasta, rubiineista ja jalokivista�
yritta� essa�mme  kaikkein  hienoimmalla  tavalla  kuvata  va� rien  ja
muotojen  kauneutta.  Me  otamme  vertauksemme  pikemminkin
auringon laskusta seka�  meren ja taivaanrannan loistavista va� reis-
ta� , koska meista�  na�ma�  ovat taivaallisimpia. Ne jotka ovat na�hneet
totuuden, tieta�va� t hyvin, etta�  he ovat epa�onnistuneet yhta�  paljon
kuin ita�maisetkin kertojat yritta� essa� a�n sanojen avulla kuvata tai-
vasmaailman todellisuutta.  Jonakin  pa� iva�na�  kuitenkin  jokainen
ihminen tulee itse na�ma�  asiat tuntemaan. 

Taivas ei ole mika�a�n unelma, vaan loistava todellisuus, mutta
voidaksemme edes jonkin verran sita�  ymma� rta� a� ,  meida�n  tulee
muuttaa taivaska� sitteen era� sta�  perusajatusta.  Taivas ei  ole  mi-
ka� a�n paikka jossakin, vaan se on tajunnan tila. Jos kysytte minul-
ta, missa�  taivas on, minun on vastattava, etta�  se on ta� ssa�  kaikkial-
la ympa� rilla�mme; se on yhta�  la�hella�  meita�  kuin ilma, jota hengi-
ta�mme. "Valo on teissa�  ja ympa� rilla�nne", sanoi Buddha kauan sit-
ten, "ja teida�n on vain poistettava side silmilta�nne na�hda�ksenne
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sen". Mutta mita�  merkitsee siteen poistaminen? Mita�  se symboli-
soi? Siina�  on kysymys vain tajunnan nostamisesta korkeammalle
tasolle, sen keskitta�misesta�  hienomman aineen verhoon. Olen jo
kirjoittanut mahdollisuudesta kohottaa tajunta astraaliverhoon,
jotta voisimme na�hda�  astraalimaailman. Kohottaaksemme tajun-
tamme mentaalimaailmaan meida�n on ka�yta�va�  la�pi viela�  toinen
samanlainen vaihe, silla�  meilla�  on myo� s mentaalinen verho, jonka
avulla  voimme  vastaanottaa  va� ra�htelyita�  tuosta  maailmasta  ja
ela� a�  taivasmaailman ihanassa loistossa, vaikka meilla�  onkin viela�
fyysinen ruumis. Sellaisen kokemuksen ja� lkeen meilla�  on kuiten-
kin ena�a�  varsin va�ha�n halua palata takaisin viimeksi mainittuun
ruumiiseen. 

Tavallinen ihminen saavuttaa ta�ma�n autuudentilan vasta kuo-
lemansa ja� lkeen, eika�  heti silloinkaan, paitsi hyvin harvinaisessa
tapauksessa. Olen jo esitta�nyt miten vainaja jatkuvasti veta�ytyy
sisa�a�npa� in  itseensa� .  Koko astraaliela�ma�  on  sisa� a�npa� in  veta�yty-
mista� ,  ja  kun  sitten  tulee  aika,  jolloin  vainaja  saavuttaa  tuon
maailman ylimma�n rajan, ha�n kuolee ja� lleen samalla tavalla kuin
ja� tta� essa� a�n fyysisen maailman.  Toisin sanoen,  ha�n poistuu ast-
raaliverhostaan,  ja� tta� a�  sen  taakseen  ja  siirtyy  sen  ja� lkeen  hie-
nompaan ja ta�ydellisempa�a�n ela�ma�a�n. Ta�ha�n toiseen kuolemaan
ei liity minka�a�nlaista tuskaa tai ka� rsimysta�  eika�  tavallisella vaina-
jalla ole minka�a�nlaista tietoa sen luonteesta. Ha�n vaipuu vain yk-
sinkertaisesti  miellytta�va� a�n lepoon ja siita�  ha�n hera�a�  korkeam-
paan tajunnan tilaan. Teosofian tutkija saattaa mahdollisesti ha-
vaita tulleensa astraaliela�ma�n loppuun ja ha�n tervehtii sita�  tie-
tysti ihastuneena, koska ha�n tieta�a� , etta�  ha�nen edessa� a�n on pal-
jon loistavampi maailma. Samoin kuin fyysisessa�  kuolemassa on
aina tajuttomuuden kausi, josta ihminen hera� a�  va�hitellen, samoin
on  myo� s  astraalisessa  kuolemassa.  A4 sken  mainitussa  kirjassa
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"Mentaalitaso" koetetaan jossakin ma�a� rin kuvata sita� , mita�  vaina-
ja na�kee tuossa maailmassa, seka�  luokitella niin paljon kuin mah-
dollista  tuon loistavan Valon Maan eri  osastoja.  Siina�  esiteta�a�n
myo� s taivasmaailmaan liittyvia� , tutkimusten aikana esiin tulleita
tapauksia.  Ta� lla�  kerralla  koetan  tarkastella  noita  asioita  koko-
naan eri na�ko� kannalta, ja ne lukijat, jotka haluavat, voivat ta�yden-
ta� a�  niita�  mainitun kirjan avulla. 

AJATUSTEN VALTAKUNTA 

Kaikkein helpoimmin ymma� rretta�va�  ma�a� ritelma�  tuosta maail-
masta on ehka�  se, etta�  se on jumalallisen mielen maailma, todelli-
nen ajatusten maailma ja etta�  kaikki hyva�  ja kaunis, mita�  ihminen
pystyy ajattelemaan, on siina�  ela�va�a�  todellisuutta. Meilla�  on erit-
ta� in erheellinen tapa pita� a�  kaikkia aineellisia asioita todellisina ja
kaikkia ei-aineellisia epa� todellisina ja unenkaltaisina. Totuus on
kuitenkin se, etta�  kaikki, mika�  ilmentyy aineessa, on tuohon ai-
neeseen haudattuna ja ka� tkettyna�  ja sen todellista olemusta on
vaikea havaita, ellei sita�  tarkastella korkeammasta na�ko� kulmasta.
Kuullessamme puhuttavan ajatusten maailmasta tulee mieleem-
me  heti  epa� todellinen  maailma,  joka  on  rakennettu  "aineesta,
mista�  unet  ovat  tehdyt",  kuten runoilija  sanoo.  Koettakaamme
kuvitella ihmista� , joka ja� tettya� a�n fyysisen ruumiinsa avaa tajun-
tansa astraaliela�ma� ssa� ,  kuvitelkaamme ha�nen ensimma� ista�  vai-
kutelmaansa  tuon maailman todellisuudesta  ja  kiihkea� sta�  eloi-
suudesta. Todenna�ko� isesti ha�n silloin ajattele: "Nyt tieda�n ensim-
ma� isen kerran mita�  merkitsee  ela� a� .  Ta�ha�n  asti  olen ollut  kuin
vankilassa tieta�ma� tta�  siita� . Ajattelin olevani hyvin eloisa ja viisas,
vaikka todellisuudessa olen ollut kuin ryo� miva�  perhostoukka tie-
ta�ma� tta�  mita�a�n oman lehteni ulkopuolella olevasta ela�ma� sta� . Nyt
olen levitta�nyt siipeni perhosen lailla ja lenta�nyt laajemman ela� -
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ma�n auringon paisteeseen." Mutta kun ha�n sitten ja� tta� a�  tuon ela� -
ma�n ja siirtyy sita�kin korkeampaan ela�ma�a�n,  ha�n kokee uudel-
leen saman, silla�  tuo ela�ma�  on ja� lleen niin paljon ta�ydellisempi,
laajempi ja kiihkea�mpi, kuin mita�  astraalinen ela�ma�  oli, etta�  niita�
on vaikea verrata keskena�a�n. Ja viela�  kaiken senkin ja� lkeen tulee
ja� lleen  uusi  ela�ma� ,  johon  mentaalista  ela�ma�a�  voidaan  verrata
kuin kuun paistetta auringonvaloon. Mutta on hyo� dyto� nta�  ajatella
sita�  nyt. 

Varmaan  monien  mielesta�  kuulostaa  oudolta  sanoa  ajatus-
maailmaa fyysista�  maailmaa todellisemmaksi, mutta se on outoa
vain niin kauan, kunnes he kokevat tuon hienomman maailman
ela�ma�n. Sen ja� lkeen he tieta�va� t siita�  paljon enemma�n, kuin mita�
sanat voivat kertoa. Joskus vain va�ha� inenkin sen suuntainen ko-
kemus riitta� a� . Mielessa�ni on herra Humphry Davyn eloisa kuvaus
ilokaasun ha�neen tekema� sta�  vaikutuksesta. Kun ha�n oli hengitta� -
nyt sita� , ha�nen ka� sityksensa�  ulkopuolisista asioista alkoi ha� ipya�
ja eloisia kuvasarjoja kulki nopeasti ha�nen mielensa�  la�vitse. Sanat
yhdistiva� t ne sitten, etta�  ne muodostivat ta�ysin uuden ka� sitteen.
Ha�n sanoi: "Olin uudella tavalla yhdistettyjen ja muotoiltujen ka� -
sitteiden maailmassa." Selvittya� a�n siita�  ha�n lausui: "Ei ole mita� a�n
muuta kuin ajatuksia. Universumi on muodostettu vaikutelmista,
ka� sitteista� , nautinnosta ja tuskasta." Ta�ma�  oli kuitenkin vain epa� -
ta�ydellinen  muistikuva  va�ha� isesta�  astraalimaailman  kokemuk-
sesta, jotavastoin mentaalimaailmassa olemme tekemisissa�  asioi-
den kanssa, jotka ovat miltei ka� sitta�ma� tto� ma�n paljon hienompia.

JUMALALLINEN MIELI 

Mentaalimaailmassa on siis olemassa jumalallisen mielen raja-
ton ta�ydellisyys, ja sen rikkaus ja ylta�kylla� isyys on avoinna jokai-
selle sielulle siina�  ma�a� rin, kuin ha�n on valmis sita�  vastaanotta-
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maan. Jos ihminen on jo pa� a� ssyt kehityksensa�  pa� a�ma�a� ra� a�n,  jos
ha�n on jo paljastanut sen jumaluuden, jonka siemen on ha�nen si-
sa� ssa� a�n, niin koko tuo loisto on ha�nen ulottuvillaan. Mutta koska
kukaan meista�  ei ole sita�  viela�  tehnyt, koska me olemme vain as-
teittain  nousemassa  tuota  suurenmoista  ta�ydellisyytta�  kohden,
niin  ei  myo� ska� a�n  kukaan  pysty  sita�  ta�ydellisesti  ka� sitta�ma�a�n,
vaan kukin ottaa siita�  ja  ymma� rta� a�  siita�  juuri sen verran,  kuin
ha�n aikaisemmilla ponnistuksillaan on valmistautunut sita�  vas-
taanottamaan. Eri yksilo� t tuovat tullessaan erilaisia kykyja� , kuten
ita�mainen vertaus kuuluu: 
"Jokainen ihminen tuo oman kuppinsa, ja toiset kupit ovat suuria
ja toiset pienia� , mutta olkoot ne suuria tai pienia� , jokainen kuppi
ta�yteta� a�n  a�a� ria� a�n  myo� ten.  Autuuden meressa�  on  paljon enem-
ma�n kuin riitta�va� sti kullekin." 

Kaikki uskonnot puhuvat ta� sta�  taivaan autuudesta, mutta vain
hyvin harvat niista�  esitta�va� t riitta�va�n selva� sti ja tarkasti sen joh-
toajatuksen - mika�  todellisuudessa on avain sen ymma� rta�miseen
ja mika�  selitta� a�  ja� rkipera� isesti, miten sellainen autuus on kaikille
mahdollista - etta�  jokainen muodostaa valintansa mukaan oman
taivaansa  Jumalan  ajatuksesta,  sen  kuvaamattomasta  loistosta.
Ihminen ratkaisee itse taivasela�ma�n pituuden ja luonteen niiden
syiden perusteella, jotka ha�n loi maaela�ma�nsa�  aikana ja siksi ha�n
saa tarkalleen sen ma�a� ra�n iloa ja sen luonteista onnea, mika�  so-
veltuu parhaiten ha�nen vastaanottokyvylleen. Silla�  se on maail-
ma, missa�  jokainen olento tajunnantilastaan riippuen nauttii kor-
keinta henkista�  autuutta, maailma, minka�  kykya�  vastata ihmisen
pyrkimyksiin rajoittaa vain ha�nen kykynsa�  pyrkia� . 

Haluillaan ja himoillaan ihminen muodosti  itselleen astraali-
verhon maaela�ma�nsa�  aikana ja astraaliela�ma�n aikana ha�nen oli
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siina�  asuttava. Sen luonteesta riippui; oliko ha�n onnellinen tai on-
neton.  Nyt  on  puhdistuksen  kausi  ohi,  silla�  ha�nen  luontonsa
alempi osa on polttanut itsensa�  loppuun. Ja� ljelle ovat ja� a�neet vain
ne  hienoimmat  ja  kehittyneimma� t  ajatukset  seka�  jaloimmat  ja
epa� itsekka� imma� t  pyrkimykset,  mitka�  ha�n  kehitti  maaela�ma� s-
sa� a�n. Na�ma�  ryhmittyva� t mentaalimaailmassa ha�nen ympa� rilleen
ja muodostavat ika� a�n kuin era�a�nlaisen kuoren, jonka la�vitse ha�n
pystyy vastaamaan tietyn tyyppisiin va� ra�htelyihin tuossa hienos-
sa aineessa. Na�ma�  ajatukset,  jotka ha�nta�  ympa� ro� iva� t,  ovat niita�
voimia, joiden avulla ha�n ammentaa taivasmaailman rikkauksia
ja ha�n havaitsee,  etta�  se on rajaton varasto,  mista�  ha�n voi am-
mentaa niiden ajatusten ja pyrkimysten mukaisesti, mitka�  ha�n loi
fyysisessa�  ja astraalisessa ela�ma� ssa� a�n. Ha�nen puhtain rakkauten-
sa ja ylevin hartautensa johtavat nyt tulokseen, silla�  taivaassa ei
ole ha�nesta�  mita� a�n muuta ja� ljella� ; kaikki ahneus ja itsekkyys ja� -
tettiin halujen maailmaan. 

On olemassa kahdenlaista rakkautta.  On sellaista, jota tuskin
voidaan nimitta� a�  na� in hienolla nimella� ,  kun ihminen koko ajan
ajattelee, miten paljon vastarakkautta ha�n saa sijoituksestaan, ja
on  huolissaan  vastapuolen  ha�nelle  osoittamastaan  rakkauden
ma�a� ra� sta� .  Siksi  ha�n on myo� s  jatkuvasti  epa� luuloinen ja musta-
sukkainen. Kuoleman ja� lkeen na�ma�  ottamisen halua ja ahneutta
pursuvat tunteet purkautuvat epa� luuloisuutena ja kurjuutena ha-
lujen maailmassa, johon ne selva� sti kuuluvatkin. Mutta on toisen-
laistakin rakkautta, jolloin ihminen ei koskaan pysa�hdy ajattele-
maan, kuinka paljon ha�n itse saa, vaan ha�n vuodattaa varaukset-
tomasti itsea� a�n rakastamalleen henkilo� lle ja huolehtii vain siita� ,
miten ha�n parhaiten voisi ka�yta�nno� ssa�  osoittaa tunteitaan, jotka
niin kokonaan ta�ytta�va� t ha�nen syda�mensa� . Ta� llaisella rakkaudella
ei ole mita�a�n rajoja, koska silta�  puuttuu saamisen halu. Se ei ta-
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voittele mita� a�n itselleen, eika�  silla�  ole ajatustakaan vastalahjasta.
Juuri ta� sta�  syysta�  se on a�a� reto� n voiman vuodatus, jota astraali-
nen aine ei voi ilmenta� a�  eika�  astraalimaailman ulottuvuus sisa� l-
ta� a� .  Se  tarvitsee  hienompaa  ainetta  ja  korkeamman  maailman
laajempaa  tilaa  ja  siksi  ta�ma�  voima  kuuluukin  mentaalimaail-
maan. On olemassa myo� s uskonnollista hartautta, missa�  ihminen
ajattelee pa� a� asiassa sita� ,  mita�  ha�n voisi saada rukouksellaan, ja
alentaa  siten  palvontansa  kaupanhieronnan  tasolle.  Mutta  on
myo� s  olemassa aitoa hartautta,  missa�  ihminen unohtaa itsensa�
ta�ydellisesti mietiskellessa� a�n jumaluutta. 

Tieda�mme hyvin jokainen, etta�  ylevimma�ssa�  hartaudessamme
on jotakin sellaista, jota ei ole koskaan voitu tyydytta� a� , etta�  kor-
kein pyrkimyksemme ei ole milloinkaan toteutunut ja etta�  rakas-
taessamme todella epa� itsekka�a� sti, tunteidemme ilmaiseminen on
korkealla fyysisen maailman yla�puolella. Jaloimman musiikin tai
ta�ydellisen taiteen syda�messa�mme hera� tta�ma�  tunne ulottuu kor-
keuksiin  ja  syvyyksiin,  jotka  ovat  tuntemattomia  ta� lle  ja�yka� lle
fyysiselle  maailmalle.  Silloin on kysymyksessa�  ihmeellinen voi-
ma, joka on meida�n arviomme yla�puolella, ja sen ta�ytyy tuottaa
tuloksia jossakin ja jollakin tavalla, silla�  energian sa� ilymisen laki
pa� tee  korkeimpien  ajatusten  ja  pyrkimysten  maailmassa  yhta�
varmasti  kuin  tavallisessa  liike-  ja  tasapaino-opissakin.  Mutta
koska tuon voiman vastavaikutuksen pita� a�  kohdistua myo� s sen
synnytta� ja� a� n  ja  koska  se  ei  voi  toimia  fyysisessa�  maailmassa,
mika�  seikka johtuu ta�ma�n maailman rajoittuneisuudesta ja suh-
teellisesta karkeudesta, niin kuinka ja milloin se purkaa va� ltta� -
ma� tto� ma�n seurauksensa? Se yksinkertaisesti odottaa siksi, kun-
nes ihminen saavuttaa saman tason, jolla tuo voima toimii. Sen
energia ja�a�  varastoon, kunnes tulee tilaisuus sen purkautumisel-
le. Ihmisen tajunnan ollessa keskittyneena�  fyysiseen tai astraali-
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seen maailmaan se ei voi vaikuttaa ha�neen, mutta heti, kun ha�n
siirtyy kokonaan mentaalimaailmaan, se on siella�  valmiina ha�nta�
varten, sen sulkuportit avataan ja sen toiminta alkaa. Ta� ten ta�y-
dellinen oikeus  tapahtuu eika�  mita� a�n  ole  menetetty,  vaikkakin
meista�  ta�a� lla�  alemmassa maailmassa na�ytta� a� , kuin se olisi kadot-
tanut merkityksensa�  ja mennyt hukkaan. 

SIELUN IKKUNAT 

Voidaksemme ymma� rta� a�  taivasela�ma�a�  meida�n tulee ka� sitta� a� ,
miten ihminen muodostaa oman taivaansa.  Tuolla  jumalallisen
mielen tasolla, kuten olemme sanoneet, on olemassa kaikki kau-
neus ja loisto, mita�  voidaan ka� sitta� a� , mutta ihminen katselee sita�
vain omien, itse tekemiensa�  ikkunoiden la�vitse. Jokainen ha�nen
ajatusmuodoistaan  on  ta� llainen  ikkuna,  minka�  kautta  ha�nelle
saattaa tulla vastaus noilta ulkopuolisilta voimilta. Jos ha�n maa-
ela�ma�nsa�  aikana on antanut arvoa pa�a� siallisesti fyysisille asioille,
ha�n on silloin tehnyt itselleen vain muutamia ikkunoita,  joiden
la�pi tuo hienomman maailman kirkkaus voi ha�nelle loistaa. Jokai-
sella ihmisella�  on ollut jokin todella puhdas ja epa� itseka� s ajatus
vaikka vain kerran ela�ma� ssa� , ja se on nyt ha�nen ikkunansa taivas-
maailmassa. Jokainen - paitsi aivan kehittyma� to� n - ihminen ko-
kee jonkin verran tuota autuuden ela�ma�a� . Kristilliset oikeaoppi-
neet sanovat ihmisen meneva�n kuoleman ja� lkeen joko taivaaseen
tai helvettiin, mutta totuus on se, etta�  useimmat ihmiset saavat 
kokea molempia (jos nyt edes astraalimaailman alinta osaa voim-
me kutsua tuolla hirvea� lla�  nimella� ), ja ero on vain heida�n sovituk-
sensa ma�a� ra� ssa� . 

Meida�n on ymma� rretta�va� , etta�  tavallinen ihminen on vasta ke-
hityksensa�  varhaisemmassa  vaiheessa.  Ha�n  on oppinut  ka�ytta� -
ma�a�n fyysista�  ruumistaan jokseenkin hyvin ja ha�n pystyy myo� s
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toimimaan  melko vapaasti  astraaliverhossaan,  vaikka  ha�n  vain
harvoin kykenee muistamaan sita�  fyysisissa�  aivoissaan. Mutta ha� -
nen mentaaliverhonsa ei ole viela�  lainkaan suoranainen ka�ytto� -
va� line eika�  ha�n voi ka�ytta� a�  sita�  samalla tavalla kuin na� ita�  alempia
verhojaan. Ha�n ei voi esim. liikkua siina�  eika�  voi myo� ska�a�n ottaa
vastaan vaikutelmia normaalilla tavalla. 

Ihmista�  ei  siis  tule  ajatella  vapaasti  toimivana  ja  liikkuvana
mentaalimaailmassa, kuten ha�n teki astraalimaalimassa. Ha�n on
siella�  vain vastaanottaja, ja ha�nen yhteytensa�  ulkopuolisen maail-
man kanssa tapahtuu vain ha�nen omien ikkunoittensa kautta ja
on siten hyvin rajoitettua. Ihminen, joka voi toimia vapaasti men-
taalimaailmassa on jo noussut paljon tavallisen ihmisen yla�puo-
lelle.  Ha�n  on  silloin  jo  kirkastettu  henki,  korkealle  kehittynyt
olento. Ihminen, joka on siella�  ta�ysin tajuissaan, voi ka�ytta� a�  men-
taaliverhoaan yhta�  vapaasti, kuin tavallinen ihminen ka�ytta� a�  fyy-
sista�  ruumistaan, ja hyvin laajat tiedonalat ovat ha�nelle avoinna
tuon verhon va� lityksella� . 

Ta� lla�  hetkella�  ajattelemme kuitenkin vain va�hemma�n kehitty-
nytta�  ihmista� ,  jolla  on omat na�ko� ikkunansa.  Ymma� rta� a� ksemme
ha�nen taivasela�ma�a�nsa�  meida�n on tarkastettava kahta eri asiaa:
ha�nen suhdettaan tuohon maailmaan seka�  ysta�viinsa� . 

Kysymys ha�nen suhteestaan ympa� risto� o� nsa�  tuossa maailmassa
jakautuu kahteen osaan, silla�  meida�n on ensin tarkastettava ha� -
nen ajatustensa muokkaamaa tuon maailman ainetta ja toiseksi
sita�  voimaa, joka on hera�nnyt vastaukseksi ha�nen hartaisiin pyr-
kimyksiinsa� . Tutkiessamme astraalimaailmaa na� imme, miten vai-
naja siella�  ympa� ro� i itsensa�  ajatusmuodoilla. Mentaalimaailmassa
ha�n  on ajatusten omassa maailmassa,  joten ajatusmuodot ovat
nyt  tietysti  kaikki  kaikessa  molempiin  tarkastettaviin  asioihin
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na�hden. Siella�  on ha�nen ympa� rilla�a�n ela�via�  voimia, tuon maail-
man  mahtavia  enkeliasukkaita  ja  monet  heida�n  ja� rjesto� ista� a�n
ovat hyvin herkkia�  ihmisen ma�a� ra� tyille pyrkimyksille, joihin ne
vastaavat va� litto� ma� sti. Tietysti ha�nen ajatuksensa ja kaipauksen-
sa liikkuvat niita�  uomia pitkin, jotka ha�n pani liikkeelle jo maa-
ela�ma� ssa� a�n. Saattaisimme kuvitella, kun ha�net siirreta� a�n tuollai-
seen ylimaailmalliseen voiman ja eloisuuden maailmaan, etta�  se
sysa� isi ha�net kokonaan uusille ja ta�ha�n asti tuntemattomille toi-
minnanaloille,  mutta se ei  ole mahdollista.  Ha�nen mentaaliver-
honsa  ei  ole  viela�  samalla  tavalla  ja� rjestyksessa�  kuin  alemmat
verhot eika�  se ole yhta�  hyvin ha�nen hallinnassaan. Kaikkien men-
neitten ela�mien aikana se on totutettu ottamaan vastaan toimin-
taan  kiihottavia  yllykkeita�  alhaalta  pa� in,  pa� a� asiassa  fyysisesta�
ruumiista ja toisinaan myo� s astraaliverhosta. Vain hyvin va�ha�n ja
heikosti se on ottanut vastaan va� ra�htelyita�  suoraan omasta men-
taalimaailmastaan,  eika�  se  voi  a�kkia�  ryhtya�  niita�  vastaanotta-
maan eika�  niihin vastaamaan. Ka�yta�nno� llisesti katsoen vainaja ei
luo taivasmaailmassa uusia ajatusmuotoja, vain ne, jotka ha�n on
jo  luonut,  toimivat  ikkunoina,  joiden  la�vitse  ha�n  katselee  ulos
tuohon uuteen maailmaan. 

MUSIIKIN IKKUNA 

Mainitut  ikkunat  erottaa  toisistaan  kaksi  mahdollisuutta:
suunta, mihin ne katsovat, ja lasin laatu, josta ne ovat muodoste-
tut. Ylevimmilla�  ajatuksilla on hyvin monia eri suuntia. Sellaiset
tunteet kuin rakkaus ja hartaus ovat yleensa�  niin persoonallisia,
etta�  meida�n on ehka�  syyta�  tarkastaa niita�  sitten, kun tulee kysy-
mys vainajan suhteesta muihin ihmisiin. Ottakaamme ensiksi esi-
merkki, missa�  ta�ma�  elementti ei esiinny, esim. ympa� risto� n vaiku-
tus  vainajaan.  Olettakaamme,  etta�  yksi  ha�nen  ikkunoistaan on
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musiikki. Se on hyvin mahtava voima. Tieda�mme, miten suuresti
musiikki voi kohottaa ihmista� . Se voi tehda�  ha�nesta�  hetkeksi ai-
van kuin toisen maailman olennon. Jos olemme ta�ma�n kokeneet,
tieda�mme, etta�  olemme silloin olleet suunnattoman voiman la� -
heisyydessa� .  Vainajalla,  jolla  ei  ole  musiikkia  sielussaan,  ei  ole
myo� ska� a�n ikkunaa siihen suuntaan, mutta ihminen, jolla on tuo
ikkuna, voi sen kautta vastaanottaa selva� sti kolmenlaisen vaiku-
tuksen,  jonka  muokkaa kuitenkin  ha�nen ikkunansa lasin laatu.
Luonnollisesti lasi rajoittaa suuresti ha�nen na�ko� alaansa. Se saat-
taa olla va� rillinen ja laskee siksi la�vitseen vain joitakin ma�a� ra� tty-
ja�  valonsa� teita� , tai se voi olla huonoa ainesta, ja siksi se va�a� rista� a�
ja himmenta� a�  kaikki valonsa� teet niiden saapuessa. Kysymyksessa�
oleva henkilo�  on esimerkiksi  antanut arvoa maan pa�a� lla�  olles-
saan vain ma�a� ra� tynlaiselle musiikille tms. Mutta olettakaamme,
etta�  ha�nen musiikki-ikkunansa on hyva� , mita�  ha�n silloin saa vas-
taanottaa sen la�vitse? 

Ensiksikin ha�n saa musiikkia, mika�  on mentaalimaailman voi-
mien ja� rjestynytta�  liikuntoa. Tuo runollinen ajatus sfa�a� rien mu-
siikista perustuu tiettyyn tosiasiaan, silla�  kaikenlainen liikunta ja
toiminta na� issa�  hienommissa maailmoissa synnytta� a�  a� a� nen ja va� -
rin loistavia harmonioita. Kaikki ajatukset - ha�nen omansa yhta�
hyvin kuin muidenkin - ilmenta�va� t itsea�a�n hienoilla ja loistavilla
alati vaihtuvien sointujen sarjoilla; ne soivat kuin tuhannet tuuli-
harput. Taivasmaailman hehkuvan ela�va�  musiikki on aina la� sna� o-
leva ja ihastuttava tausta kaikissa ihmisen kokemuksissa. 

Toiseksi tuon maailman asukkaiden joukossa on suuri olento-
jen ryhma� ,  suuri enkelten ja� rjesto� ,  kuten kristilliset ysta�va�mme
heita�  nimitta� isiva� t, joka on erityisesti antautunut musiikille ja se
ilmenta� a�  itsea� a�n tavallisesti musiikin avulla paljon suuremmassa
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ma�a� rin kuin muut. Vanhoissa hindulaisissa kirjoissa heita�  sano-
taan Gandharvoiksi.  Vainaja,  jonka sielu on viritetty musiikille,
hera� tta� a�  varmasti heida�n huomionsa, ja ha�n saa yhteyden johon-
kuhun heista� . Ta� ten ha�n oppii yha�  enemma�n nauttimaan kaikista
niista�  ihmeellisista�  uusista  yhdistelmista� ,  joita  he  musiikissaan
ka�ytta�va� t. 

Kolmanneksi  ha�n  on  myo� s  joidenkin  la�himma� istensa�  taivas-
maailmassa  esitta�ma�n  musiikin  hyvin  kiinnostunut  kuuntelija.
Ajatelkaamme, miten monet suuret sa�velta� ja� t ovat menneet sinne
ennen ha�nta� : Bach, Beethoven, Mendelssohn, Ha�ndel, Mozart ja
Rossini. Kaikki he ovat siella� , eiva� t suinkaan kuolleina, vaan ta�yn-
na�  ela�ma�a�  antaen vuolaana virrata paljon mahtavampien sa�ve-
lien  ja  paljon  loistavampien harmonioiden kuin  mika�a�n  niista� ,
joita he maan pa�a� lla�  loivat. Jokainen heista�  on ihmeellinen melo-
dian la�hde. Maallisten sa�velta� jien moni inspiraatio on todellisuu-
dessa vain heikko ja kaukainen kaiku heida�n melodioidensa su-
loudesta. Paljon useammin kuin luulemmekaan ta�ma�n alemman
maailman nerous on vain edella�  menneiden henkilo� iden esteet-
to� ma� sti  toimivien kykyjen heijastusta.  Useammin kuin  kuvitte-
lemmekaan vastaanottokykyinen henkilo�  maan pa�a� lla�  voi siepata
ajatuksen heilta�  ja esitta� a�  sen siina�  laajuudessa, kuin se ta� a� lla�  on
mahdollista. Suuret musiikin mestarit kertovat, kuinka he saatta-
vat toisinaan kuulla kokonaisen oratorion, mahtavan marssin tai
hienon kuorolaulun yhdessa�  ainoassa akordissa ja kuinka he na� in
voivat  saada  inspiraation,  jonka  muistiin  kirjoittaminen  vaatii
useita sivuja.  Ta�ma�  osoittaa selva� sti,  kuinka paljon taivaallinen
musiikki  eroaa siita� ,  minka�  me tunnemme ta� a� lla�  alhaalla.  Yksi
mahtava  akordi  siella�  vaatii  ta� a� lla�  tunteja  kesta�va�n  esityksen,
mika�  lisa�ksi laadultaan on paljon heikompi. 
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Hyvin samanlainen kokemus on silla�  ihmisella� , jolla on taiteen
ikkuna.  Ha�nella� kin  on  kolme  suuren  ilon  mahdollisuutta,  silla�
mentaalimaailma ilmenta� a�  itsea� a�n va� reina�  yhta�  hyvin kuin a�a�ni-
na�kin. Teosofian tutkijat tieta�va� t, etta�  on olemassa deevojen va� ri-
kieli, henkija� rjesto� n, jonka ja� senten yhteydenpito tapahtuu lois-
tavien va� rien leimahduksina. Myo� s kaikki keskiajan suuret taitei-
lijat tyo� skenteleva� t edelleen, ei ena�a�  siveltimen ja kankaan avulla,
vaan  he  muokkaavat  mentaalista  ainetta  paljon  helpommalla,
mutta kuitenkin a� a� retto� ma�n paljon tehokkaammalla tavalla.  Jo-
kainen  taiteilija  tieta� a� ,  miten paljon huonompi  ha�nen mieliku-
vaansa on jokainen ha�nen onnistuneinkin luomuksensa paperilla
ja kankaalla. Taivasmaailmassa ajatteleminen on toteuttamista ja
epa�onnistuminen  siella�  on  mahdotonta.  Sama  koskee  kaikkea
ajattelua, joten siella�  on rajattomat mahdollisuudet paljon ta�ydel-
lisempa�a�n  oppimiseen,  iloon  ja  tyydytykseen  kuin  fyysisessa�
maailmassa. 

PERSOONALLISET SUHTEET 

Ka�a�nta�ka�a�mme  nyt  huomiomme  toiseen  osaan  aihettamme,
kysymykseen ihmisen suhteesta  toiseen ihmiseen,  jota  ha�n  ra-
kastaa, palvoo tai kunnioittaa. Ihmiset kyseleva� t meilta�  yha�  uu-
delleen, voivatko he kohdata ja tuntea rakkaimpansa tuossa iha-
nassa ela�ma� ssa� , vai etsiva� tko�  he turhaan sen loiston keskelta�  tut-
tuja kasvoja,  joita ilman kaikki  tulisi  na�ytta�ma�a�n  arvottomalta.
Onneksi vastaus ta�ha�n on selva�  ja ehdoton. Ilman pieninta�ka� a�n
epa� ilysta�  ysta�va� t tulevat olemaan siella�  kanssamme ja viela�  pal-
jon ta�ydellisimpina�  ja todellisimpina kuin koskaan ennen. 

Meilta�  kysyta� a�n myo� s, voivatko taivasmaailmassa olevat ysta� -
va�mme  na�hda�  meida� t  ta� a� lla�  alhaalla?  Seuraavatko  he  meida�n
puuhiamme ja odottavatko he meita� ? Sita�  tuskin voidaan sanoa,
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silla�  na� issa�  asioissa  on  paljon  vaikeuksia.  Kuinka  vainaja  voisi
olla  onnellinen,  jos  ha�n  katsoessaan  taakseen  na�kisi  rakasta-
miensa henkilo� iden surevan ja ka� rsiva�n, ja mika�  viela�  pahempi,
jos ha�n na�kisi heida�n ela�va�n paheissa? Ja jos ajattelemme toista
vaihtoehtoa, etta�  ha�n ei na� e, vaan odottaa meita� , niin tuskin asia
olisi sen parempi. Silloin vainajalla olisi pitka�  ja rasittava odotus-
aika edessa� a�n, mika�  kesta� isi usein hyvin monia vuosia. Kun ysta� -
va�  sitten saapuisi, ha�n olisi siina�  ma�a� rin muuttunut, ettei ha�n oli-
sikaan ena�a�  miellytta�va� .  Luonto on kuitenkin  ja� rjesta�nyt  asian
niin viisaasti, etta�  kaikki vaikeudet voidaan va� ltta� a� . Ne joita vai-
naja eniten rakastaa, ovat aina ha�nen kanssaan parhaimmassa ja
jaloimmassa ominaisuudessaan, eika�  mita�a�n epa� sointua tai muu-
tosta voi tulla heida�n va� lilleen, silla�  vainaja saa heilta�  aina sita�
mita�  ha�n haluaa. Ta�ma�  ja� rjestelma�  on rajattomasti parempi kuin
mika�a�n, mita�  ihmisen mielikuvitus on kyennyt tarjoamaan sen ti-
lalle  tai  mita�  olemme voineet  odottaa.  Ne ovat  kaikki  ihmisen
omia ka� sityksia�  siita� ,  mika�  on parasta, mutta Jumalan ajatus on
totuus. Koetan selitta� a�  sita� . 

RAKKAUS 

Rakastaessamme jotakuta henkilo� a�  hyvin syva� sti me muodos-
tamme ha�nesta�  pysyva�n mentaalisen kuvan ja se on aina mieles-
sa�mme. Tietysti tuo mentaalinen kuva seuraa meita�  myo� s taivas-
maailmaan, silla�  se kuuluu luonnostaan juuri tuohon aineen tii-
veystilaan. Rakkaus, joka muodostaa ja sa� ilytta� a�  sellaisen kuvan,
on hyvin suurta voimaa - voimaa, joka on riitta�va�  ulottumaan ja
vaikuttamaan mainitun ysta�va�n sieluun,  todelliseen itseen,  jota
rakastamme. Sielu vastaa siihen heti innolla vuodattaen itsea�a�n
ajatusmuotoon,  minka�  olemme ha�nesta�  tehneet,  ja na� in havait-
semme  ysta�va�n  olevan  todella  kanssamme  paljon  ela�va�mpa�na�
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kuin koskaan ennen. Muistakaamme, etta�  me rakastamme ha�nen
sieluaan emmeka�  ha�nen ruumistaan ja etta�  juuri ysta�va�n sielu on
siella�  kanssamme. Voidaan ehka�  sanoa: "Saattaa olla niin, jos ys-
ta�va�mmekin olisi kuollut, mutta jos oletamme, etta�  ha�n viela�  ela� a� ,
niin eiha�n ha�n voi olla kahdessa paikassa samanaikaisesti." Tosi-
asia ta� ssa�  tapauksessa on seuraava: Ha�n voi olla kahdessa paikas-
sa samanaikaisesti ja usein viela�  useammassakin, silla�  siina� , mita�
me yleensa�  sanomme ela�va�ksi  tai  kuolleeksi,  ei ha�nelle ole mi-
ta� a�n eroa. Koettakaamme syventya�  siihen, mita�  sielu todella on,
etta�  voisimme ka� sitta� a�  asian paremmin. 

Sielu kuuluu korkeammalle tasolle ja on paljon suurenmoisem-
pi, kuin mika�a�n sen ilmennys voi olla. Sen suhde ilmennyksiinsa�
on sama kuin jonkin ulottuvuuden suhde toiseen tai kuten viivan
suhde  nelio� o� n  ja  nelio� n  suhde  kuutioon.  Ei  mika�a�n  nelio� iden
ma�a� ra�  voi koskaan tehda�  kuutiota, koska nelio�  on vain kaksiulot-
teinen ja kuutio kolmiulotteinen. Samoin ei mika�a�n ma�a� ra�  ilmen-
tymia�  alemmissa maailmoissa ilmaise ta�ydellisesti sielua, koska
ha�n on kokonaan korkeammassa, hienommassa maailmassa. Ha�n
asettaa pienen osan itsesta� a�n fyysiseen ruumiiseen tarkoituksel-
la  hankkia sellaisia kokemuksia,  joita ha�n voi  saada vain ta� ssa�
maailmassa.  Ja vain yhden ruumiin ha�n voi kerrallaan omistaa,
silla�  se on laki. Vaikka ha�nella�  olisi tuhat ruumista saman aikai-
sesti, ne eiva� t sittenka�a�n ilmenta� isi ha�nta�  sellaisena, kuin ha�n to-
della on.  Ha�nella�  voi  olla  vain yksi  fyysinen ruumis,  mutta  jos
olemme ha�nen ysta�va�nsa�  ja ha�n on hera� tta�nyt meissa�  sellaisen
rakkauden, etta�  kuolemamme ja� lkeen meilla�  on luja mentaalinen
kuva ha�nesta�  aina ajatuksissamme, silloin ha�n pystyy vastaaman
rakkauteemme  vuodattaen  tuohon  ajatusmuotoon  omaa  ela� -
ma�a�nsa�  ja ela�vo� itta� en sen todelliseksi ilmennyksekseen mentaa-
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limaailmassa, joka on kaksi maailmaa fyysisen yla�puolella ja sen-
ta�hden paljon sopivampi ilmenta�ma�a�n ha�nen ominaisuuksiaan. 

Jos meida�n on yha�  edelleen vaikea ymma� rta� a� , miten sielun ta-
junta voi  olla la� sna�  ja  toimia yhta�  aikaa useassa mentaalisessa
muodossa,  verratkaamme  sita�  tavalliseen  fyysiseen  kokemuk-
seen.  Istuessaan tuolilla  jokainen meista�  on tietoinen samanai-
kaisesti useasta fyysisesta�  yhteydesta� . Istuja koskettaa tuolin is-
tuinta, ha�nen jalkansa lepa�a�va� t lattialla ja ha�nen ka� tensa�  tuntevat
tuolin ka� sinojat tai ha�n pita� a�  kirjaa ka�dessa� a�n ja kuitenkin ha�nen
aivonsa havaitsevat helposti kaikki na�ma�  yhteydet saman aikai-
sesti.  Miksi sitten sielun, joka on pelkka�a�  fyysista�  tajuntaa niin
paljon laajempi, olisi vaikeampi samanaikaisesti tuntea ja tajuta
useammassa kuin yhdessa�  na� ista�  ilmennyksista� a�n paljon ha�nen
todellisen olemuksensa alapuolella olevassa mentaalimaailmas-
sa? On olemassa vain yksi sielu, joka tuntee kaikki na�ma�  erilaiset
yhteydet,  vain yksi  sielu  ta�ytta� a�  kaikki  erilaiset  ajatuskuvat,  ja
ha�n  on  kaikissa  niissa�  todellinen  ela�va�  ja  rakastava.  Mentaali-
maailmassa ha�n on aina parhaimmillaan, silla�  siella�  ha�nen ilmen-
nyksensa�  on paljon ta�ydellisempi kuin fyysisen maailman kaik-
kein suotuisimmissakaan olosuhteissa. 

Voidaan kysya� ,  auttaako rakastava ajatusmuotomme ysta�va�m-
me kehitysta� ?  Varmasti  auttaa,  silla�  se  antaa ha�nelle  uuden il-
mentymisen  mahdollisuuden.  Jos  ha�nella�  on  fyysinen  ruumis,
ha�n saa fyysista�  opetusta sen kautta, mutta samanaikaisesti ha� -
nen on mahdollista kehitta� a�  rakkauden ominaisuutta paljon no-
peammin  mentaalimaailmassa  olevan  muodon  kautta,  minka�
olemme ha�nelle antaneet. Na� in siis rakkautemme merkitsee ha� -
nelle hyvin paljon. Kuten jo sanoimme, sielu voi ilmentya�  monis-
sa muodoissa, jos ha�n on niin onnellinen, etta�  ne ovat ha�nta�  var-
ten muodostetut.  Henkilo� lla� ,  jota monet ihmiset rakastavat,  on
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osuus  monissa  taivaissa  samanaikaisesti  ja  ha�n  kehittyy  siten
paljon  suuremmalla  nopeudella.  Ta� llainen  suurenmoinen  tilai-
suus on suoranainen seuraus ja  palkinto ha�nen rakastettavista
ominaisuuksistaan, jotka veta�va� t puoleensa muiden ihmisten sy-
da�mellisen arvonannon. Ha�n ei vain vastaanota heida�n kaikkien
rakkautta,  vaan myo� s  ha�nessa�  itsessa� a�n kasvaa rakkaus ovatpa
ysta�va� t ela�via�  tai kuolleita. 

Mainitun yhteyden tiella�  on kuitenkin kaksi rajoitusta. Ensinna� -
kin mielikuvamme ysta�va� sta�mme saattaa olla osittainen ja epa� -
ta�ydellinen,  niin  etta�  ha�nen korkeammat  ominaisuutensa  eiva� t
voi esiintya�  eiva� tka�  ilmaista itsea� a�n sen kautta. Toiseksi ysta�va�m-
me puolella  saattaa  olla  vaikeuksia.  Meida�n  mielikuvamme ha� -
nesta�  voi olla yliarvioitu ja jos ha�n ei ole hyvin kehittynyt sielu,
on mahdollista, etta�  olemme liioitelleet ha�nen ominaisuuksiaan
johonkin suuntaan, eika�  ha�n silloin voi kokonaan ta�ytta� a�  ha�nesta�
luomaamme mielikuvaa. Na� in ei mahdollisesti koskaan tapahdu,
ellemme ole tyhma� sti ihannoineet ta�ysin arvotonta ihmista� . Ja sil-
loinkaan  emme  huomaisi  ha�nesta�  puuttuvan  mita� a�n,  silla�  ha�n
vuodattaa itsea� a�n tuohon ajatuskuvaan mentaalimaailman ylem-
ma� sta�  osasta ja siella�  ha�n pystyy ta�ytta�ma�a�n ihanneajatuksemme
ha�nesta�  paljon  ta�ydellisemmin  kuin  koskaan  fyysisessa�  maail-
massa.  Koska ha�n on kehittyma� to� n,  ha�n ei  voi  olla  ta�ydellinen,
mutta ha�n on kuitenkin paljon suurempi kuin ennen, joten tai-
vaassa olijan ilo ei ja� a�  mita�a�n vaille. Ysta�va�mme voi ta�ytta� a�  satoja
kuvia  niilla�  ominaisuuksillaan,  joita  ha�n  omaa,  mutta  jos  joku
ominaisuus puuttuu,  ha�n ei  voi yhta�kkia�  sita�  kehitta� a�  vain sen
vuoksi, etta�  me oletimme ha�nella�  sen olevan. Ihmiset, jotka muo-
dostavat kuvia vain sellaisista henkilo� ista� , jotka kykeneva� t kohot-
tautumaan alemman mielen heista�  muodostaman korkeimman-
kin ka� sityksen yla�puolelle hyo� tyva� t siita�  suunnattomasti. Teosofi,
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joka muodostaa mielessa� a�n kuvan Mestarista, tieta� a� , etta�  kaikki
puutteellisuudet ovat ha�nen puolellaan, silla�  ha�n on silloin teke-
misissa�  rakkauden ja voiman syvyyksien kanssa, joita ha�nen pie-
ni mentaalinen kykynsa�  ei pysty soinnuttamaan. 

KEHITTYMINEN TAIVAASSA 

Mutta,  saatetaan  kysya� ,  jos  sielu  kuluttaa  niin  suuren  osan
ajastaan taivasmaailman autuudessa,  mita�  mahdollisuuksia  ha� -
nella�  on kehittya�  siella�  sina�  aikana? Nuo mahdollisuudet voidaan
jakaa  kolmeen  luokkaan,  vaikkakin  jokaisessa  niissa�  on  useita
muunnoksia.  Ensinna�kin  ihminen on avannut  tiettyjen ominai-
suuksiensa  avulla  ma�a� ra� ttyja�  ikkunoita  taivasmaailmaan.  Pitka�
noiden ominaisuuksien jatkuva ka�ytto�  siella�  tulee suuresti vah-
vistamaan niita� , ja ha�n palaa maan pa�a� lle seuraavassa ja� lleensyn-
tyma� ssa�  siina�  suhteessa paljon runsaimmilla lahjoilla varustettu-
na. Kaikki ajatukset vahvistuvat toistumalla, ja ihminen, joka viet-
ta� a�  siella�  tuhatkunta vuotta vuodattaen pa� a� asiallisesti epa� itsek-
ka� ita�  rakkauden ajatuksia, osaa lopulta varmasti rakastaa hyvin
ja voimakkaasti. 

Toiseksi, jos ha�n jonkun ikkunansa kautta on pa�a� ssyt yhteyteen
jonkin suuren henkiolentojen ja� rjesto� n kanssa, ha�n varmasti hyo� -
tyy paljon ta� sta�  yhteydesta� . Musiikissa nuo olennot ka�ytta�va� t kai-
kenlaisia  ylia� a�nia�  ja  muunnoksia,  joita  ha�n  ei  ole  aikaisemmin
tuntenut. Taiteessa he tuovat esille tuhansia eri tyyppeja� ,  joista
ha�nella�  ei ole ollut tietoa. Kaikki na�ma�  vaikuttavat ha�neen va�hi-
tellen ja viimein ha�n tulee ulos tuosta loistavasta taivasela�ma� sta�
rikkaampana, kuin mita�  ha�n oli sinne mennessa� a�n. 

Kolmanneksi  ha�n  tulee  saamaan  lisa� a�  tietoa  rakastamistaan
henkilo� ista�  muodostamiensa kuvien avulla, mika� li he ovat riitta� -
va�n kehittyneita�  opettamaan ha�nta� .  Teosofi,  joka on muodosta-
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nut kuvan Mestarista,  tulee saamaan hyvin ma�a� ra� tietoista ope-
tusta  ja  apua sen kautta.  Myo� s  va�hemma�n kehittyneet  ihmiset
voivat ta� ten hyo� tya� . 

Ihminen, joka on hartaudella antautunut palvelemaan jotakin
mystista�  olentoa, ehka�  pyhimysta� , joka ei todellisuudessa ole kos-
kaan ela�nyt, saattaa kuitenkin hyo� tya�  ta� sta� , silla�  joku auttaja tai
enkeli voi ela�vo� itta� a�  tuon ha�nen muodostamansa kuvan ja antaa
ha�nelle siten onnea ja mahdollisuuden kehittya� . 

SIELUN TODELLINEN ELA4 MA4  

Kaiken ta�ma�n takana ja yla�puolella on sielu eli ego omassa syy-
ruumiissaan -  ka�ytto� va� lineessa� ,  mita�  ha�n ka�ytta� a�  ela�ma� sta�  ela� -
ma�a�n ja mika�  sa� ilyy muuttumattomana lukuun ottamatta va�hitel-
len tapahtuvaa kehitysta� . Kerran tuolle loistavalle taivasela�ma� lle-
kin tulee loppu, ja silloin mentaaliverho vuorostaan putoaa pois,
kuten muutkin verhot ovat tehneet, ja sitten alkaa ela�ma�  a� sken
mainitussa syyruumiissa.  Siina�  ei  sielulla ole mita� a�n ikkunoita,
silla�  ta�ma�  on ha�nen todellinen kotinsa, ja siina�  kaikki seina� t ovat
ha�vinneet pois. Ihmiskunnan enemmisto� lla�  on vasta hyvin heikko
itsetietoisuus noin suuressa korkeudessa. Ihmiset lepa�a�va� t siella�
uneksien, he ovat tuskin ollenkaan hereilla� , mutta mita�  hyva�nsa�
na�kyja�  he na�keva� t, ne ovat tosia, olkoonpa heida�n kehityksensa�
kuinka rajoitettu tahansa. Joka kerta, kun he sinne palaavat, on
heida�n rajoituksensa va�ha�n pienempi ja he itse va�ha�n suurempia.
Silloin tuo kaikkein todellisin ela�ma�  on heille va�ha�n laajempi ja
ta�ydellisempi. Sielun edistyessa�  tulee ela�ma�  syyruumiissa yha�  pi-
temma�ksi ja pitemma�ksi verrattuna alempien maailmoiden ela� -
ma�a�n ja ha�n kykenee paitsi vastaanottamaan vaikutuksia, myo� s
antamaan. Ta� ten ha�n la�hestyy loistavaa voittoaan ja oppii Kris-
tuksen tehta�va�n.  Ha�n oppii  kasvavaa uhrauksen ihanuutta,  rie-
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mukasta ela�ma�nsa�  vuodattamista la�himma� istensa�  auttamiseksi,
itsen pyhitta�mista�  kaikelle, taivaallisten, loistavien voimien jaka-
mista ihmiskunnan hyva�ksi, maan kamppailevien poikien hyva�k-
si. Ta�ma�  on osa siita�  ela�ma� sta� , mika�  on edessa�mme, ja na�ma�  ovat
joitakin niista�  askelmista, joita me, vaikka olemmekin vasta kul-
taisten portaitten alkuaskelmilla, voimme na�hda�  kohoutuvan yla� -
puolellamme. Ja me voimme kertoa siita�  niille, jotka eiva� t viela�
ole na�hneet, jotta hekin avaisivat silma�nsa�  tuolle kuvaamattomal-
le loistolle, mika�  heita�  ympa� ro� i ta�a� lla�  ja nyt jokapa� iva� isen ela�ma�n
harmaudessa. Ta�ma�  on osa siita�  sanomasta, minka�  teosofia tuo
la�nsimaille, siita�  ylha� isesta�  tulevaisuudesta, mika�  varmasti tulee
kaikkien osaksi. Ta�ma�  tulevaisuus on varma siksi,  etta�  se on jo
ta� a� lla� , ja peria�ksemme sen meida�n on vain tehta�va�  itsemme sove-
liaiksi astumaan siihen. 


