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Puheenjohtajan kynästä

V

iime aikoina on mediassa käyty
kiivasta keskustelua erilaisista suvaitsemattomuutta ja taas toisaalta suvaitsevuutta sivuavista aiheista sekä
asenteista vähemmistöjä ja ulkomaalaisia kohtaan. Suomea ja suomalaisia
on totuttu pitämään kansakuntana, joka nojaa vahvasti länsimaiseen avoimeen ja suvaitsevaan kulttuuriperintöön. Historiassamme on useita asioita, joissa olemme olleet edelläkävijöitä, jopa länsimaiden joukossa, esimerkkinä vaikkapa äänioikeuden
myöntäminen naisille ensimmäisenä
Euroopassa. Olemme joutuneet taistelemaan olemassaolostamme ja nousseet köyhyydestä hyvinvointiin, vaikka
emme olekaan kansantuotteella laskettuna aivan maailman rikkaimpien valtioiden joukossa. Historiamme on ollut täynnä tasapainoilua lännen ja idän
välillä. Välillä olemme olleet kovastikin itään kallellaan, mutta tällä hetkellä
mm. EU-jäsenyyden ansiosta läntinen
maailma on selvästi se viiteryhmä, jossa vaikutamme. Poikkeamme kuitenkin pienenä ja melko syrjäisessä maankolkassa asuvana kansana esim. keskieurooppalaisista kansoista, ja yllättävän paljon myös naapurimaastamme

Ruotsista. Maahanmuutto, opiskelijaja kulttuurivaihto, kansainvälinen kaupankäynti ja valtioiden sekä ihmisten
välinen rajat ylittävä yhteydenpito ovat
perinteisesti kuuluneet osana edellä
mainittujen kansojen aitoon kansainvälistymisprosessiin. Omassa maassamme kansainvälistymisprosessi on
jäänyt jotenkin kesken, vaikka siitä on
vuosikymmenet valtiojohto puhunut
ja toimenpiteillään sitä pyrkinyt edistämään. Ehkäpä nuo aidon kansainvälistymisen vaatimat elementit ovat jääneet siitä osittain puuttumaan. Silloin
kun esiintyy työttömyyttä ja kansalaisilla menee taloudellisesti ja sosiaalisesti huonommin, suhtautuminen ulkopuoliseen ja tuntemattomaan käy
kriittiseksi; se sisältää syyllistämistä,
pelkoa ja jopa vihaa. Tämä kaikki on
näkynyt nyt voimakkaana ulkomaalaisvastaisena liikehdintänä. Sodat ja konfliktit eivät ole valitettavasti maailmasta poistuneet, ja siksipä miljoonat hätää kärsivät ihmiset ja perheet yrittävät
löytää suojaa ja paremman elämän alkua rauhallisemmista ja rikkaimmista
valtioista. Pakolaisten vastaanotossa
jotkin valtiot kantavat toisia isomman
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kuorman ja vastuun; niiden valtioiden
joukossa me emme kuitenkaan ole.
Urantia-kirjassa annetaan ymmärtää, että lähimmäisiämme ovat kaikki
ihmiset, lähellä tai kaukana. Maapallomme on vielä evoluution siinä kehitysvaiheessa, jossa vallitsee materialismi, vallantavoittelu ja itsekkyys, ja joka
näkyy sekä yksilö- että valtiotasolla.
Urantia-kirjassa kerrotaan, että kehityksemme käy kuitenkin kohti kaukana siintävää aikakautta, jossa valtioiden väliset rajat ovat käytännössä
poistuneet ja eri rodut ovat sulautuneet aikaa myöten toisiinsa, eikä siten
ihonväri ole enää erottamassa ihmisiä
toisistaan. Planeetallemme tulee kehittymään yhteinen kieli, ja uskomatonta mutta totta, myös sodat loppuvat ja tulee vallitsemaan yksi yhteinen
uskonto. Nämä kaikki erikseen ja yhdessä estävät tehokkaasti kansojen ja
ihmisten välisiä konflikteja. Kaikki tämä tapahtuu hitaasti mutta varmasti,
vaikka sitä ei nykyisenä aikakautena
uskoisi. Täytyy myös muistaa, että eri
kansakunnat noudattavat kehityksessään omia aikataulujaan. Yksilötasolla
kysytään rakastavaa ja positiivista
asennetta, johon kuuluu halu auttaa
hädänalaisia ihmisiä, suvaitsevuus ja
ymmärrys vähemmistöjä sekä muita
kansoja ja kulttuureja kohtaan.
Kulttuurien kohtaamisessa on
haasteensa myös Urantia-liikkeessä.
Kansainvälinen toiminta ja Urantiakirjan ja sen sanoman levittäminen
maapallon eri kansojen piiriin, missä
kohdataan erilaisia yhteiskuntia, uskontoja ja kulttuureja sekä törmätään
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armottomaan köyhyyteen, hätään, sortoon ja jopa valtioterroriin, vaatii kukin oman lähestymistapansa. Oikeaa,
kaikille kansakunnille yhteistä tapaa ei
ole.
-------------Viime kesäpäivillä esittelin universumeita ja maailmankaikkeutta kuvaavan kolmiulotteisen tietokonemallin.
Laitan tähän loppuun kuvan, joka esittää Urantia-kirjan kuvauksen mukaisesti seitsemää superuniversumia kiertämässä keskusuniversumin ja Ikuisen
Jumalan asuinsijan ympäri. Seitsemäs
superuniversumi Orvonton, johon
planeettamme Urantia kuuluu, sijoittuu kuvan oikeaan alareunaan.
Lainaus kirjasta sivulta 165: Nebadonin paikallisuniversuminne kuuluu Orvontoniin, seitsemänteen superuniversumiin,
joka kiertää superuniversumien numero yksi
ja numero kuusi välissä. Eikä ole kauan
(meidän ajanlaskutapamme mukaan) siitä,
kun se kiersi superuniversumien avaruustason kaakkoista kaarretta. Tänään aurinkokunta, johon Urantia kuuluu, on jo ohittanut muutamalla miljardilla vuodella eteläisen kaarteen, niin että juuri nyt olette etenemässä kaakkoiskaarteen tuolle puolen ja
liikutte nopeasti pitkin pitkää ja verrattain
suoraviivaista pohjoiseen johtavaa rataa. Orvonton tulee lukemattomat aikakaudet seuraamaan tätä miltei suoraa pohjoista kurssia. [15:1.5]
Keskusuniversumista lyhyt lainaus
sivulta 129: Havona, keskusuniversumi, ei
ole ajallisuuteen kuuluva luomus; se on ikuinen olemassa oleva. Tämä koskaan alkamaton, koskaan päättymätön universumi
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koostuu miljardista ylevää täydellisyyttä olevasta sfääristä, ja sitä ympäröivät valtavat
pimeät gravitaatiotaivaankappaleet. Havonan keskustassa on paikallaan pysyvä ja
ehdottoman vakaa Paratiisin Saari kahdenkymmenenyhden satelliittinsa ympäröimänä. Keskusuniversumin reunamilla
kiertävien pimeiden gravitaatiokappaleiden
valtavan massan vuoksi tämän keskusluomuksen massasisältö ylittää suuresti
kaiken sen massan, jonka tiedetään sisältyvän kaikkiin seitsemään suuruniversumisektoriin. [12:1.10]
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Kuvassa näkyvät myös Paratiisin Saaresta suunnattoman suurina sylinterimäisinä kolmioina ylös- ja alaspäin
levittäytyvät ulokkeet, jotka kuvaavat
kirjassa esitettyä läpäisemätöntä avaruutta. Lyhyt selostus avaruuden rakenteesta kirjan sivulta 124: Koko avaruuden pystysuuntainen poikkileikkaus
muistuttaa ehkä hieman Maltan ristiä, jonka vaakasuorat haarakkeet edustavat läpäistyä (universumi)avaruutta ja pystysuorat haarakkeet edustavat läpäisemätöntä
(reservi)avaruutta. [11:7.3]

Hyvää loppukesää teille kaikille, ja nähdään taas tulevissa tapahtumissamme!
Raimo Ala-Hynnilä
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Päätoimittajalta

T

änä vuonna 12.10. tulee kuluneeksi tasan 60 vuotta The Urantia Book:in ensimmäisen painoksen julkaisemisesta. Tästä tapahtumasta kertoo Mark Kulieke kirjassaan Erään
ilmoituksen synty (Birth of a Revelation)
seuraavasti. ”Muistan yhä isäni kiihtymyksen hänen tullessaan tuona iltana
kotiin neljän URANTIA-kirjan kanssa.” Tuo ilta oli keskiviikko eli sama
viikonpäivä, jolloin ryhmä ”Seitsemänkymmentä” piti säännöllisiä tuntejaan Chicagon Diversey Parkway
533 -talossa, joka oli ja on yhä Urantia
-säätiön päämaja.
Voimme kuvitella Kontaktikomission ja Foorumin jäsenten iloa, kun
kahdenkymmenen vuoden intensiivisen ja monia vaikuttavia tapahtumia
sisältävän odottelu- ja tarkistusjakson
jälkeen lupa käsikirjoituksen julkaisuun saatiin ylemmältä taholta. Samanlaista ilon ja täyttymyksen tunnetta saimme kokea myös täällä Suomessa keväällä vuonna 1993, kun suomenkielinen käännös näki päivänvalon 25vuotisten monivaiheisten käännösprosessien jälkeen. Siitäkin on kulunut jo
yli kaksikymmentä vuotta, ja moni sen
ajan lukijaveteraani on ehtinyt siirtyä
korkeampaan todellisuuteen.
Olemme tänä päivänä monella tavalla erilaisessa maailmassa kuin vuosikymmeniä sitten. Ihmisten huomiosta kilpailevat yhä voimakkaammaksi
käyvä nettitodellisuus ja sähköinen tie-

donvälitys eri sovellutuksineen. Painettu kirja on yhä kirjallisuuden tallennuksen perusmuoto, mutta rinnalle
ovat tulleet e-kirja ja älypuhelimilla ja
tableteilla luettavat nettikirjat. Myös
Urantia-kirja on saatavilla kaikilla uusilla sovellutuksilla luettua äänikirjaa
myöten. Rajoitteena ei enää ole tiedon
saatavuus vaan olennaisen tiedon erottelu tarjolla olevasta valtavasta tietomassasta. Olemme peruuttamattomasti astuneet uuteen aikaan, jossa kaikki
tapahtuu nopeasti ja ihmiset voivat
kommunikoida välittömästi riippumatta sijainnistamme tällä ”desimaaliplaneetalla”.
Olemme uskoakseni suuren tietoisuusmuutoksen edessä koko ihmiskuntana. USA:n planeettatutkimusohjelma etsii intensiivisesti vieraan elämän merkkejä aurinkokuntaan lähetettyjen luotainten havainnoista. Avaruustähtitiede saa jatkuvasti havaintoja
lähes maankaltaisista planeetoista vieraista aurinkokunnista. Julkinen keskustelu elämän etsimisessä jakautuu
ainakin kahteen leiriin. Toiset ovat aivan vakavissaan sitä mieltä, ettei mitään merkkejä kannata lähettää avaruuteen, jottei ”sotaisa avaruusrotu”
vain löytäisi meitä ja alistaisi orjakseen. Avarakatseisempi joukko ajattelee meidän olevan se joukko, jota pitäisi varoa, ja jos jotkut ottavat meihin
yhteyttä, he ovat luultavasti meitä edistyneempiä ja rauhantahtoisempia.
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Urantia-kirja lohduttelee ihmiskuntaa
sillä, ettemme ole koskaan olleet kadoksissa kehittyneemmältä elämältä,
vaikka jouduimme tilapäisesti eristyksiin normaalista tiedonvälityksestä kapinan jälkeisessä tilanteessa. Meidät
tunnetaan ja tapamme tiedetään. Yhteydet rakentuvat kyllä uudestaan,
kunhan emme ole vaarallisia enää itsellemme ja mahdollisille vierailijoille.
Syksyn yleisötilaisuuksissa pääkaupunkiseudulla on tarkoitus kokeilla
Urantia-kirjan esittelyyn uutta menetelmää. Käytämme äänikirjaa hyväksi luentojen sijasta. Tarkoitus on saada entistä enemmän keskustelua ja mielipi-
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teidenvaihtoa osallistujien kesken.
Aloitamme neljännen osan Jeesuksen
elämä ja opetukset -luvuista, joita kuunnellaan yksi aliluku kerrallaan ja keskustellaan sen synnyttämistä kysymyksistä. Tarkoitus on käydä läpi yhdellä
kuuntelukerralla kokonainen luku,
jonka kesto on tyypillisesti vähän alle
tunti. Mikäli kokeilu kiinnostaa ja
kuulijat antavat positiivista palautetta,
sitä voidaan kokeilla laajemminkin.
Henkilöesitelmät ovat kuitenkin runkona, mikäli halukkaita löytyy.
Pertti Leinonen

Hyvän uskonnollisen elämän perusteet
Matti Tossavainen
Esitelmä 18.10.2014 Malmi-talolla, Helsingissä
Esitelmä on jaettu kahteen osaan, joista toinen osa julkaistaan
Heijaste-lehdessä 4/2015

T

ämä esitelmä rakentuu niiden seitsemän keskeisen tekijän ympärille,
joista katson hyvän uskonnollisen elämän
perusteiden syntyvän täydennettynä elävän
uskon pohdinnoilla. Olen käyttänyt apuna
aikaisemmin kirjoittamiani blogikirjoituksia joko suoraan tai aiheeseen sovittaen.
Näihin kirjoituksiin en ole kuitenkaan viitannut.
Johdanto
Jeesus omisti maisen elämänsä ainoastaan yhtä tarkoitusta varten: Isän tah-

don täyttämiseen. Hän halusi elää ihmiselämänsä uskonnollisesti ja uskon
keinoin. Hän onnistui täysimääräisesti
saavuttaen uskonnollisen elämän täyteyden, yhteyden Isään, Isän hyväksynnän ja lopulta korottamisen universuminsa täysivaltaiseksi hallitsijaksi.
Me elämme arvojen ristipaineessa.
Ne kohdistuvat perinteisiä kirkkoja
kohtaan, ne tuovat uusia ”ismejä” tapoineen ja uskomuksineen, sekularisaatio asettaa haasteensa ja aineelli-
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suus mielihalujen tyydyttämisen muo- Mistä alkaa? Millaista on siis hyvä usdossa vetää puoleensa eikä rauhakaan konnollinen elämä, millaisista aineknäytä vallitsevan kaikkialla saatikka, sista se voisi koostua?
että syvän rauhan vallitessakin sodan uhkan esiinnou- ”Mitä meidän pitäisi tehdä, että
su on enemmän kuin mah- uskonnollinen elämä olisi elävää
dollista.
uskoa, luontevaa, luonnollista,
Uskonnollinen elämä,
yksilön hengellinen elämä osa normaalia arkea, jokapäiaineellisuudessa, kohtaa väistä elämää, kaikille helppoa
suurimmat haasteensa aika- niin, ettei uskosta puhuminen
kautena, jona elämme: saatikka uskon johdatusten mumuutos on nopeinta, mitä kaan eläminen olisi tabu?”
koskaan historiassa on tapahtunut. Tekninen edistys on rohYritän luonnostella vastausta
kaisevaa, aineellinen kehitys yltäkyl- Urantia-kirjan pohjalta omilla näkeläistä, älyllinen asioiden ymmärtämi- myksilläni höystettynä. Käsitykseni
nen suorastaan huikaisevaa.
mukaan meidän tulisi elää niin, että
Hengellinen kehitys riutuu, ellei se vastaisimme uskonnolliseen herätteeole jopa taantuvaa. Perinteinen us- seen, joka pyrkii esiin sisimmästämme
konnollinen elämä kamppailee sekula- Jumalan hengen esiin nostamana,
risaation haasteiden edessä voimatto- tunnistaisimme Jumalan, jotta löymana, pahimmillaan siilipuolustuk- täisimme Hänet, jotta ymmärtäisimseen ryhmittyneenä, vanhaan pitäy- me, että Isä on jo löytänyt meidät, jottyen, uudistumista peläten. Vain pieni ta käsittäisimme hengellisen veljeyvähemmistö uskaltaa muuttaa ajatte- den, aavistaisimme sosiaalisen veljeylutapojaan entistä suvaitsevammiksi. den, kasvaisimme eettisessä rukoilusHeistä löytyy uudistushenkeä, mutta sa, yltäisimme palvonnassa Isän läsnäoleellinen on hakusessa: Miten uskon- olon tuntemiseen ja lopulta päätyinollisuus olisi elävää, osa arkista elä- simme pyyteettömään kanssaihmismää kaikkien keskuudessa?
temme palvelemiseen. Nämä ovat
Mitä meidän pitäisi tehdä, että us- vinkkejä suuntaan, joista voisi muokonnollinen elämä olisi elävää uskoa, dostua perusteet hyvälle uskonnolliluontevaa, luonnollista, osa normaalia selle elämälle ja elävälle uskolle.
arkea, jokapäiväistä elämää, kaikille
helppoa niin, ettei uskosta puhumi- Seitsemän keskeistä tekijää
nen saatikka uskon johdatusten mu- 1. Etsiminen
kaan eläminen olisi tabu? Millaista uskonnollista elämää se olisi? Miten vas- Mitä ihminen etsii etsiessään Jutata ”haastajille”, joita riittää, kun sa- malaa?
na on vapaa? Kuinka luoda esikuva?
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Kun ihminen etsii Jumalaa, niin
mitä hän oikeastaan etsii? Etsiikö hän
rauhattomuuden tilalle rauhaa vai joogaa? Etsiikö hän selitystä olemassaololleen ja päämäärälleen? Etsiikö hän
ylevintä kaipaustaan, tutkiiko hän Jumalaa pelkkänä käsitteenä, pitääkö
hän Jumalaa kaikkivoipaisuuden edustajana, samaistaako hän Jumalan luontoon vai pitääkö hän Jumalaa persoonattomana, peräti panteistisena? Vai
päätyykö hän käsittämään Jumalan ihmisen korkeimpana ajatuksena, omana luomuksenaan? Näkeekö hän Jumalan omana kuvanaan kaikkine inhimillisine ominaisuuksineen vai pitääkö hän Jumalaa luomisen jälkeen
poisvetäytyneenä erakkona, joka on
jättänyt luotunsa tulemaan toimeen
kukin parhaaksi katsomallaan tavalla?
Vai onko Jumala kaiken tekevä, luodun puolesta päättävä, fatalismin luoja? Kenties hän pitää Jumalan täydellisenä, mutta kaukaisena, saavuttamattomana, eikä sen vuoksi ryhdy hengellisiin ponnisteluihin!
Etsipä ihminen millaista Jumalaa
tahansa, etsintä on käynnissä, vaikka
tavoite on jäsentymätön, kohde ehkä
epämääräinen, tuskin edes Jumala. Jos
opitut mielikuvat hallitsevat etsinnän
kohdetta, jumaluus saattaa saada vääristyneitä piirteitä. Hyvyys, totuus ja
kauneus Jumalan ominaisuuksina
saattavat olla monen opittavan asian
päässä.
Jumala ei ole mikään edellä kuvatuista, sillä Hän on suunnattomasti
paljon enemmän. Jumalaa emme kykene täysin ymmärtämään ja sen
vuoksi meillä on tavattoman erilaisia
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näkemyksiä Jumalasta. Totuutta etsivä
aikanaan päätyy korkeampiin jumalanäkemyksiin. Oleellista ei olekaan
käsityksen tarkkuus, vaan vilpitön
pyrkimys oppia tuntemaan Jumala paremmin, ehkäpä myöhemmin saada
tartutetuksi itseensä joitain Jumalan
hyviä ominaisuuksia, tulla vähitellen
Hänen kaltaisekseen. Ehkäpä jossain
vaiheessa etsijä ymmärtää, että Jumala
on vakaa, pysyvä ja täydellinen, jolloin
Jumalan kanssa ei voi käydä vaihtokauppaa ja että ainoa tie muuttumiseen on muuttua itse. Että eksistentiaalinen Jumala ei muutu - itse asiassa
ei voi muuttua: Hän on lopullisuus ja
pysyvyys kaiken muuttumisen keskellä. Jos eksistentiaalinen Isä muuttuisi,
silloin Jumala ei olisi täydellinen. Vain
infiniittinen täydellisyys on vakaudessaan absoluuttista, ja sen vuoksi turva
meille kaikille - Häneen voimme luottaa aina - ikuisesti, Hän ei muutu eikä
Häneen ole mitään lisättävissä. Häntä
tuntemaan oppiva käsittää, että Jumala … on pelastava persoona ja rakastava
Isä kaikille, jotka maan päällä nauttivat
hengellisestä rauhasta ja jotka halajavat
kuolemassa kokea persoonallisuuden eloonjäämisen. [23:5]
Mistä etsiä Jumalaa?
Triviaali vastaus on että, ”Jumalan
löytää Paratiisista”, mutta se ei konkretisoi Jumalan persoonallista yhteyttä
etsivän mieleen. Hengen puhutellessa
ihmistä hän alkaa etsiä aineellisuutta
syvällisempiä merkityksiä ja viimein
hän päätyy Jumalaan kysellen, mistä
Hänet löytää. Jumalan koti on toki
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Paratiisissa, mutta toisaalta Jumala on
kaikkialla. Mistä etsivä löytää Jumalan
tai oikeammin, mistä löytää Jumalan
läsnäolon kuin myös sen, miten Jumalan löytää?
2. Löytäminen
Miten Jumalan löytää?
Ihmisellä on mieli ja sen myötä kyky
ymmärtää faktoja. Järki on väline, jota
ihminen käyttää ratkoessaan arkipäivän askareita tai vaikkapa tieteen ongelmia. Jos ihminen ei salli hengen
johdatusta itselleen, jos ihminen pitäytyy järjen maailmaan, hengellä ei
ole mitään mahdollisuutta ohjata ihmisen ajattelua tai vaikuttaa pohdintojen suuntaan. Ihminen on kuuro
hengellisille vetoomuksille. Siitä huolimatta hän saattaa elää moraalisesti
korkeatasoista elämää ja toimia yhteisössä eettisten periaatteiden pohjalta.
Hän saattaa vaikuttaa henkisen työn
ja pohdiskelun parissa, mutta hengellisyyttä, henki-ymmärryksen havaitsemaa ja tuntemaa todellisuutta, hän ei
koe lainkaan tai vähän ja sitä vähääkin
peläten.
Ihminen saattaa elää elämänsä koskaan antautumatta hengellisten vaikutusten alaiseksi. Itseensä ja elämäänsä
tyytyminen saattavat olla riittäviä.
Ikuisuusodotukset voivat olla unohdettuja ja lopullinen olemassaolon
lakkaaminen kuoleman yhteydessä hyväksytty tosiasia. Ihminen ei vain ymmärrä sitä, että pahimmassa tapauksessa hän itse määrittää olemassaolonsa hävittämisen. Toki armo lie-
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ventää tuomiota, lykkää sitä niin kauan, kunnes asianomainen on pysyvästi
ja peruuttamattomasti päätynyt jompaan kumpaan lopulliseen ratkaisuun
- elämään tai kuolemaan - Jumalan
tahdon toteuttamiseen tai toimiin sitä
vastaan.
Mutta entä ihminen, joka alkaa aavistella jotain suurempaa, joka tuntee
mielessään rauhattomuutta, joka vähitellen käsittää, ettei kaikki vaiva ja
ponnistelu, jota aineellisuuden hyväksi tehdään, tuotakaan onnellisuutta,
jota hän etsii, mitä hän tekee? Sisällä
kalvaa tunne, joka kertoo, ettei itsekeskeinen elämä ja tyydytysten tavoittelu olekaan ”oikeaa elämää”. Ihmisten ratkaisut ovat mitä moninaisimpia, sillä yksi alkaa hukuttaa pahaa
oloaan alkoholiin, toinen etsii huomion vievän harrastuksen, vaihtaa työtä,
asuinpaikkaa, puolisoa, autoa, mitä
nyt milloinkin. Tai hän ehkä osoittaa
pientä huomiota epämääräiselle käsitteelle ”Kyllä tällä kaikella varmaan jokin tarkoitus on”, kuten totesi eräs
ystävä minulle.
Miten ihminen löytää Jumalan, siinäpä vasta ongelma? Yksinkertaista
vastausta ei ole olemassa. Ihminen
saattaa kiertää Jumalaa kuin kissa
kuumaa puuroa. Hän luulee helposti,
että uudet aktiviteetit, osallistumiset ja
jopa eettinen toiminta vapaaehtoistyön piirissä toisivat helpotusta. Mikä
parasta, niin todella usein käykin,
mutta se ei ole vastaus kysymykseen.
Hengellisen ratkaisun puuttuessa ne
eivät tuo lopullista tyydytystä. Etsintä
rauhattomuuden vuoksi jatkuu, ihmi-
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nen kiertää edelleen puuroa, hengellisesti hän on ajopuu niin kauan kuin
hän hengellisyyttä vastustaa.
Ainoa vastaus etsinnän lopettamiseksi on se, että ihminen tekee päätöksen, jossa hän tunnustaa edes jonkinlaisen Jumalan olemassaolon ja lopulta pyytää johdatusta. Se merkitsee
päätöstä uskaltaa astua sen kynnyksen
yli, joka johtaa toiseen huoneeseen,
hengellisten vaikutusten tilaan, valoon
ja hengelliseen elämään. Ihmisen suurimpia päätöksenteon esteitä hengelliseen elämään on epämääräisyyden
pelko, ikään kuin itsemääräämisoikeuden luovuttamisen uhka tuntemattomalle. Näin ei ole, sillä Jumala on persoonallinen, tuttu ja turvallinen, Hän
on ystävä, joka haluaa meidän parastamme. Hän tarvitsee meitä ja haluaa
meidät suunnitelmansa osatoteuttajiksi. Hän varjelee meitä kaikin mahdollisin keinoin, ettei meidän vapaatahtoisuuttamme loukata.
Vain meidän ennakkoluulomme ja
kuvitellut pelkomme ovat hengen tielle päätymisen esteitä. Vähin niistä ei
ole uskovaiseksi nimittelyn pelko.
Miksi pitäisi ensimmäiseksi kertoa tutuille ja tuntemattomille herkkiä kehityskulkujaan? Kenellä usko on, pitäköön sen omanaan. Saattaa olla parempi kasvaa hiljalleen hengessä, sillä
kypsyyden lisääntyessä ongelma häviää itsestään. Sen ratkaisemiseksi myös
voi ja ehkä jopa tässä vaiheessa osaa
pyytää vilpittömästi apua.
Jumalan löytää tekemällä päätöksen noudattaa Hänen tahtoaan tai sellaiseen hiljalleen päätyen. Siinä tode-
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taan ehkä halu ryhtyä parhaan kykynsä mukaan toteuttamaan Isän tahtoa.
Kun ihminen hyväksyy Isän tahdon,
se ei merkitse omasta tahdosta luopumista, ei alisteista alistumista, vaan se
on luottamusta omia arvoja korkeampien arvojen ja merkitysten olemassaoloon, lopulta niihin samaistumista ja
ehkä vaivihkaa pyrkimystä niiden julkituomiseen, hengen hedelmien tuottamiseen. Lupautuminen Jumalan
tahdon toteuttajaksi ei ole orjamaista
alisteisuutta, vaan vapaatahtoista pyrkimystä täydellisen Jumalan tahdon
esiintuojaksi. Luottamuksen osoittaminen on se hinta, joka Jumalan löytämisestä on maksettava. Hinta saattaa tuntua kovalta, sillä se tarkoittaa
”Kaikki tai ei mitään!”. Mutta, kun
tuon päätöksen on uskaltanut tehdä
huomaa, kuinka edullisesta tarjouksesta onkaan päässyt osalliseksi.
Kun ihminen antaa ohjat hengelliselle johdatukselle, hän on avannut
portit uuteen henkeä edustavaan elämään, hän on jo löytänyt Jumalan ja
saanut tuekseen mielessään olevan
Ajatuksensuuntaajan entistä voimallisemmat johdatukset kuin myös muun
henkivarustuksen tuen. Mikä parasta,
hän lakkaa etsimästä, sillä ensimmäisen kerran ihmisen mielen täyttää rauha, syvä rauha, sillä rauhan satama on
vihdoin löytynyt. Tuolloin ihminen
tietää ja tuntee, ettei etsintää tarvita.
Nyt hengellinen elämä avautuu ja
henki-ymmärrys saa jalansijaa: kaiken
tämän hän kokee ehkä ensi kertaa
hengessään, ei enää järkiperäisesti loputtomasti pohtien, vaan hengellisesti
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syvästi tuntien. Tuo kokemus voi olla
järisyttävä, mutta ennen kaikkea se on
myönteinen ja positiivinen kokemus. Harmi niitä ihmisiä, jotka jättäytyvät
tällaisesta osattomaksi, sillä he menettävät niin paljon.
Mistä Jumalan löytää?
Jumala on lähempänä kuin etsivä luuleekaan. Häntä ei kannata etsiä Paratiisista, sillä se on aineellisille olennoille täysin saavuttamaton. Sen sijaan Jumala asuu meidän mielessämme lähettämänsä henkiosasen muodossa, mielemme ajattelukeskuksessa.
Jumala on todella lähellä, niin lähellä,
ettei Hän sen lähemmäksi voi tulla.
Isä henkivarustusten lahjoittajista pitää oikeutenaan tulla evolutionaarisen
luodun, aineellisen vähäpätöisen,
mutta Jumalan tuntemiseen kykenevän ihmisen kumppaniksi intiimeimmällä tavalla, suoraan mielessä asumaan. Muu henkivarustus kietoutuu
mielen ja sielun ympärille tai toimii
hengellisten persoonallisuuksien kautta, mutta Isän itsestään lahjoittama
osanen on meidän läheisin ja ehdottomasti täydellinen, absoluuttisen luotettava kumppani.
Pari varoituksen sanaa on paikallaan. Suuntaajan läsnäolo ihmisen
mielessä ei tuo ihmiselle jumalallista
statusta. Isän osanen on kuin Jumala,
kaikessa mielessä täydellinen, attribuuteiltaan Jumalaa vastaava, Hän on
Isä meille, mutta ihmisen mieli ja mielessä asuva jumalallinen mieli ovat tavattoman kaukaisia toisilleen. Ihmisen
mieli on epävakaa ja kuriton kuin vil-
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liori, jonka kesyttäminen kestää kauan. Mielessä asuvan Suuntaajan henkimieli on puhtaan jumalallinen ja täysin vakaa. Ja harvassa ovat ne ihmiset,
jotka kykenevät luotettavasti ja suoraan kommunikoimaan epävakaasta
mielestä Suuntaajan jumalalliseen
mieleen. Eikä edes kommunikoiminen tee ihmistä jumalalliseksi: hän on
edelleen luotu ja kokemuksen kartuttamisen alainen. Edes sielun yhdistyminen tuohon osaseen ei tee persoonallisuudesta ja Suuntaajasta, nyt yhdistyneestä universumirealiteetista, jumalallista muuta kuin siltä osin, mitä
Suuntaaja on. Fuusiossa persoonallisuuden saavuttanut Suuntaaja kykenee tuomaan suuntaajallistuneelle
persoonallisuudelle aluksi vain häviävän pienen osan jumalallisesta kapasiteetistaan, sillä edelleenkin fuusion
jälkeen, yhdistynyt persoonallisuus ja
Suuntaaja, ovat evolutionaarisen kokemuksellisen kehityksen alaisia.
Kun ihminen on tehnyt päätöksistä suurimman, päätöksen toteuttaa
Jumalan tahtoa, hänelle avautuu kokonaan toinen todellisuus, hengellinen reaalisuus. Hänen reaalisuutensa
kasvaa, sillä kun Jumalaa lähestyy, olemassaolon reaalisuus lisääntyy ja kun
loittonee Jumalasta, olemassaolon reaalisuus vähenee. Täydellinen ero Jumalasta merkitsee samaa kuin epätodellisuus, olemassaolon menettäminen. Isän efektiivinen läsnäolo …
määräytyy sen mukaan, missä määrin näiden asuinpaikkana oleva mieli asettuu yhteistyöhön tämän niiden sisimmässä olevan
Ajatuksensuuntaajan kanssa. [46:3]
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Jumala, joka on antanut ihmiselle käskyn olla täydellinen niin kuin hän on täydellinen, on laskeutunut taivaasta, jotta hänestä Suuntaajana tulisi ihmisen kokemuksellinen kumppani sen ylimaallisen määränpään saavuttamisessa, joka näin on asetettu. Ihmisen mielessä asuva Jumalan osanen
on absoluuttinen ja kvalifioimaton vakuutus
siitä, että ihminen voi löytää Universaalisen Isän liitossa tämän jumalallisen Suuntaajan kanssa, joka tuli esiin Jumalasta löytääkseen
ihmisen ja tehdäkseen tästä Jumalan pojan jo, kun tämä vielä elää
lihallisessa ruumiissa. [1176:3, lihavointi kirjoittajan]
Loppujen lopuksi kaikki on tavattoman helppoa, kunhan ihminen antautuu hengen johdatukseen, joka on
vastaus kysymykseen ”Miten Jumalan
löytää?” ja tunnistaa, että Isän osanen
asuu mielessämme, joka on vastaus
kysymykseen ”Mistä Jumalan löytää?”.
Jumala on jo löytänyt ihmisen
Kun ihminen alkaa etsiä Jumalaa, Jumala on jo hänet löytänyt. Ihmisen
etsintä on merkkinä sille, että hän on
antautunut sisimmässään asuvan hengen johdatukseen, jonka Jumala on
ennakkolahjana jo antanut ihmiselle.
Jumala ehti ensin, ihminen tuli perässä. Jumala on luottavainen meihin, joten me voimme sitäkin suuremmalla
syyllä olla luottavaisia Täydelliseen.
Kuinka järjetöntä onkaan, ettet palvoisi
Jumalaa siksi, että ihmisluonteen rajoitukset ja aineellisen olemuksesi puutteet tekevät
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mahdottomaksi sinun nähdä häntä. Itsesi ja
Jumalan välillä on ylitettävänä hirvittävä
etäisyys (fyysinen avaruus). Niin ikään välillänne on ylitettävänä suuri hengellisen
eroavaisuuden kuilu, mutta kaikesta siitä
huolimatta, mikä fyysisessä ja hengellisessä
mielessä erottaa sinut Jumalan paratiisillisesta persoonallisesta läsnäolosta, pysähdy
silti pohtimaan sitä juhlallista tosiasiaa, että Jumala elää sisimmässäsi; hän on omalla tavallaan jo
rakentanut sillan kuilun yli. Hän
on lähettänyt itseään - henkensä - elämään
sinussa ja uurastamaan kanssasi edetessäsi
ikuista universumikulkuasi. [39:5, lihavointi kirjoittajan].
3. Isän tahtoon sitoutuminen
Suurin ja ainoa lahja, jonka luotu voi
antaa Luojalleen, on sitoutua Isän
tahtoon ja olla lojaali.
Mitä tarkoittaa lojaalisuus?
Lojaalisuudella tarkoitetaan yleisessä
merkityksessä luotettavuutta. Lojaliteettia edellytetään ainoastaan ihmisiltä ja toki ihmisen yläpuolella olevilta,
mutta sitä ei sovelleta eläimiin. Eläin
voi olla uskollinen, kuten esimerkiksi
koira, mutta sen uskollisuus ei kuitenkaan edusta lojaalisuutta. Lojaalisuus
on aina persoonalliseen päätöksentekoon perustuva kokemus.
Hengellinen lojaalisuus
Hengellinen lojaalisuus juontaa juurensa kahdesta keskeisestä lähteestä:
1) Universumien ja kaikkien olevais-
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ten alun käsitetään olevan lähtöisin Universaalisesta Isästä ja
2) kaikki luodut ymmärretään Isän
lapsiksi ja siten hengellisiksi veljiksi keskenään.
Tunnustettaessa Ensimmäinen Aiheuttaja persoonalliseksi Isäksi saadaan kuva hengellisestä veljeydestä,
joka voidaan älyllisesti ymmärtää. Jumalaa itseään ei voi älyllisesti käsittää,
mutta totuuden avulla henkiymmärrys antaa Hänestä sellaisen vakuuttuneisuuden, joka kertoo Universaalisen Isän olevan uskovalle todellinen universumirealiteetti.
Isä on infiniittinen ja absoluuttinen, Hän ei muutu. Siten luotujen
osoittama lojaalisuus tai mahdollisesti
epälojaalisuus eivät vaikuta Häneen
mitenkään. Sen sijaan vaikutukset
kohdistuvat aliabsoluuttiseen ja kokemuksellisuuteen, kehkeytyvään finiittiseen ja kokemukselliseen Jumaluuteen
ja Hänen toimintaan universumeissa.
Siten yksittäisen olennon, planeetan,
järjestelmän, konstellaation tai universumin lojaalisuus ja kuuliaisuus vaikuttavat vääjäämättä ja välittömästi
kokemuksellisen Jumaluuden toimivaan läsnäoloon, sen ilmenemiseen ja
määrään. Lojaalisuuden muutokset
johtuvat siitä, että persoonallisille, sekä meille alimmille luoduille Jumalaa
tunteville että meidän yläpuolella oleville olennoille, on annettu vapaa tahto (150:3). Vapaatahtoiset olennot
voivat oman päätösvaltansa puitteissa
olla ehdottoman lojaaleja tai ehdottoman epälojaaleja, sitoutua täysin hy-
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vään tai sitoutua täysin pahaan.
Lojaalisuus liittyy Isän ensimmäisyyteen ja luotujen keskinäisen veljeyden ymmärtämiseen ja näin ollen se
liittyy myös kaikkien persoonallisten
olentojen keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Vain persoonallisuudet voivat olla keskinäisessä vuorovaikutuksessa, vain persoonallisuudet voivat
antaa arvoa toisilleen, ymmärtää tai
olla ymmärtämättä toisiaan. Persoonallisten olentojen keskinäisen vuorovaikutussuhteiden arvostaminen on
kosmista moraalia. Siinä toteutuu persoonallinen päätöksenteon vapaus.
Mitä on siis lojaalisuus? Se on universumissa vallitsevan veljeyden älyllisen arvostamisen tuottama hedelmä; tunne, ettei
niin paljon voisi ottaa ja olla samalla mitään antamatta. [435:4]
Me olemme todella paljon saaneet. Meille on annettu erinomainen
ja tasapuolinen hengellinen varustus.
Meillä on kaikki edellytykset vapaatahtoiseen päätöksentekoon. Meillä
on kyky olla moraalisia samoin kuin
kyky erottaa hengellinen mielellisestä
ja valita totuus. Meillä on kyky ymmärtää hengellisiä attribuutteja, meillä
on kyky nousta älyllisen faktan yli
hengelliseen ymmärrykseen, kyky
tuntea totuus, joka on viime kädessä
ehdoton varmuus absoluuttisesta universumirealiteetista, Jumalasta.
Päätöksenteon vapaus ei tarkoita sitä,
että olemme universumin lojaalisuusmielessä vapaita. Meidän on ansaittava vapautemme vain täydellistymällä,
pyrkimällä kohti Isää, tavoittelemalla
Hänen kaltaisuuttaan. Matka on pitkä
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ja vaikka se kestäisi lähes ikuisuuden,
meidän sisimmässämme asuva jumalallinen henki, Ajatuksensuuntaajamme, johdattaa meidät sinne, mistä itse
on peräisin, kaiken Olevaisen Keskukseen. Viemme mukanamme myös
persoonallisuutemme, joka saa kehityksemme kulussa yhä kauniimpia ilmenemismuotoja.
Kavutessamme persoonallisuusasteikkoja ylöspäin opimme ensin olemaan lojaali. Lojaalisuus on siten
meidän henkilökohtaisen ja persoonallisen päätöksenteon luotettavan
toteuttamisen tulos. Kun opimme
olemaan lojaaleja, kun ymmärrämme
hengellisen veljeyden, opimme myös
rakastamaan. Kun toteutamme hengellistä veljeyttä osoittaen rakkautta
veljillemme ja palvontaa Isällemme,
opimme ymmärtämään myös, mitä
poikaus on. Tämän saavuttaessamme
voimme olla vapaita, mutta vasta, kun
olemme finaliitteja, vasta, kun olemme saavuttaneet täydellisen lojaalisuuden, vasta sitten pystymme tiedostamaan vapauden lopullisuuden (435:4).
Kun kehitämme hengellistä ymmärrystämme ja moraalista lujuuttamme, voimme ylläpitää järkkymätöntä lojaalia suhtautumista universumihallintoa kohtaan. Tällaisen suhtautumisen saavat aikaan seuraavat:
1.
2.
3.
4.
5.

Selkeä ajattelu
Viisas päättely
Looginen harkinta
Vaikuttimien vilpittömyys
Tarkoitusperien epäitsekkyys
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6.
7.
8.
9.

Älyllinen lojaalisuus
Kokemusten muistaminen
Kurinalainen luonteenlaatu ja
Oman persoonallisuutemme
luottavainen suhtautuminen Paratiisin-Isän tahdon noudattamiseen.

Uskonnollinen lojaalisuus on täysimääräistä pyhittyneisyyttä: se on ylevää. Se saa aikaan sosiaalista toimintaa, se edistää hengellistä kasvua
(1096:6). Uskonnollinen lojaalisuus
edellyttää ponnistelua. Ensin on vapaatahtoinen persoonallinen päätöksenteko, mutta mitään päätöstä ei saa
vaivatta toteutetuksi. Kun hengellinen
näköala kirkastuu, kun kosminen ymmärrys laajentuu, persoonallisuus joutuu yllä luoteltujen ominaisuuksien
saavuttamisekseen tekemään paljon
työtä. Niinpä ... ihmisjärki nousee vastarintaan, kun sitä vieroitetaan rinnoilta,
joista se on imenyt ravinnokseen ajallisen
olemassaolon ei-hengellisiä energioita. Veltto, eläimeltä periytyvä mieli kapinoi sitä
ponnistusta vastaan, joka tarvitaan painiskeltaessa kosmisen ongelmienselvittelyn
kanssa. [1097:6]
———
Jatkuu Heijasteessa 4/2015
väliotsikoilla:





Poikaus ja veljeys ...
Rukoilu ...
Palvonta ...
Palvelu ...
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Ajattelu, tietoisuus ja läsnäolo Urantia-kirjan valossa
ja Louise L.Hayn, Anthony de Mellon ja Eckhart
Tollen kirjoituksissa
Henrik Perelló
Kooste esitelmästä kesäpäivillä 12.6.2015
henki ottaa yhteyden kuoJ umalallinen
levaiseen ihmisen, mutta se ei tapahdu

tunteiden eikä emootioiden kautta, vaan
korkeimman ja hengellistyneimmän ajattelun alueella. Sinua johtavat Jumalaa kohti
nimenomaan ajatuksesi, eivät tunteesi. Jumalallinen olemus on tajuttavissa vain mielen silmin. [101: 1.4]
Viisi asiaa, jotka sinun tulisi tietää
aivoistasi

1. Aivot eivät ymmärrä todellisuuden ja mielikuvituksen eroa.
Aivot reagoivat mihin tahansa ajatuksiisi niin kuin ne oikeasti tapahtuisivat. Tähän perustuu myös plasebovaikutus ja mielikuvaharjoittelu.
Kokeile esimerkiksi tätä harjoitusta: istu alas ja kuvittele, että jotain todella pahaa tapahtuu ihmiselle, joka
on sinulle rakas. Vaikka tämä henkilö
seisoisi vieressäsi, alat tuntea ahdistusta ja puristusta vatsassasi. Aivot uskovat tilanteen todeksi ja laukaisevat
kortisolin erityksen elimistöösi. Sama
toimii myös positiivisten ajatusten
kohdalla: kun ajattelet positiivisesti,
elimistössäsi vapautuu hyvän olon
hormoneja.

2. Koet sen, mitä ajattelet eniten.
Mitä ikinä ajattelet eniten, se alkaa ilmetä elämässäsi. Esimerkiksi, jos ostat uuden auton tai haaveilet siitä, alat
nähdä kyseisiä autoja joka puolella.
Ennen auton omistamista et ajatellut
sitä, se ei ollut osa elämääsi. Kun
omistat auton, ajattelet sitä useammin. Kun ajattelet jotain todella paljon, alat nähdä kaikki mahdollisuudet,
jotka vahvistavat ajatuskuviotasi.
Miksi tämä on tärkeä ymmärtää?
Jos vedät puoleesi vääränlaisia ihmisiä
tai stressaavia tilanteita, sinun olisi hyvä muuttaa ajatusmalliasi. Positiiviset
ihmiset vetävät puoleensa positiivisia
ihmisiä. Ennen kuin toivot jonkun
toisen muuttuvan, muuta itseäsi ja
katso mihin kaikkeen se johtaakaan!
”Uskosi on sinut parantanut”.
3. Aivosi toimivat autopilottina.
Ihmisellä on keskimäärin 60 000 ajatusta päivässä. Ongelma ei ole vain
siinä, että monet niistä ovat samoja
ajatuksia kuin eilen, vaan jäämme
myös helposti rypemään negatiivisiin
ajatuksiin. Mietimme, mitä joskus on
tapahtunut tai voi tapahtua tulevaisuudessa (=märehtiminen). Lisäksi

HEIJASTE
aivot eivät ymmärrä ajatuksen ja todellisuuden eroa.
Negatiiviset ajatukset voivat patoutua alitajuntaamme. Voit kuitenkin
”uudelleen ohjelmoida” aivosi ja ajatella enemmän positiivia ajatuksia.
Tällöin aivosi alkavat toimia uudella
tavalla ja näet elämässäsi koko ajan
enemmän hyviä kokemuksia ja asioita.
4. Ajatuksien sammuttaminen on
”must to do”.
Negatiivisten ajatusten sammuttaminen parantaa vastustuskykyä, terveyttä ja vetää puoleensa positiivisia ihmisiä ja tilanteita elämääsi. Mutta kaikki
tämä alkaa ajatuksista. Tärkein asia
mitä voit tehdä terveydellesi on meditaatio. Meditaation ei tarvitse olla
mysteeri, vaan se tarkoittaa yksinkertaisesti ajatusten sammuttamista.
Koska ajattelemme kymmeniä tuhansia ajatuksia päivässä, me todella
tarvitsemme välillä niiden sammuttamistakin. Ajattele mieltäsi työkaluna:
sitä tulisi käyttää silloin, kun sitä tarvitset ja kun se on tuotteliasta. Muutoin sinun tulisi olla vain läsnä, ajattelematta mitään.
(Meditaatio - hiljentyminen; Ajatukseton
tila/Meditaatio - mietiskely; Palvonta ja
rukoilu)
5. Voit kirjaimellisesti muuttaa aivojasi.
Kun keskität ja kiinnität huomiosi siihen, mitä haluat, uusien hermoyhteyksien muodostuminen alkaa. Esimerkiksi alitajunnassasi on uskomus,
että et pysty pudottamaan painoasi,
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mutta alat yhtenään ajatella, että olet
hyvässä ja hoikassa kunnossa, luot
uusia hermoyhteyksiä aivoihisi. Kun
tämä tapahtuu, huomaat kaikki mahdollisuudet, joiden avulla tuot uuden
uskomuksesi todeksi.
Rakkaus ja anteeksianto
Louise L.Hay (s. 1926) on amerikkalainen positiivisen ajattelun ja sen
muutosvoiman puolestapuhuja. Hän
toteaa: ”Sinussa on kyky muuttaa elämäsi ajatustesi avulla. Sinulla on mahdollisuus vetää puoleesi tasan sitä mitä haluat. Sinulla on mahdollisuus
muuttaa aivojasi fyysisesti. Kaikki lähtee ajatuksista. Ajatuksesi luovat”.
Hay on parantunut itse syövästään
tämän metodin ansiosta. Kirjoissaan
Hay opastaa meitä tiedostamaan ajatuksiamme ja asenteitamme, jotka estävät meitä elämästä täyttä ja onnellista elämää. Hän auttaa meitä hyväksymään itsemme ja rakastamaan itseämme, sillä vain siltä pohjalta elämämme
voi muodostua eheäksi.
Rakkaus – tämän sanan oikeassa merkityksessä – tarkoittaa eheiden persoonallisuuksien keskinäistä arvonantoa.
[112: 2.3]
Uskonnossa on kysymys tuntemisesta,
toimimisesta ja elämisestä, ei pelkästään
ajattelemisesta. Ajatteleminen liittyy läheisemmin aineelliseen elämään, ja ajattelua
tulisi hallita pääasiassa, mutta ei kokonaan, järki ja tieteen tosiasiat, ja silloin
kun se ei-aineellisessa mielessä kurottautuu
kohti hengen maailmoja, tulisi totuuden sitä
hallita. [103: 9.2]
Louise L. Hay: ”Jokainen ajatukse-

18

HEIJASTE

3/2015

ni ja asenteeni muovaa elämäni koke- muutoksiin kaikilla elämäni alueilla.
mukset ja luo tulevaisuuteni. Voin itse Itsensä rakastaminen ja itsensä arvosvalita vain sellaisia ajatuksia, jotka taminen alkaa kaiken arvostelun hylmuuttavat elämääni eheämpään suun- käämisestä.
taan. Opin hallitsemaan ajatuksiani
valitsemalla niitä tietoisesti (edellyttää Hyväksyntä
tietoista läsnäoloa). Syvälle haudattu Hyväksyvä ja lempeä asenne kannatajatusmalli (käsitys, näkemys) on nos- taa kohdistaa ensin itseensä. Kun hytettava tietoisuuteen sitä muutettaes- väksymme itsemme, hyväksymme
sa. Alitajuntamme hyväksyy mitä ta- myös muut. Vaikka emme heti osaisi
hansa, mitä haluamme ajatella. Mitä rakastaa itseämme, voimme aluksi aiajattelen ja uskon itsestäni ja elämäs- nakin tehdä välirauhan itsemme kanstäni, tulee minulle todeksi”. ”Uskosi on sa ja pyrkiä tukemaan ja kannustasinut parantanut.”
maan itseämme, kun maailma murjoo.
Voiman hetki on tämä
hetki. Voiman hetki on ”Merkitystä ei ole sillä mitä taaina tässä ja nyt. Kauna, pahtuu, vaan sillä, miten suharvostelu, syyllisyys ja pel- taudumme tapahtuneeseen ja
ko aiheuttavat elämämme mitä ajattelemme asiasta.”
ja kehomme suurimmat
ongelmat. Näiden tunteiden lähteenä
Kun harjoitamme tietoista hyväkon toisten syyttely ja oman vastuun syntää, opimme näkemään hyvää itvälttäminen. Anteeksiantaminen va- sessämme ja muissa sen sijaan, että
pauttaa meidät menneisyydestä. An- kiinnittäisimme huomiota siihen, miteeksiantaminen on luopumista, irti- kä meissä tai muissa on pielessä. Se
päästämistä. Se on henkinen asenne. edellyttää harjoittelua, sillä olemme
Anteeksiantamattomuudesta seuraa tehokkaasti koulineet itsemme havaitvälttämättä raskas psykologisen ajan semaan omia ja muiden puutteita (–
taakka (–E,Tolle).
De Mello: ohjelmointi). Kun uskot
Anteeksiantamattomuus salpaa ihmisissä hyvään, se muuttuu todeksi.
energiamme. Se sitoo meidät lujasti Aloita itsestäsi – olet sen ansainnut!
kaunamme kohteeseen. AnteeksiantaJos haluamme elää rakkaudenmattomuus ja muut mentaaliset myr- täyteistä elämää, meidän on ajateltava
kyt pilaavat terveytemme ja estävät rakastavia ajatuksia. Se, millaista elämeitä edistymästä kehityksen polulla. mää elämme, sellaisia ajatuksia ajatteRakastan, arvostan ja hyväksyn itseni lemme. Jos haluan muutosta, se vaatii
juuri sellaisena kuin olen tässä hetkes- tahdonalaisen päätöksen.
sä. Näin luon tilaa turvallisuudelle ja
”Ihmisen tahto on tie, jota ihminen ratluottamukselle sekä järjestystä mielee- kaisuja tehdessään noudattaa; se on kaikni. Nämä ovat avaimet myönteisiin kea, mitä kuolevainen päättää olla ja teh-
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dä. Tahto on tietoisen olennon harkiten tekevä valinta, joka johtaa älylliseen pohdintaan perustuvaan päätöksenteko-käyttäytymiseen.” –Jeesus [130: 2.7]
Mieleni on työkalu ja voin käyttää
sitä miten haluan. Se, miten käytän
nyt mieltäni, on vain tapa ja tapoja
voidaan haluttaessa muuttaa. Mieli on
oma purtesi, Suuntaaja on luotsisi ja ihmistahto on kapteeni. [111: 1.9]. Se, mihin
kiinnitän huomioni ja mihin keskityn,
lisääntyy ja vakiintuu.
”Vain kiinnostus, tarkkaavaisuuden ja huomion kohdistaminen lisää
kokemusta, muovaa mieltä”.
–Csikzentmihalyi
Asennoituminen
Ajattelen ja uskon preesensissä, eli
nyt. Alitajunta on kuuliainen palvelija.
Jos ajattelen tulevaa tai tulevassa ajassa, mennyttä tai menneessä ajassa, asiat ovat aina ulottumattomissa.
Yksi morontiaelämänvaiheen tarkoituksista on juuria kuolevaiseloonjääneistä pysyvästi pois sellaisten eläimellisten ominaisuuksien kuin vitkastelun, monimielisyyden,
vilpistelyn, ongelmien karttelun, epäoikeudenmukaisuuden ja helppoudentavoittelun
jäänteet. Elämä mansoniassa opettaa nuorille morontiaoppilaille jo varhain, ettei asioiden lykkääminen missään tapauksessa
merkitse niiltä välttymistä. Lihallisena eletyn elämän jälkeen aika ei enää olekaan
keino tilanteiden pakoilemiseksi eikä epämiellyttävien velvollisuuksien välttelemiseksi. [48: 5.8]
Merkitystä ei ole sillä mitä tapahtuu, vaan sillä, miten suhtaudumme
tapahtuneeseen ja mitä ajattelemme
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asiasta. Logoterapian mukaan meitä ei
niinkään muuta se, mitä meille tapahtuu, vain se, miten asennoidumme
asioihin.
Suuntaaja ei pyri kontrolloimaan ajatteluanne sinänsä, vaan mieluumminkin hengellistämään sen, iäistämään sen. Sen paremmin enkelit kuin Suuntaajatkaan eivät
pidä tehtävänään suoranaista ihmisen ajatteluun vaikuttamista, vaan se on sellainen
persoonallisuuteen kuuluva etuoikeus, joka
on vain ihmisellä. Suuntaajat omistautuvat
ajatteluprosessinne kohentamiseen, modifioimiseen, suuntaamiseen ja koordinoimiseen.
[110: 2.3]
Jokainen tekemäsi päätös joko haittaa
tai helpottaa Suuntaajan toimintaa. Nämä
samaiset päätökset määräävät niin ikään
sen, miten edistyt ihmisen saavutustasoa kuvastavilla kehillä. On totta, että päätöksen
suurenmoisuudella, sillä, että se on yhteydessä kriisiin, on varsin paljon tekemistä sen
kanssa, miten päätös vaikuttaa kehistä
suoriutumiseen. Siitä huolimatta päätösten
monilukuisuus, vähän väliä tapahtuvat toistot, itsepintaiset toistamiset, myös ne ovat
oleellisen tärkeitä, jotta tällaisten reaktioiden tavaksi muodostuminen olisi varmaa.
[110: 6.6]
Sinun ei tule suhtautua Suuntaajasi
kanssa harjoittamaasi yhteistyöhön kuin
kysymyksessä olisi kovinkin tietoinen prosessi, sillä sitä se ei ole. [110: 3.6]
Louise Hayn avainsanoma
 ”Jos olemme valmiita rakastamaan
itseämme ja muuttamaan ajatuksiamme, melkeinpä mikä tahansa sairaus tai vaiva voi parantua”.
 Rakastan ja arvostan itseäni.
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Hyväksyn itseni sellaisena kun
olen.
 Kunnioitan itseäni.
 Olen tarpeeksi hyvä.
 Olen lempeä itseäni kohtaan.
 Yritän ymmärtää itseäni.
 Ajattelen itsestäni vain myönteisesti.
 Kannan vastuuni.
 Annan anteeksi itselleni ja kaikille
muille.
 Unohdan kaunat ja vapaudun niistä.
 Hylkään hyödyttömät käsitykseni ja
ajatukseni.
 Hylkään kielteiset uskomukseni.
 Ajattelen rakastavia ajatuksia.
 En koskaan arvostele ketään.
 Kieltäydyn ajattelemasta kielteisesti.
 En koskaan syyttele ketään.
 En kanna kaunaa ketään kohtaan.
 En kiellä hyvää itsessäni.
(L.Hay)


Omat teesini
1. Ajattelen positiivisesti ja hengellistyneesti.
2. Kuuntelen ja näen Hengen silmin
ja korvin.
3. Olen optimisti.
4. Olen se muutos, minkä haluan
maailmassa nähdä.
5. Palvon älyperäisesti.
6. Lakkaan huolehtimasta.
7. Tunnistan hengellisen totuuden ja
reagoin siihen - teen hyvää.
8. Kohdistan ajatukseni nykyhetkeen.
9. Tiedostan läsnäoloni tässä ja nyt.
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10. Luovun siitä mitä olen tullakseni
siksi mitä haluan olla.
(Perelló)
Tulet oppimaan, että vain lisäät taakkaasi ja vähennät onnistumisen todennäköisyyttä, kun otat itsesi liian vakavasti. Mikään ei voi olla tärkeämpää kuin työsi statuksesi mukaisella sfäärillä, tässä maailmassa tai seuraavassa. Valmistelutyö seuraavaksi korkeampaa sfääriä ajatellen on
varsin tärkeää, mutta mikään ei tärkeydessä vedä vertoja siinä maailmassa tehtävälle
työlle, jossa tosiasiallisesti elät. Mutta vaikka työ onkin tärkeää, minä ei ole. Kun
tunnet itsesi tärkeäksi, menetät energiaa
egon omanarvontunnon kulumiseen käytössä, joten sitä liikenee varsin vähän työn tekemiseen. Minän tärkeys, ei suinkaan työn
tärkeys, uuvuttaa kypsymättömiä luotuja;
juuri tämä minätekijä uuvuttaa, ei suinkaan tavoitteellinen ponnistelu. [vrt. Tolle:
egon haitat] Voit tehdä tärkeää työtä, ellei sinusta tule tärkeilevä; voit puuhata monia asioita yhtä vaivattomasti kuin yhtä, jos
jätät minuutesi ulkopuolelle. Vaihtelu on
lepuuttavaa; yksitoikkoisuus sen sijaan kuluttaa ja uuvuttaa. [48: 6.27]
Ellei oma mielesi palvele sinua hyvin,
voit vaihtaa sen Jeesus Nasaretilaisen mieleen. Hän palvelee sinua aina hyvin.
[48: 6.16]
Onnellisuutta kohti
Anthony de Mello, S.J. (1931-1987)
oli intialainen jesuiittapappi ja psykoterapeutti, joka tuli tunnetuksi hengellisyyttä käsittelevistä kirjoistaan. Hän
isännöi uransa aikana useita hengellisiä kokouksia ja hänet tunnettiin taita-
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vana puhujana. De Mello osoittaa set käsitykset pois, voin ymmärtää ja
opetuksissaan nykyihmisen tragedian. herätä. Kyseenalaistan käsitykseni. Jos
Sen sijaan, että ihminen eläisi tätä het- kiellän itseltäni jotain tai taistelen jokeä vapaana vääristä sidoksista, yh- tain vastaan, sitoudun siihen lopteiskunnan luomat paineet ovat ohjel- puiäkseni. Tästä pääsen ymmärtämälmoineet hänet toteuttamaan muiden lä ja näkemällä asioiden läpi.
odotuksia.
En kuitenkaan tukah”Usko
on
avoimuutta
Hän haluaa
duta tai kiellä halujani. Katherättää ihmiset totuudelle seurauk- son niitä, ymmärrän ja näen
t u n n i s t a m a a n sista välittämättä sil- ne oikeassa valossa. Kuunväärät asenteet loinkin, kun ei tiedä, telen, kyseenalaistan, tarja sisäiset ohjel- mihin se johtaa.”
kastelen ja ymmärrän –
moinnit. Suunavoimin mielin. Teen hatana tulee olla rakkaus, vapaus ja elä- vaintoja itsestäni, mutta en arvostele
män ja lähimmäisen esteetön havait- itseäni. Opin pois erheellisestä aiemseminen, sekä irti päästäminen meitä min ”ymmärretystä” ja omaksutusta.
kahlitsevista vääristä kiintymyksistä ja Samastun yhä vähemmän ehdollistetasenteista. De Mello auttaa ymmärtä- tuun itseeni (egoon).
mään, että ajatuksiemme rajallisuus
Onnellisuus on harhaluuloista vakiertää usein kehää ja nojaa tottumuk- paa tila, jossa näen asiat niin kuin ne
siin. Tämän ymmärtämällä voi vapau- ovat – ei niin kuin minä olen. Onneltua mm. yksinäisyydestä, vihasta, su- lisuus on illuusioiden pois heittämistä.
rusta ja masennuksesta.
”Jos haluan pysyvää onnea – muuDe Mello on julkaissut mm. seu- tun koko ajan” -Konfutse
raavat kirjat: Havahtuminen, Uudistuminen, Katseleminen, Lähteillä ja Rakkauden Viisautta kohti
tiellä. (Hengellisyys = herääminen, ha- Usko on avoimuutta totuudelle seuvahtuminen, tietoiseksi tuleminen, it- rauksista välittämättä silloinkin, kun ei
sehavainnoinnin harjoittaminen).
tiedä, mihin se johtaa. MahdollisuuteOivallan ja myönnän, että en halua ni herätä on suoraan verrannollinen
herätä. Useimmat ihmiset elävät unes- siihen määrään totuutta, jonka pystyn
sa, vaikka eivät tiedä sitä. Kun olen ottamaan vastaan ”juoksematta karsaanut asioista tarpeekseni ja kärsinyt kuun”. Eniten tarvitaan valmiutta opkyllikseni kadottaakseni harhaluuloni pia jotain uutta.
niihin, vasta silloin herään ja voin
Onko usko, inhimillisen ajattelun tekepäästä eroon niistä. Kun olen valmis mä ylväin väite, toivottavaa? Jos se sitä on,
luopumaan harhaluuloistani ja hyväk- silloin ihmismielen täytyy havaita olevansa
symään todellisuuden – vaihtamaan siinä kiusallisessa tilanteessa, että se tietää
unelmat tosiasioihin – herään. Kun aina vähemmän, kuin se on valmis uskoheitän haluni, haluamiseni ja virheelli- maan. [3: 5.9]
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Kehittyvää sielua ei tee jumalalliseksi se, Neljä askelta viisauteen
mitä se tekee, vaan mitä se pyrkii teke- 1. Olen kosketuksissa kielteisten
mään. s. 557 [48: 7.24]
tunteideni kanssa. Myös tiedosta”Tarkoitus pyhittää keinot” -tyypmattomien.
pinen toimintamalli (jesuiitat). Koh- 2. Tunteet ovat minussa - ei todellidistan ajatukseni ja keskityn siihen,
suudessa.
mikä on tässä hetkessä. Olen tietoi- 3. En koskaan samaistu tunteeseen.
sesti läsnä sen sijaan, että haaveilen 4. Kun itse muutun - kaikki muutparemmasta tulevaisuudesta. Keskittuu. (Ei tekoja - vain oivalluksia)
tyminen - tarkkaavaisuuden ylläpitäminen on tärkeää ja tietoisuus huomi- Mitä minulla ei ole, siihen en kohdista
on kohdistamisesta. (Tietoisuus ei ole ajatuksiani. Juuri nyt minulla on kaiksama kuin keskittyminen).
ki mitä tarvitsen ollakseni onnellinen.
Itsehavainnointia teen, kun katse- ”Kun jousiampuja ampuu ilman minlen kaikkea itsessäni ja ympärilläni kään erityisen palkkion toivoa, hänellä
niin etäältä, kuin mahdollista - samas- on hallussaan kaikki taitonsa. Kun
tumatta! Olen passiivinen, kiinnitty- hän ampuu voittaakseen pronssin mätön havainnoija. Tarkkailen pon- hän on jo hermostunut. Kun hän amnistelematta - en puutu. En tuomitse, puu voittaakseen kullan - hän tulee
en arvioi, en asennoidu. Luovun lei- sokeaksi, näkee kaksi maalia ja joutuu
moista, riippuvuuksista ja harhaluu- pois tolaltaan. Hänen taitonsa ei ole
loista. En samastu niihin. Katselen, muuttunut, mutta palkinto hajottaa
kuuntelen, havainnoin ja tutkin, pon- hänet itsensä. Hän välittää ja ajattelee
nistelematta. Olen tietoinen siitä mitä enemmän voittamista kuin ampumisajattelen, sanon, teen ja toimin. Olen ta ja voittamisen tarve vuodattaa hätietoinen siitä mitä tunnen ruumiissa- nen voimansa kuiviin.” -Tranxu
ni, mitä kulkee mielessäni ja
millainen on tunnetilani. Se, ”Käsitteet pirstovat kyvyn nähmikä on tietoista, on hallindä, vaistota ja kokea todellinassa - se, mikä ei ole, hallitsuus kokonaisuutena. Todellisee minua.
Tietoisuus on katselemis- suuden tuntemiseksi on astutta, sen havaitsemista, mitä si- tava tietämisen tuolle puolen.”
simmässäni ja ympärilläni tapahtuu. Kun tietoinen elämä todellisKun emme elä asioita tavoitellen,
tuu kokemuksessani, paha katoaa ja kaikki taitomme ja energiamme on
hyvä kasvaa (mekanistisista ajatusmal- käytettävissä. Olemme rentoutuneita
leista luopuminen). ”Elämä ilman tie- emmekä huolehdi. Ei ole merkitystä
toisuutta ei ole elämisen arvoista”. - voitammeko vai häviämmekö.
Sokrates
Mutta vaikka työ onkin tärkeää, mi-
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nä ei ole. Kun tunnet itsesi tärkeäksi, menetät energiaa egon omanarvontunnon kulumiseen käytössä, joten sitä liikenee varsin
vähän työn tekemiseen. Minän tärkeys, ei
suinkaan työn tärkeys, uuvuttaa kypsymättömiä luotuja; juuri tämä minätekijä uuvuttaa, ei suinkaan tavoitteellinen ponnistelu.
Voit tehdä tärkeää työtä, ellei sinusta tule
tärkeilevä; voit puuhata monia asioita yhtä
vaivattomasti kuin yhtä, jos jätät minuutesi
ulkopuolelle. [48: 6.27]
Kasvun paikkoja
Kärsimys osoittaa minussa sen alueen,
missä en ole vielä kasvanut ja missä
on tarve kasvaa ja muuttua. Katselen
pettymystä ja masennusta jota koen,
kun asiat eivät suju haluamallani tavalla tai kun minua arvostellaan. Katson
mitä se minusta kertoo. Teen havaintoja ikään kuin katselisin vierasta ihmistä – ikään kuin se tapahtuisi jollekin toiselle ihmiselle ja ilman kommentteja, tuomioita, asenteita, sekaantumista, muutosyrityksiä. (näkökulmaja asenneperspektiivi)
Mitä huoli ja ahdistus kertoo minusta? Kielteiset tunteet ovat tietoisuuden, ymmärtämisen kannalta hyödyllisiä. Ne antavat mahdollisuuden
tuntea ne ja katsella niitä ulkoapäin.
Kärsimys johtuu ristiriidasta todellisuuden kanssa - kun harhaluulot törmäävät todellisuuteen.
Käsitteen ominaisuus on staattinen
- dogmaattinen, kun taas todellisuus
on liikettä - virtaa. Todellisuus on kokonaisuus, mutta käsitteet pirstovat
todellisuuden. Käsitteet pirstovat kyvyn nähdä, vaistota ja kokea todelli-
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suus kokonaisuutena. Kun tavoitan
todellisuuden, käsitteeni ovat hyödyttömiä. Todellisuuden tuntemiseksi on
astuttava tietämisen tuolle puolen. Totuus nähdään välähdyksenomaisesti
tietyn asennoitumisen seurauksena ja
kuuntelemisen kautta, hengen korvin.
Koen masennusta toisinaan, mutta en
ole masennus tai masentunut, samastunut siihen. Alkuun masennus jatkuu,
mutta alan ymmärtää sitä ja saan katkaistua yhteyden siihen. En samaistu
siihen. Se toistuu harvemmin ja lopulta katoaa (siedätyshoito, toim.).
”Ikuinen elämä on nyt - ajattomassa nykyhetkessä.” Sanonta: Elämä on
jotakin, joka tapahtuu meille sillä aikaa, kun meillä on kiire tehdä muita
suunnitelmia.
Yksi nykyelämän suurista ongelmista on
se, että ihminen luulee olevansa liian kiireinen, jotta hänellä olisi aikaa hengelliseen
mietiskelyyn ja uskonnolliseen hartauteen.
[195: 6.7]
Joillakin ihmisillä on liiallinen kiire
kasvaa, ja heitä uhkaa sen vuoksi vakava
hengellisen jähmettymisen vaara. Eri ikäkausina, toinen toistaan seuraavien kulttuurien piirissä ja edistyvän sivilisaation vaihtuvissa vaiheissa tulee huolehtia siitä, että merkitykset kasvavat. Merkittävimmät kasvua
estävät tekijät ovat ennakkoluuloisuus ja
tietämättömyys. [100: 1.4]
Ihmisen on ymmärrettävä olevansa
ohjelmoitu. Ohjelmointi on purettava
tulemalla ohjelmoinnista tietoiseksi.
Muutumme vain tietoisuuden ja ymmärtämisen kautta.
Ego - mielen luoma valeitse, keinotekoinen minätunto, jota pitää jat-
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kuvasti puolustaa ja ruokkia, ja joka
samaistuu ulkoisiin asioihin kuten
omaisuus, työ, sosiaalinen asema,
tunnustus, tiedot ja koulutus, ulkonäkö, erikoiskyvyt, suhteet, henkilö- ja
perhehistoria ja ajatusjärjestelmät
(ohjelmointi, -Mello), poliittiset, kansalliset, rodulliset ja uskonnolliset
ryhmät.
Egoon kiinnittynyt mieli on kokonaan menneisyyden kaksijakoisesti
ehdollistama; se koostuu sisällöstä ja
rakenteesta. Samastuminen on yksi
tärkeimmistä egoa synnyttävistä mielen rakenteista. Egon tarkkaileminen
voi olla pelottavaa vain siinä tapauksessa, että erehdyt pitämään sitä itsenäsi. Tietoisuus ja ego ovat yhteensopimattomia. Aina kun tunnet itsesi
jotakuta huonommaksi tai paremmaksi ego tekee työtään. (Ego, minuus. Aineellinen minä, ihmisen identiteetin
ego-entiteetti. Egoismi(minäkeskeisyys) ↔
altruismi).
Ajatuksensuuntaaja ei halveksi egoistisenkaan motiivin persoonallisuusarvoja,
mutta se toimii asettaakseen altruistisen impulssin aavistuksen verran etusijalle, sillä
sellainen juuri johtaa tavoitteena olevaan inhimilliseen onnellisuuteen ja taivaan valtakunnan iloihin.” [103: 2.7]
Mutta ennen kuin lapsi on kehittynyt
niin pitkälle, että hän hankkisi moraalista
kapasiteettia ja sen johdosta kykenisi tekemään päätöksen altruistisen palvelemisen
puolesta, hänessä on jo kehittynyt vahva ja
yhtenäinen egoistin olemus. Ja juuri tämä
tosiasiallinen tilanne on alkuna teorialle
taistelusta ihmisen ”korkeamman” ja
”alemman” puolen välillä, ”vanhan synti-
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sen” ja armon luoman ”uuden olemuksen”
välillä. Normaali lapsi alkaa jo elämänsä
alkuvaiheessa oppia, että on autuaampaa
antaa kuin saada. [103: 1.9]
Ihmisellä on mieltymys samastaa omista
eduistaan huolehtimisen halu omaan egoonsa
– minuuteensa. Toisaalta hän taas on taipuvainen samastamaan pyyteettömyydenhalun
johonkin hänen itsensä ulkopuolella vaikuttavaan voimaan – Jumalaan. Ja tällainen
arvio on tosiaankin oikea, sillä kaikki nämä muuta kuin minäkeskeisyyttä osoittavat
halut ovat tosiasiassa peräisin sisimmässä
olevan Ajatuksensuuntaajan johdatuksista,
ja tämä Suuntaaja on Jumalan osanen.
[103: 2.10]
Uskonyhteyden ilmapiiri tarjoaa virkistävän ja lohduttavan lepovaiheen taistelussa,
jota käydään omaa etuaan tavoittelevan egon
ja sisäisen Henkiopastajan herättämän altruisminhalun välillä. Ja tämä on alkusoittoa
aidolle palvonnalle – Jumalan läsnäolemisen
harjoittelua, mikä päätyy ihmisten välisen
veljeyden ilmaantumiseen. [103: 4.1]
Mutta ihmisen tulkinta näistä omaa hyvää tavoittelevan tahdon ja muuta kuin
omaa hyvää tavoittelevan tahdon välillä jo
varhain ilmenevistä ristiriidoista ei ole aina
luotettava. Vasta melko hyvin eheytynyt persoonallisuus kykenee sovittelemaan näitä
monenmoisia ristiriitoja, joita puhkeaa egon
halujen ja orastavan sosiaalisen tietoisuuden
välillä. Minuudella on oikeutensa siinä kuin
asianomaisen lähimmäisilläkin. [103: 5.4]
Jeesuksen uskonto on pelastus egosta, vapautus luotujen eristyneisyyden aiheuttamista
epäkohdista ajallisuudessa ja ikuisuudessa.
[5: 4.5]
Vapaus ilman siihen liittyvää ja lakkaamatta lisääntyvää itsensävoittamista on
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egoistisen kuolevaisen mielikuvituksen keksintöä. Minuudelle rakentuva vapaus on käsitteellinen harha, julma petos. [54: 1.5]
Aineellinen minä, ihmisen identiteetin
ego-entiteetti, on fyysisen elämän aikana riippuvainen aineellisen elämänylläpitimen keskeytymättömästä toiminnasta, siitä energioiden ja älyn epävakaan tasapainon olemassaolon jatkumisesta, jolle Urantialla on annettu nimeksi elämä. Mutta eloonjäämisen arvoinen minuus, joka kykenee nousemaan
kuoleman kokemuksen yläpuolelle, kehittyy
vain sitä tietä, että saadaan aikaan kehittyvän persoonallisuuden identiteetin olinpaikan
potentiaalinen siirtyminen väliaikaisesta elämänylläpitimestä – aineellisesta ruumiista –
morontiasielun kestävämpään ja kuolemattomaan olemukseen ja edelleen tasoille, joilla
sielusta tulee henkitodellisuuden läpitunkema ja joilla se lopulta saavuttaa henkirealiteetin statuksen. [112: 2.16]
Nykyhetkelle antautuminen
Eckhart Tolle (s.1948) on saksalainen, Kanadassa asuva henkinen opettaja, luennoitsija ja kirjailija. Tolle on
opiskellut kirjallisuutta, kieliä ja filosofiaa. Hän tuli tunnetuksi vuonna 1997
julkaistulla teoksellaan Läsnäolon voima:
tie henkiseen heräämiseen.
Voit vapautua mielesi kahleista ja
sen aikaansaamista ongelmista tässä ja
nyt. Nykyhetkelle antautumalla löydät
oman todellisen itsesi - sisäisen rauhan, voiman ja eheyden - elämäniloa
täynnä olevan hiljaisuuden ja seesteisyyden, jossa kärsimys, kiire ja murhe
lakkaavat.
Uusi maa -kirjassa Tolle kuvaa yksityiskohtaisesti, kuinka egokeskeinen

3/2015

25

tietoisuus toimii ja kuinka se rajoittaa
jokapäiväistä elämäämme, kuinka toimimme itsekkäästi ja käytämme hyväksi niin toisia ihmisiä kuin luontoakin. Luonto oireilee jo ja ihmisetkin
kärsivät lukuisista mielen sairauksista.
Uuden tietoisuuden on synnyttävä.
Hänellä syntyi Raamatun ennustuksesta innoitus kirjan kirjoittamiseen - vallitsevan maailmanjärjestyksen sortuminen ja uuden maan ja taivaan syntyminen. (taivas = sisäinen tietoisuus,
maa = ulkoinen ilmentymä, joka peilaa aina sisäistä ilmentymää.)
Ihmisten sydämessä oleva taivaan valtakunta luo uskonnollista yhtenäisyyttä (ei välttämättä yhdenmukaisuutta), koska mitkä tahansa ja kaikki tällaisista uskonnollisista
uskovista koostuvat ryhmät ovat vapaita
kaikista kirkollisen arvovallan, uskonnollisen ylivaltiuden, käsityksistä. [134: 4.6]
”Sinä olet olemassa,
jotta tekisit mahdolliseksi
maailmankaikkeuden jumalallisen
tarkoituksen toteutumisen.
Niin tärkeä olet!”
- Eckhart Tolle
Ajattelun ulottumattomissa on valtava
määrä älykkyyttä. Ajatus on vain sen
pienenpieni osanen. Oivallat, että
kaikki todella merkitsevä - kauneus,
hyvyys, rakkaus, luovuus, ilo, sisäinen
rauha - nousee mielen tuolta puolen.
Alat herätä. Totuus on sisimmässäsi.
Sinä et ole mielesi - opi irtautumaan
siitä, keskeyttämään ajatusten virta
(meditaatio). Mieli on vain työkalu -
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hyvä renki - huono isäntä. Älä etsi itseäsi mielestä. Vapauta tietoisuutesi
mielen vallasta. Aika ja mieli ovat erottamattomat. Poista aika mielestä, niin
mielen toiminta pysähtyy - paitsi jos
haluat käyttää sitä. Oleminen - läsnä
oleva ikuisuus - voidaan tavoittaa ja
tiedostaa silloin, kun mieli on hiljaa, ei
mielen avulla, ei ymmärryksen avulla.
Olemisen voi kokea, kun on läsnä tässä hetkessä, kun huomio on täysin
keskittynyt nykyhetkeen, mutta sitä ei
voi koskaan käsittää älyllä.
Mieleen samastuminen (tiedostamattomuus) on suurin este tälle kokemukselle. (samastuminen emootioihin
ja ajatuksiin). Mitään ei ole olemassa
nykyhetken ulkopuolella. Mitään ei
koskaan tapahtunut menneisyydessä.
Se tapahtui läsnä olevassa hetkessä.
Mitään ei koskaan tapahdu tulevaisuudessa. Se tapahtuu läsnä olevassa hetkessä. Kaikki menneisyydessä opittu
löytää paikkansa ja saa merkityksensä
tässä ja nyt. Kaikki tulevaisuuden
suunnitteleminen, kaikki työskentely
tietyn päämäärän saavuttamiseksi tapahtuu tässä ja nyt.
”Menneisyys ja tulevaisuus kätkevät Jumalan katseeltamme: polta ne
molemmat tulella.”-Rumi (sufilaisuus)
”Aika estää valoa tavoittamasta
meitä. Ei ole suurempaa estettä Jumalan saavuttamiselle kuin aika.”
-Mestari Eckhart (1260-1327)
Tulevaisuuteen kurottuminen ja
läsnä olevasta hetkestä poissa oleminen synnyttää levottomuutta, huolestumista, jännitystä, paineita ja murehtimista, jotka kaikki ovat pelon muoto-
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ja. Syyllisyyden tunne, katumus, kauna,
katkeruus, raskasmielisyys, murhe ja
anteeksiantamattomuuden kaikki
muodot johtuvat puolestaan siitä, että
menneisyys on korostunut ja elät liian
vähän tässä hetkessä. Anteeksiantamattomuudesta seuraa välttämättä raskas psykologisen ajan taakka. Valaistuminen merkitsee, että tajunnan täyttää
tietoisuus Olemisesta ja että ihminen
elää tuossa ”toteutumisen tunnun” tilassa pysyvästi. (Oleminen voi tarkoittaa Jumalaa tai Ajatuksensuuntaajaa,
toim.)
Valaistumisen määritelmä: Kärsimyksen päättyminen (Buddha), Buddha = tietoiseksi herännyt. Lakkaamattoman ajattelun orjuudesta pääseminen (Tolle).
Tarkkaile ajatuksiasi ja emootioitasi. Tiedosta ne ja ole läsnä mielen tarkkailijana. Tarkkaile erityisesti mielen
toistuvia kuvioita ja egon näyttelemiä
rooleja. Mitä enemmän kykenet kunnioittamaan läsnä olevaa hetkeä ja hyväksymään sen, sitä vähemmän joudut kärsimään - ja sitä vähemmän olet
itsekeskeisen mielen otteessa. Huomion keskittäminen tiiviisti kehoon kiinnittää sinut lujasti tähän hetkeen. Oivalla perin pohjin, että on olemassa
vain tämä läsnä oleva hetki, ei muuta.
Asiat ovat niin kuin ovat. Mielen luokitelmat, arvostelu ja leimaaminen asioista tuottavat vain ahdistusta ja surua.
Hyväksy asioiden todellinen tila ja toimi vasta sitten. Toimi asian tiimoilta sen kanssa - ei sitä vastaan.
Sallivuus, suvaitsevaisuus, hyväksyminen ja antautuminen. Käytä kieltei-
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syyttä muistutuksena läsnyydestä ja
katso sen läpi. Antautumista (myöten
antamista) voit harjoitella pidättäytymällä läsnä olevan hetken arvostelemisesta. Kun et peitä maailmaa sanoihin
ja kategorioihin, elämääsi palaa ihmeen tuntu. Ajatteleminen ilman tietoisuutta on ihmisen olemassaolon
ongelmista suurin. Läsnä oleminen
täytyy tuntea - sitä ei voi ajatella. Joustavuus merkitsee olevan sisäistä hyväksymistä, avoimuutta elämälle. Vastustus on sisäistä kutistumista, egon
kuoren kovettamista, sulkeutumista.
Kaikki, mihin ryhdyt sisäisen vastustuksen tilassa, lisää ulkoista vastustusta.
”Jos kiellän itseltäni jotain tai tais-
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telen jotain vastaan, sitoudun siihen
loppuiäkseni. Tästä pääsen ymmärtämällä ja näkemällä asioiden läpi.”-De
Mello
Kun annat sisäisesti periksi, kun
antaudut, uusi tietoisuus avautuu. Tietoisuus merkitsee läsnäoloa ja vain läsnäolo voi purkaa tiedostamattoman
menneisyytesi. Olet tarkkaavaisuus,
tyyneys ja läsnäolo, joka kuuntelee,
katselee, koskettaa ja jopa puhuu.
Edustat tekemisen taustalla vaikuttavaa olemista. Vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa olet läsnäolon kenttä.

Urantia-kirjan lukijoiden kesätapaaminen
12.-14.6.2015

K

esätapaaminen pidettiin tutussa paikassa: entinen nimi oli Hotelli Ellivuori, ja nyt sitä kutsutaan Vuorihotelliksi. Sastamalassa pidettyyn kesätapaamiseen osallistui noin neljäkymmentä henkilöä. Joukossa oli myös Hollannista vieraaksi saapunut Kolumbiasta syntyisin oleva nuorimies Antonio Schefer. Häneltä saimme tietoa Urantia-kirjan lukijoiden toiminnasta ja järjestäytymisestä Etelä-Amerikassa. Lukijapäivien teemaksi oli valittu aikamme opettajien opetuksia Urantia-kirjan valossa.
Ensimmäisen päivän luennoitsijat olivat valinneet opetuksen lähteiksi kirjallisuutta ja Suomessa ilmestyviä kristillisiä lehtiä. Filosofian ja humanismin
perinteitä ja osin uskonnon näkökulmaa toivat esille kolme kirjoittajaa: Louise
L. Hay, Anthony de Mello sekä Eckhart Tolle. Kyseiset ajattelijat olivat hyvin löytäneet opastusta siihen, miten ajatuksia voidaan jalostaa ja samalla muuttaa aivoja löytämään tavan arvojen ja asenteiden kehittämiseen. Se, mitä ajattelemme, on tärkeää, koska tulemme siksi, mitä ajattelemme. Esitelmä antoi hyviä elämänohjeita siitä, miten pääsee irti vanhoista tottumuksista ja pystyy
käynnistämään muutoksen, joka turvaa hengellisen kasvun jatkuvuuden. Modernista uskonnollisesta kokemuksesta pohdittavaa löytyi olemassaolon ja olemattomuuden käsitteiden syvällisestä ajattelusta (B. Welte). Tunnettu suoma-

28

HEIJASTE

3/2015

lainen kirjailija Mika Waltari oli useissa kirjoissaan löytänyt niiden päähenkilöille monenlaisia uskonnollisia haasteita. Kirjan henkilöiden elämässä näyttää
tapahtuvan kokemusperäistä uskonnollista kehitystä ja uskoa siihen, että hyvä
aina lopulta vie voiton pahasta. Ensimmäisen päivän aikana saatiin tutustua
Suomessa ilmestyviin kristillisiin lehtiin ja selvittää niistä, miten ne muokkaavat
uskonnollista käsitystä. Lehdistä löytyy toki hengellisyyttä. Uskonnollisen käsityksen kehittymiseen ja kasvamiseen niistä näyttäisi löytyvän varsin vähän tukea.
Ensimmäisen päivän illan ohjelmana oli varattu aikaa yleiselle keskustelulle.Toisen päivän lähdeaineistona oli Kalevala sekä sielua ja tietoisuutta käsittelevä luento. Suomen kansalliseepoksen tulkinnasta oli tavoitteena löytää sellaista
hengellisyyteen viittaavaa, jota Urantia-kirjasta olisi löydettävissä. Kovin hataraksi nämä löydökset jäivät ryhmätöiden palautteen mukaan. Tosin todettiin
Kalevalan merkitys osana suomalaisen kulttuurin perustaa.
Sielun ja tietoisuuden luento-osuudessa saatiin perusteellinen selvitys eri
uskonnoista ja niiden tärkeimmistä postulaateista.
Universumin 3D-esitys lisäsi ainakin omaa ymmärrystäni kosmisesta rakenteesta. Hyvä kuva korvaa paljon sanoja. Aikaisemmin minun on ollut vaikea
hahmottaa kosmisen hengityksen sekä läpäisevän ja läpäisemättömän avaruuden vyöhykkeiden ominaisuuksia.
Onni Ylitapio

Antonio Schefer Hollannista seuramme kesäpäivillä Sastamalassa 2015
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Urantia-kirjan lukijatapaaminen Sastamalassa, kesä 2015

Messutapahtumia
Suomen Urantia-seura on mukana seuraavissa messutapahtumissa syksyllä
v. 2015:


Raahen kirjamessut
12.9.2015
Kauppaporvarin kulttuuri- ja kongressitilat, Kirkkokatu 28, Raahe



Hengen ja Tiedon messut
10.-11.10.2015 Helsingin Suomalainen
Yhteiskoulu, Isonnevantie 8, Helsinki

Mietelause 17. elokuuta
aina, ettei Jumala palkitse ihmistä siitä, mitä hän tekee,
”M uista
vaan siitä, mitä hän on; sinun pitäisi sen vuoksi ojentaa autta-

va kätesi kanssaihmisillesi ajattelematta, minkä palkan saat.”

[Urantia-kirja, 1452:3]
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Tasa-arvoisesta avioliitosta
Vastine A. Roineen Heijasteessa 2/2015 ilmestyneeseen artikkeliin

A

rtikkelissaan Lasten oikeuksien sia, on Suomessa 400. Suomessa on
julistus Antti Roine ottaa kan- myös 120 000 yksinhuoltajaperhettä,
taa ajankohtaiseen aiheeseen, suku- mutta Roine ei ole kuitenkaan huolispuolineutraaliin avioliittoon. Roine saan näissä perheissä kasvavien lasten
epäilee, saavatko homoliitossa kasva- saamista vajaista roolimalleista.
vat lapset tarvittavia eväitä elämää
Suomen lainsäädännössä samaa
varten ja katsoo tutkimusten osoitta- sukupuolta olevien kumppanien välivan, että tasapainoisimmat lapset kas- sessä rekisteröidyssä suhteessa oli
vavat biologisten vanhempien kanssa. enää kysymys lähinnä ulkoisen adopSuomen eduskunnan hyväksymää ta- tio-oikeuden lisäämisestä, kun edellisa-arvoista avioliittolakia hän kutsuu nen eduskunta hyväksyi kansalaisäärisuvaitsevaisuudeksi ja rinnastaa aloitteesta syntyneen lakialoitteen. Susen anarkismin ja rikollisten suosimi- kupuolivähemmistöille sukupuoliseen. Rinnastus on kiusallinen. Sa- neutraali avioliitto on tärkeä symbolimankaltaisia perustelemattomia rin- sesti siksi, että näin yhteiskunta osoitnastuksia käytetään yleensä vihapu- taa lopettaneensa kokonaan syrjinnän
heessa. Tieteellisesti ei ole osoitettu seksuaalisen suuntautumisen vuoksi.
kasvuhäiriötä sateenkaariperheitten Ihmisoikeuksien kannalta on ongellapsissa. Suomessa lastensuojeluun ja mallista, että perustuslaki kieltää syradoptioon erikoistuneet
jinnän,
mutta
”Tieteellisesti
ei
ole
järjestöt, esimerkiksi
muussa lainsääMannerheimin lasten- osoitettu kasvuhäiriö- dännössä on kuisuojeluliitto, ovat kan- tä sateenkaariperheit- tenkin eri säänattaneet samaa suku- ten lapsissa.”
dökset vähempuolta olevien adoptiomistöille.
oikeutta.
Parissakymmenessä länsimaassa
Kuten Roineen artikkelissa, tasa- on voimassa vastaava lainsäädäntö.
arvoista avioliittolakia yleensä vastus- Euroopassa sen ovat hyväksyneet
tetaan sillä perusteella, että homosek- muut Pohjoismaat, Benelux-maat, Iso
suaaliset perheet haittaisivat lasten -Britannia, Ranska, Portugali, Espanja
seksuaalista kehitystä ja roolimallit jäi- ja Hollanti. Viimeksi Yhdysvaltojen
sivät vajaiksi. Niin kutsuttuja sateen- korkeimman oikeuden kesäkuussa tekaariperheitä, joissa on alaikäisiä lap- kemällä päätöksellä kaikkien osavalti-
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oiden on taattava laillistetussa suhteessa elävien pariskuntien yhdenvertainen kohtelu, niin kuin myös Yhdysvaltojen perustuslaki säätää.
Länsimaissa sukupuolineutraalia
avioliittoa on vastustanut etenkin
kristillinen oikeisto, joka katsoo, että
avioliitto on Jumalan säätämä miehen
ja naisen välinen liitto. Avioliitto
instituutio, jonka huipentuma on koti, on
totta kyllä ihmisen ylevin instituutio, mutta
se on nimenomaan ihmisen aikaansaannos.
[83:8.1] Avioliitto ei ole Jumalan säätämä sakramentti, ja sen tulee kehittyä
siinä, missä ihminen kehittää muitakin instituutioitaan sivilisaation laajentuessa.
Olen täysin samaa mieltä Roineen
kanssa siitä, että ihminen, kansa ja koko ihmiskunta hyötyvät siitä, että ne
pyrkivät vaalimaan perheen hyvinvointia ja pitämään huolta siitä, että
perheissä kasvavilla lapsilla on parhaat edellytykset kehittyä ja heillä on
rakastavat vanhemmat. Yleensä parhaat kasvun edellytykset pystyy tarjoamaan nimenomaan biologisten
vanhempien muodostama perhe. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista.
Minun mielestäni kirjasta ei kuitenkaan löydy perusteita sille, että pitäydytään pelkästään perinteisessä avioliittokäsityksessä. Kirja pitää kahden
samaa sukupuolta olevan ihmisen välistä keskinäissuhdetta yhtenä mahdollisena vaihtoehtona, kun arvioidaan vanhemmuuteen perustuvien
perhesuhteiden tehokkuutta.
Perhe, ja aivan erityisesti molemmat
vanhemmat, on kaikista sosiaalisista
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ryhmistä tehokkain. Henkilökohtainen
kiintymys on se hengellinen side, joka pitää
koossa nämä aineelliset yhteenliittymät.
Tällainen tehokas keskinäissuhde on mahdollinen myös kahden samaa sukupuolta
olevan henkilön välillä, kuten aitojen ystävyyssuhteiden antaumuksellisuus niin runsain määrin osoittaa. [160:2.4]
Risto Mäntynen
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Esitelmätilaisuudet pääkaupunkisedulla
Suomen Urantia-seuran yleisötilaisuudet järjestetään syyskaudella 2015 Espoossa osoitteessa Pappilantie 5, joka sijaitsee Espoon keskuksen rautatieaseman läheisyydessä noin 5 minuutin kävelymatkan päässä siitä. Tilaisuuksissa
kokeillaan Urantia-äänikirjan kuuntelua ja yleisökeskustelua sen pohjalta.
Tilaisuudet ovat lauantaisin klo 13 – 16, ja mukana on kahvi- ja teetarjoilu
pientä vapaaehtoista korvausta vastaan.
Ohjelma 2015


La 12.9.2015 Luku 121:
Jeesuksen lahjoittautumisen aikaiset olot / Risto Mäntynen



La 10.10.2015 Luvut 128-138:
Jeesuksen lapsuus ja nuoruus, valitaan jokin niistä / Tuula Laine



La 14.11. Luvut 139-154:
Ennen julkisen toiminnan alkua, valitaan jokin niistä / Kalevi Eklöf



La 12.12.2015 Luvut 139-154:
Julkisen toiminnan alku, valitaan jokin niistä / Pentti Lehtelä

Pappilantie 5, Espoo. Esitelmätilaisuuksien uusi pitopaikka syksyllä 2015
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Seuran hallitus ja yhteystiedot
Puheenjohtaja:
Raimo Ala-Hynnilä
Eija Seppänen
Sihteeri

.
Helena Juola
Pertti Leinonen
Koulutuskomit. pj.
Konferenssikom. pj.

Osmo Saarela

puheenjohtaja@urantia.fi
Jyväskylä. Puh. 0400 889 732
varapuheenjohtaja@urantia.fi
Helsinki.
sihteeri@urantia.fi
Espoo. Puh. 050 332 2739
rahastonhoitaja@urantia.fi
Parainen. Puh. 050 540 4582
jasenkomitea-pj@urantia.fi
Espoo. Puh. 050 530 7785
julkaisukomitea-pj@urantia.fi
Espoo. Puh. 0500 41 6336
koulutuskomitea-pj@urantia.fi
Tampere. Puh. 040 705 5572
konferenssikomitea-pj@urantia.fi
Tampere. Puh. 040 411 1404
internetpalvelut-pj@urantia.fi
Sipoo. Puh. 0400 81 5379

Seuran esitelmätilaisuudet kartalla:
Pappilantie 5 vasemmalla ja Espoon Keskuksen rautatieasema keskellä
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Opintoryhmät tiedottavat
Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviämistä ja
asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yhdyssiteenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja opintoryhmiin on
suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantia-kirjan opetusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri tällaiseen opiskelumuotoon, jossa
annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan väärentämättömien opetusten julkitulolle.
Tehtävämme on tukea opiskelupyrkimyksiä ja kaikkia niitä opiskelijoita, jotka
puolestaan haluavat toimia seuramme kanssa yhteistyössä, erottelematta seuran
jäseniä muista Urantia-kirjan lukijoista. Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vasta-alkajille ja Urantia-kirjaa vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi olla esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luennointiapu tai mahdollinen taloudellinen avustus, kuten kokoustilan kohtuullinen
vuokra. Pyynnöt tulee osoittaa koulutuskomitean puheenjohtajalle:
koulutuskomitea-pj@urantia.fi.
Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryhmiä. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutuskomiteaan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa. Seura julkaisee
näitä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään rohkaisee lukijoita opintoryhmätoimintaan, mutta samalla muistuttaa, että viime kädessä opintoryhmät kuitenkin itse vastaavat toiminnastaan, tavoitteistaan ja menetelmistään.
Verkko-opintoryhmä
Syksyllä 2014 aloitti suomenkielinen verkko-opintoryhmä. Opintoryhmä kokoontuu kahden viikon välein netissä ryhmäpuhelutoimintoa käyttäen. Ensimmäinen kokoontuminen oli 31.8. klo 19.00. Osallistuminen edellyttää Skypetiliä ja viestintäohjelmistoa tietokoneella, älypuhelimessa tai tabletissa. Jos olet
kiinnostunut opintoryhmästä, ole yhteydessä Risto Mäntyseen.
(risto.mantynen@gmail.com)
Helsinki
Helsingin opintoryhmä kokoontuu
parittomien viikkojen torstaina klo
17-19 Taivallahden peruskoululla
(Käsityöluokka 2, 1. krs.) os. Eteläinen
Hesperiankatu 38. Aloitamme syyskauden 10.9.2015. Lisätietoja: Helena
Juola, puh. 050 530 7785,
juola.helena@gmail.com

Espoo
Espoon keskustan opintopiiri (ent.
Kauklahden opintopiiri) kokoontuu
lauantaisin klo 10-12 Villa Apteekin
yläsalissa. Osoite: Pappilantie 5, 02770
ESPOO. Lisätietoja:
 Pentti Lehtelä, puh. 040 060 9790
(pentti.lehtela@pp1.inet.fi)
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Pertti Leinonen, puh. 050 041 6336
(tmi.leinonen@kolumbus.fi)

Hyvinkää
Lisätietoja:
Kari Haavisto, puh. 040 507 3048
kari.haavisto@pp.inet.fi
Jyväskylä
Lisätietoja: Raimo Ala-Hynnilä,
puh. 040 717 2933
raimoalah@gmail.com
Lahti
Lisätietoja: Kalervo Juntunen,
puh. 044 078 4155
Lammi
Lammin ja ympäristön toiminnasta
kiinnostuneille antaa tietoja Tuula Parviainen, Lamminraitti 12 as. 7, 16900
LAMMI, puh. 0500 131430
parviainen.tuula@hotmail.com
Lempäälä
viikkojen keskiviikkoina klo 18.00–
21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Krekilä,
puh. 050 595 1942
kalle.krekila@gmail.com
Oulu
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kasarmintie 20 A 84, 90130 OULU, puh. 040
502 6604
reijo.hamari@luukku.com

3/2015
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Rauma
Tietoja antaa Anja Vuori,
puh. 040 748 4289
anja.m.vuori@gmail.com
Rovaniemi
Lisätietoja antaa Rauni Välikangas,
puh. 040 771 3732
Tampere
Tampereen opintoryhmä kokoontuu
parillisten viikkojen keskiviikkona.
Kokoontumispaikka vaihtelee. Lisätiedot: Kari Kippo, puh. 050 327 1045
kr.kippo@pp.inet.fi
Turku
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610 KIRJALA, puh. 050 540 4582
tapio.pulli@kolumbus.fi
Stockholm, Sverige
Urantia-träffen i Stockholm på jämna
veckors lördagar kl. 14.00.
Ring Riitta +467 3758 2458
riitta.p.tuori@gmail.com
Málaga, Espanja
Espanjan suomalainen keskusteluryhmä. Tietoja antaa Pentti Suutarinen,
puh. +34 626 792 501
pentti.os@gmail.com
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Urantia-äänikirja
Äänikirja on saatavana MP3-muodossa CD- ja USB-tallenteena. Kirja sisältää 157 h
ääntä ja datan määrä on 5.3 Gb. Lukijana on yksi miesääni ja kaksi naisääntä. Äänikirjaa voi kuunnella tietokoneella, älypuhelimella tai kannettavilla musiikinkuunteluun tarkoitetuilla laitteilla, joilla voi toistaa MP3-muotoista sisältöä. Tallenne sisältää
myös Urantia-kirjan tekstin kokonaisuudessaan (html). Myyntipakkauksessa on lisäksi
käyttöohjevihko, jossa on aikaindeksoitu sisällysluettelo kirjan luvuista: lukujen kokonaisaika sekä alilukujen alkamisajankohta luvun alusta, min:sek. Täten halutun aliluvun alkamiskohta löytyy helposti.
CD-ROM-tallenne, 9 CD-levyä
USB-tallenne, 1 USB-muisti, 8Gt
Molemmat yhdessä (CD+USB)

Hinta 39,00 €
Hinta 49,00 €
Hinta 69,00 €

Myynti: Suomen Urantia-seura ry.
 Internetissä: http://www.urantia.fi → Urantia-kirja
 Käteismyyntiä tilaisuuksissa, joihin seura osallistuu (messut) tai mitä seura itse järjestää (esitelmät, lukijapäivät).
Tiedustelut: audiokirjat@urantia.fi tai p. 0500 416 336 (Pertti L.)

