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Mikä Ruusuristin Veljeskunta
AMORC on?

Ruusuristin Veljeskunta on kansainvälinen ja yhteisö, johon kuuluu
jäseninä naisia ja miehiä lähes kaikista maista. Veljeskunta on kerännyt ja säilyttänyt vuosisatojen ajan vanhaa ja ajatonta viisautta.
Veljeskunta ei ole uskonnollinen eikä poliittinen. Sen tehtävänä on
välittää hallussaan olevaa viisautta. Päämääränä on, että jokainen
oppii elämään tasapainossa itsessään olevien luovien ja rakentavien voimien kanssa niin omaksi parhaakseen kuin ihmiskunnankin
hyväksi.
HALUATKO LISÄÄ TIETOJA?
Pyydä esitteemme osoitteella:
Ruusuristin Veljeskunta AMORC
PL 8, 33341 TAMPERE
soita iltasin tai jätä viesti
050-561 1128
yhteys sähköpostitse:
amorc@amorc.fi
www.amorc.fi
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TOIMITUKSESTA
Me selitämme maailmaa. Teemme tätä selitystä itsellemme ja
muille kaiken aikaa. Haemme tietoa ulkopuoleltamme. Muilta
opittu selitys ei kuitenkaan meitä auta omaa polkuamme kulkiessamme. Tosin tällainen ulkoa opittu selitysmalli on yleisesti käytössä, mutta se ei tee siitä yhtään luotettavampaa. Selitämme
niiden aistien varassa, jotka meillä on. Fyysisellä tasolla aisteja
on viisi. Totuuden löytämiseen tarvitsemme lisää havainnointivälineitä. Tarvitsemme avoimen lämpimän sydämen, kirkkaan
ennakkoluulottoman ajattelun ja kaikki psyykkisen tason aistit.
Nämä kaikki rakastava isä on meille antanut. Rakkaat ystävät,
valon lapset, meitä tarvitaan tietoisina toimijoina. Ottakaamme
todellinen tietoisuutemme ja sisäinen viisautemme jokapäiväiseen käyttöön.
Obauditus
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Christian Bernhard on AMORCin
nykyinen Imperaattori ja ruusuristimystikko sanan varsinaisessa merkityksessä. Hänen kirjallinen tuotantonsa on laaja. Seuraavassa artikkelissa
hän käsittelee mystiikkaa, mystikon
elämää ja vastuuta ja mitä on olla mystikko tällä kuluvalla vuosituhannella.
Hän myös pohtii, mistä tunnemme
mystikon.

4

Joulukuu 2014

Luet tätä lehteä, koska olet
AMORCin jäsen tai olet kiinnostunut ruusuristiläisyydestä.
Olet tämän ajan mystikko, jolla
on omat tavat, arvot, toiveet ja
unelmat. Veljeskunnan Korkeimman Suurloosin Konventiossa
puhuin aiemmin tästä aiheesta ja
olen muotoillut sitä tätä julkaisua
varten.
Mitä mystikkona oleminen
tarkoittaa? Mikä on mystikon
asema nyt uuden vuosituhannen
alkuvaiheessa? Onko 21. vuosisadan mystiikkaa olemassa ja
voiko se vastustaa materialismin
kasvavaa painetta? Kuka on
mystikko ja mikä rooli hänellä on
yhteiskunnassa? Voiko mystikko
edelleen kokea olevansa henkinen näinä mielettöminä aikoina?
Joidenkin mukaan jatkuva ja nopea tieteen edistyminen tekee tämänkaltaisen abstraktin kyselyn
tarpeettomaksi. Toisten arvioiden
mukaan yhteiskuntamme ja sen
määräykset tuhoavat syvimpiä
arvojamme ja tukahduttavat mystisiä taipumuksiamme.
Tarkastellessamme olosuhteiden muuttumista, moraalisten
tapojemme rappeutumista sekä
ympäristömme että elintapojemme heikentymistä saatamme
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pohtia, onko mitään järkeä olla
mystikko ja käyttäytyä sen mukaisesti? Tiedän, että sinulla on
siihen vastaus niin kuin minullakin,
vaikka jossain vaiheessa ehkä
epäilit hetken ajan miettiessäsi
tätä asiaa. Myönnän, että siinä
mitä aion sanoa sinulle, ei varmaankaan ole mitään sellaista,
jota et jo tietäisi, koska kaikki
inhimilliset arkkityypit ja käyttäytymismuodot ovat sisimmässä
muistissamme. Voimme aina löytää kaiken tässä elämässä sekä
aiemmissa inkarnaatioistamme
tallettamamme tiedon asettumalla
syvään meditatiiviseen tilaan. Meditaatiossa virittäydymme ja kuuntelemme Sisäistä Mestariamme,
jolloin voimme olla yhteydessä
niiden kehossamme, mielessämme ja sielussamme olevien
alkuperäisten totuuksien kanssa,
jotka säilyvät ikuisesti ’ihmistietokoneeseen’ kaiverrettuina.
Kaikkina aikoina ja kaikissa
kulttuureissa jotkut ihmiset ovat
eläneet oman maailmansa rajaalueilla haluten työntää pois arjen
rajat ja päästä mysteereihin. Nämä
yksilöt ovat kysyneet itseltään
niitä samoja peruskysymyksiä,
jotka askarruttavat meitä. Mistä
ihmiskunta tulee? Miksi olemme
olemassa? Mihin suuntaan ja mitä
päämäärä kohden olemme me-
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nossa? Näitä kysymyksiä pohtivia
ihmisiä voidaan pitää mystisinä.
Kysymyksiä on tehty usein, mutta
niistä on harvoin puhuttu, sillä on
pelätty tuomitsemista, väärinkäsityksiä, vieläpä pahoinpitelyjä.
Kuitenkin aika ajoin on päädytty
todelliseen käsitykseen heistä,
joita nimitän vapaiksi sieluiksi.
Heidän joukossaan ovat nykyiset
niin kuin menneisyydenkin ruusuristiläiset.

Millainen mystikko on?
Virallisen määritelmän mukaan:
”Mystikko on mystiseen ajatteluun
suuntautunut ihminen, joka on
intensiivinen uskonnoltaan ja kiinnostunut uskonnon mysteereistä.
Mystinen ihminen on luonteeltaan
fanaattinen ja hänen ajatuksillaan
ei ole rajoja.” Tämän määritelmän
mukaan ei ole mitään erityistä
syytä tulla nimetyksi mystikoksi.
Ruusuristin Veljeskunnan jäseninä meillä on onneksi toisenlainen
käsitys. Tiedämme, ettei mystikko
ole mikään ahdasmielinen haaveksija eikä fanaatikko. He, jotka
ovat tulleet näin ajatellen porttiemme läpi tiedostamatta ajatuksiamme sekä tietämättä, millaisen
ajattelun välittäjä Veljeskuntamme
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on, heillä ei ole ollut todellista motivaatiota liittyä meihin ja siksi he
ovat poistuneet myöhemmin. Olen
tuntenut heistä monia.
Todellinen mystikko ei ole lammaslauman jäsen, vaan aivan
päinvastaista. Hän on kaikkein
ensiksi aktiivinen ja vastuuntuntoinen yksilö, jonka ajattelutapa
on vapaa kaikista harhoista.
AMORC:in piirissä määrittelemme itsemme jatkuviksi eläviksi
kysymysmerkeiksi, mikä on hyvä
asenne, mutta vain niin kauan kun
saamme vastauksia ja mielestäni
paras tapa saada niitä, kuten sanoin jo aiemmin, on olla ajatteleva,
aktiivinen ja vastuuntuntoinen.
Todellakin ajattele, mutta ajattele
oikein. Meidän on kysyttävä itseltämme, miten tekomme, sanomisemme ja tunteemme vaikuttavat.
Ajatukset ovat sen elämän perustaa, jota rakennamme nyt ja tulevaisuudessa. Meidän tulee osata
hallita ajatuksiamme, ettemme ole
kielteisten ja tuhoavien pohdintojen ja ajattelun vastaanottajia.
Mystikko on siis ajatteleva ja aktiivinen yksilö. Tietoisena elämän
tarkoituksesta mystikko palvelee
ja osoittaa suvaitsevaisuutta,
myötätuntoa ja rakkautta ollen esimerkkinä ihmisten keskuudessa.
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Lisäksi osoituksena ”mystisinä” pidetyille periaatteille mystikon tulee
koko elämänsä ajan etsiä itsestään
sellaista, mitä pyrkii voimistamaan
ja parantamaan. Olemme kaukana täydellisyydestä. Voimme
kuitenkin valaista ja näyttää tietä,
vaikka emme pyrikään muuttamaan muiden ihmisten käytöstä
mihin hintaan tahansa, vaikka
se houkuttelisikin, kun näemme
toveriemme kadottavan tiensä ja
siirtyvän vaaralliselle reitille.
Olemalla aktiivinen mystikko
voi olla vilpitön ja suora. Kaikki
mitä vaaditaan, on olla ensiksi aito
itseä ja muita kohtaan ja rehellinen
kaikissa olosuhteissa. Rehellisyys
ei tarkoita brutaalia ja raakaa tai
tahdikkuuden tai kohteliaisuuden
puutetta. Rehellisyys tarkoittaa
oman minämme eikä muiden tunteiden todellista heijastusta eikä
myöskään sitä, että sanomme yhtä
ja teemme toista.

Henkilökohtainen
vastuu

Aktiivisen ja ajattelevan mystikon
tulee myös olla vastuullinen. Ymmärtäessämme ja tietäessämme
jotain meidän on samalla oltava
vastuullisia, mikä on ehdottoman
tärkeää. Mystikko on tietoinen
toimintansa seurauksista. Hän
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ymmärtää ajatustensa, sanojensa
ja tekojensa merkityksen ja mitä ne
saavat aikaan. Mitä pidemmälle
etenet polullasi, sitä enemmän otat
osaa ja sitä enemmän olet vastuussa. Sinun on jatkettava matkaasi, sillä pysähtyminen voisi vain
siirtää päämäärään saapumistasi
eikä millään tavalla vapauta sinua
kulkemaltasi polulta.
Mystikon tai mystikoksi pyrkivällä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin
työskennellä uutterasti ja pyrkiä
tiedostamaan. Ihminen, joka ei
ole tietoisesti astunut elämän
polulle ja sen lakien alaiseksi, voi,
jos polku johtaa harhaan, toivoa
osakseen lempeyttä, etenkin oppiessaan läksyn, mutta ihminen
joka tietää ja toimii tahdonalaisesti, asettaa itsensä alttiiksi
vakaville karmisille seurauksille.
Tämä ei suinkaan tarkoita, ettei
kumpikaan saa anteeksi, mutta
heidän vastuutaan arvioidaan eri
tavoin syntyneiden lopputulosten
pohjalta. Kun on kyse vastuusta ja ymmärryksestä, voimme
käyttää esimerkkinä autoa, joka
on hyödyllinen ja hyvä liikenneväline, mutta siitä voi tulla myös
kuoleman ja onnettomuuden
väline. Kaikki riippuu tavasta,
miten ajamme autoa ja tajuamme
vastuumme.

Joulukuu 2014

Minua surettaa kun huomaan
joidenkin AMORC:in jäsenten ja
toisten ruusuristipolulla jo vuosia
olleiden moittivan jotain ihmistä,
naapureita, perheen jäseniä,
kollegoja ym. ikään kuin he kokisivat jonkun mielikuvitusvihollisen harrastavan noitavoimia
ja siirtävän vastuuta pois heiltä
itseltänsä. Pieniä lapsiakin, jopa
vauvoja on moitittu pahoiksi.
Jotkut väittävät, että hänen vaimonsa tai hänen miehensä tekee
taikoja. Ja mistä äitipuolet tulevat,
onko mitään pahaa tekoa, johon he eivät olisi syyllistyneet?
Tämänkaltainen käyttäytyminen huolestuttaa aina minua. Kuitenkin olette tietoisia siitä, miten
paljon ponnistelen osoittaakseni
inhimillisyyttä kaikissa tilanteissa.
Mainitut esimerkit koskevat usein
Afrikkaa ja Länsi-Intiaa, joiden
asukkaiden perinteitä ja tapoja
ymmärrän ja kunnioitan; älkää
kuitenkaan ajatelko, että haluan
leimata heitä. Mikä koskee Afrikan ja Länsi-Intian asukkaita,
koskee ihmisiä kautta maailman, sekä läntistä maailmaa,
Intiaa, Etelä-Amerikkaa, joitakin
osia Venäjää ja Kiinaa ja monia
muita planeettamme seutuja.
Ihmiset, joilla on paljon lapsia,
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usein valittavat, että he eivät kykene ruokkimaan heitä ja suomaan
heille koulutusta. Lapset eivät ole
karjaa, jota ruokimme, jotta he
voisivat myöhemmin olla meille
hyödyksi. Jokaisen yksittäisen
sielun, johon olemme pienen vauvan kautta liittyneet, tulee saada
meiltä mitä huolellisinta huomiota.
Kuten kaikissa asioissa, laadun,
ei määrän, tulee olla etusijalla.
Kirkot ovat aina kieltäneet syntyvyyden säännöstelyn, jolloin
on varmistettu runsas uskovien
määrä ja aina viime aikoihin asti
kirkon omaisuus. Tämä on ollut
puolestaan tuottoisaa heille, jotka
myyvät sotatarvikkeita ja lääkkeitä, lääkelaboratorioita ja niin
edelleen. Jos antaudut avioliiton
ulkopuolisiin suhteisiin, älä hämmästy, jos miehesi tai vaimosi on
vihainen tai jättää sinut tai itse
sairastut vakavaan tautiin.
On turha hämmästyä, jos sinut
ryöstetään tai saat taloudellisia
tappioita, jos et ole huolellinen ja
valpas? Liikenneonnettomuuksiakin sattuu helposti, jos ajat huonosti tai jos kulkuvälineesi tai tien
kunto on huono. Olet varmaan
samaa mieltä. En ole kova sinua
kohtaan, mutta nämä ovat tosiasioita. Liikenneonnettomuuksia
eivät aiheuta noidat tai väärä tai
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paha ajattelu. Miksi tämänkaltaista tapahtuisi enemmän Afrikassa
kuin muualla maailmassa? Jotkut
asiat elämässä ovat vaikeita ja
sitä ne saattavat olla pitkänkin
aikaa, jos kieltäydymme muuttumasta. Monet ihmiset elävät
itseään rasittamatta taikauskon
ja tietämättömyyden parissa.

Ota kohtalosi omiin käsiisi!

Vuodet kuluvat ja vanhenen.
Tulee aika, jolloin jätän paikkani
AMORC:in virkailijana ja toivon, että siirtymiseni aika olisi
mahdollisimman myöhään. En
haluaisi lisätä karmista velkaani
ja pohdin, mahdetaanko minua
syyttää siitä, etten ole tehnyt
virkani aikana kaikkea sellaista,
jossa minun tulisi toimia hyvää
tehden. Imperaattorina ja veljenänne toivon sinun kehittyvän ja
ottavan kohtalosi omiin käsiisi; ei
sodan keinoin iloksi aseita myyville, vaan tietoisuuden vallankumouksella saattaen ajattelusi
kontrollin alaiseksi kieltäytymällä
menemästä alaspäin heikentyvien asenteiden ja perinteiden
nimissä. Olkaamme uudenaikaisia ja innovoivia. Miten voisimme
kehittyä, jos ajattelemme, puhumme ja elämme samalla tavoin kuin
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esivanhempamme? Jos valitsemme toisin, niin hyväksykäämme
ilman vastaväitteitä seuraukset.
Neuvon sinua ottamaan vastuuta
ja olla siirtämättä vastuuta erehdyksistäsi muille. Ajattele selkeästi
itsestäsi, kyvyistäsi ja ympäristöstäsi. Epäilemättä olen joidenkin
mielestä hyvin ankara ja ehkä he
eivät ymmärrä minua. Mutta, kuten sanoin aiemmin, olen tulossa
ikään jolloin en enää voi puhua
sinulle veljenä, vaan rakastavana
isänä. En voisi olla työni ja vastuuni arvoinen, jos tekisin toisin.
Jos olisin epärehellinen ja
pahaa tarkoittava, minun olisi
helppo hyötyä tästä kaikesta ja
manipuloida ihmisten mieliä. Ihmiskunnan historian aikana monet
ovat riistäneet heikkoja ja kuormitettuja ja tunnen häpeää heidän
puolestaan; kuitenkin tunnen
samaa heidän uhriensa puolesta,
joita on todella harhautettu, mutta
jotka ovat myös usein toimineet
tyhmästi ja vastuuttomasti. Runoilija Jean de la Fontaine päätti
satunsa ”Korppi ja kettu” sanoihin
”Jokainen imartelija elää niiden
kustannuksella, jotka kuuntelevat häntä.” Tämä tarkoittaa, että
meidän tulee hallita egomme, sillä
jos egomme havaitsee sitä imarrel-
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tavan, kadotamme todellisuuden
tajun ja meitä on helppo huijata.
Valitettavasti tätä tapahtuu hyvin
usein. Vaikka meidän tulee olla
luottavaisia, ei silti herkkäuskoisia.
Voimme ymmärtää ja jopa antaa
anteeksi heille, jotka ovat tietämättömiä ja pettävät itseään tai
muita. Sinä, joka olet Muinaisen ja
Mystisen Ruusuristin Veljeskunnan
jäsen tai muutoin luet tätä lehteä,
olet todennäköisesti jo oppinut
tietämään tai jo tiedät sen.
Tässä kohden teemme yhteenvedon edellä kerrotuista kolmesta
käsitteestä: ole yksilö, joka ajattelee, on aktiivinen ja vastuuntuntoinen. Todellinen mystikko ymmärtää; hän ei ryve taikauskossa
eikä sekoile historian, myyttien tai
perinteiden kanssa. Mystikolla on
jalat maassa, hän katsoo eteenpäin ja on avoin todellisuudelle.
Mystikko on vapaa yksilö, jonka
on hyvin usein koettava ristiriitoja
kokeakseen omantunnon vapautta
ja uskoa, jota he kantavat syvällä
sisimmässään. Tästä on monia
esimerkkejä historiassa.

Mystiikka ja uskonto

ovat usein rajoittavia ja niihin kuuluu lakeja, esteitä ja tabuja. Tässä
kohdassa kysymme itseltämme,
mikä on normaalia. Kuka on normaali ja kuka ei? Missä suhteessa ihmiset ovat siihen, mikä on
normaalia? Niin sanottu normaali
ihminen on ilmeisesti hän, joka
sopii siihen yhteiskuntajärjestelmään, jossa hän elää. Kun ihminen poistuu tästä järjestelmästä ja
lähtee toiseen suuntaan, hetkellä,
jolloin hän kiinnostuu muista kuin
heille esitellyistä asioista, silloin
heistä tulee epänormaaleja, normien ulkopuolella olevia. Ihmiskunnan kehitystä tarkastellessa
on havaittavissa, että nämä eitavanomaisesti tai yhdenmukaisesti toimivat yksilöt nimenomaan
edistävät asioiden kulkua. Keksijät, tutkijat, tiedemiehet, filosofit
ja taiteilijat eivät yleensä sovi
oman aikansa klassiseen malliin.
Mystikkoja voidaan pitää myös
normien ulkopuolisina. En viittaa
tässä uskonnollisiin ihmisiin. Mystikon polku ei ole suoralinjainen,
mutta hyvin mielenkiintoinen ja
stimuloiva.

Vastakohtana mystikolle uskonnollinen ihminen on osa ryhmää,
Tässä pääasiassa mystiikkaa
käsittelevässä
artikkelissa tarkoijoka omaa määrätyn uskonnon.
Uskonto koostuu dogmeista, jotka tukseni on esitellä kaksi mystik-
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koluokitusta, vaikka tosiasiassa
heitä on yhtä monta laatua kuin
on mystikkojakin, sillä jokainen
on omanlaisensa. On hän, joka
on täysin tietoinen tekemästään esoteerisesta etsinnästä,
todellisesta valinnasta. Voimme
pitää häntä tietoisena mystikkona. Sitten on alitajuinen mystikko, joka ei tiedä omaavansa
mystikon asennetta. Hän toimii
luonnollisesti, synnynnäisesti.
Määritellessään itsensä ateistiksi
tai mystikoksi jokainen mies ja
nainen tuntevat itsessään voimakasta sisäistä tunnetta, piilevää
energiaa, joka vain etsii ilmaisua
tiettyinä aikoina, jotka voivat olla
lyhytaikaisia tai kestää päiviä tai
viikkoja. Syvällä sisimmässämme tunnemme voimakasta tunnetta valaistumisesta, kutsusta
korkeuksiin, eräänlaista haltioitumista tai energiaa, joka vain etsii
ilmaisuaan. Varmasti teistä jokainen on elämänsä aikana tuntenut
tämän tunteen, inspiraation.
Tämä mielen tila tuo mukanaan
tunteen toteutumisesta, fyysisen
ja mentaalisen hyvinvoinnin tunteen, kaipauksen muutokseen
tai toiveen luoda uusi suunta
elämälle ja toiminnalle.

sisäistä, suuriin tekoihin johtavaa
innoitusta. He ovat toimineet
oppaina omille aikalaisilleen ja
majakkoina seuraaville sukupolville. Nämä saavutukset ovat
olleet tärkeitä sankaritekoja tai
ajatuksia, joita he ovat jättäneet
meille. Koska nämä ovat heidän
alitajuntansa työtä tai sisäiseksi
olennoksi tai todelliseksi ja sisimmäksi itseksi kutsumamme
tulosta, tämä erityismaailman
ilmaisu on ollut kanavana heidän
taiteellisille ja muille lahjoilleen.
Kuitenkaan ei ole välttämätöntä
olla taiteilija, runoilija, muusikko
tai maalari käydessään läpi tätä
henkistä muutosta eikä meidän
tarvitse myöskään olla filosofi,
tiedemies tai keksijä tunteaksemme tämän tulen sisimmässämme. Jokainen ihminen voi tuntea
tämän toteutumisen, positiivisen
muutoksen. Ehkäpä tämä muutos tai alkemia toimi laukaisijana
sinulle, avaimena joka avasi
sinulle oven ruusuristiläisyyteen
tai joka tapauksessa, toiveen
toteuttaa jotain muuta.
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Kun kerran olemme saaneet
otteen tästä mystisestä käsitteestä ja omaksuneet sen oman
kokemuksemme kautta, voimme
Kautta ihmiskunnan historian aika ajoin voimakkaasti kokea
naiset ja miehet ovat tunteneet fyysisen, materiaalisen maailman

epätodelliseksi tai pikemminkin
illuusioksi. Voimme myös tuntea
olevamme heikosti yhteydessä
jokapäiväisiin asioihin, mikä onneksi on hetkellistä. Nämä tuntemukset tulevat syvältä sielustamme ja ovat senkaltaisia, että
ne eivät liity tähän materiaaliseen
maailmaan, jossa elämme.
Tässä mystisessä ristiaallokossa voimme alkaa epäillä ja
pohtia tiettyjä, jo vakiintuneita seikkoja. Arvomaailmamme
muuttuu ja asetamme arvojen
tärkeyden ja hyödyn uudenlaiseen ulottuvuuteen. Opimme
helpottamaan asioiden kulkua
ja alamme tarkkailla elämää
toisesta, mielenkiintoisesta näkökulmasta. Tämän kokemuksen
kautta edistymme viisaudessa,
mikä toisaalta ei ole niinkään
harvinaista kuin mitä kuvittelemme. Kuitenkin on varmaa, että
jokainen ihminen kokee ainakin
kerran elämässään tämänkaltaista, kuulee sisäisen kutsun ja
on varmaan hämmentynyt sen
epätavallisuudesta.

rialismia kannattavat ateistit
kieltäytyvät uskomasta. Heidän
mielestään kaikki määrittelemätön ja aistein havaitsematon on
pelkkää illuusiota. Kuitenkin henkisyydelle avoin ihminen pitää
mystisiä kokemuksia ja sisäisiä
tuntemuksia todellisina. Tämän
rikkaan mystisen kokemuksen
edessä ateisti haluaa kätkeä sen
mitä on tuntemassa ja kieltäytyy
avaamasta edessään olevaa
ovea pelosta, että sen takana
on totuus, joka on vastoin hänen
periaatteitaan. Ateisteille tämä
totuus voisi aiheuttaa kysymyksiä
ja sisäistä myllerrystä, jota he
eivät voi kestää. On ikään kuin
tämän oven takana oleva valo
voisi sokaista heidät ainiaaksi.

Meidän on hyväksyttävä tämä
rehellisesti ja tunnustettava, että
olemme saaneet siunauksen ja
merkittävän kokemuksen. Tätä
niin sanotut ehdotonta mate-

He jotka ovat kyllin rohkeita,
avaavat oven ja ylittävät kynnyksen, he kokevat valaistumisen,
”illuminaation”. Tämä valo on
oleva heidän mielessään ja sydämessään koko heidän elämänsä
ajan ja ikuisesti heidän sielussaan ajan ja paikan tuolla puolen.
Tämä mystinen kokemus on
samaan aikaan mitä olennaisin
että ihmeellisin. Oven avaaminen
ja kynnyksen ylittäminen ovat
tietenkin suurempaan tietoisuuteen johtavaa havaitsemisen ja
tietoisuuden laajenemisen tilaa.
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Tätä voidaan kuvata ajatuksella,
että olemme ihmisolentoja, jotka
voivat olla yhteydessä Jumalaan.
Kerrotun kaltainen kokemus
tapahtuu usein lapsuudessa,
mutta sen tuomat tunteet ovat
kauan nukuksissa sydämemme
salaisuutena ja joko ne eivät
herää tai heräävät vasta myöhemmin. Jokainen ihminen on
mystikko tietämättään ja hänellä
on todennäköinen mahdollisuus
löytää edestään ovi, joka johtaa
loputtoman tietoisuuden alueelle.

hän, että yhteen liittymisessä on
voimaa. Oman matkasi nojalla
voit sanoa olevasi mystikko,
koska mystinen persoona elää
harmoniassa objektiivisen tietoisuutensa, intuitioittensa ja
tunteittensa kanssa. Mystikkona
eläminen ei tarkoita täydellisyyttä; ensi sijassa se yksinkertaisesti tarkoittaa tietoisena olemista
siitä, mitä tulee tehdä tullakseen
mystikoksi. Objektiivisten eli
näkö-, maku-, kuulo- ja kosketusaistin lisäksi mystikko kuuntelee
Tätä alitajuista, vaikeasti hy- myös sisäisiä aistejaan ja tietää
väksyttävää kysymystä on vaikea miten käyttää muita voimia ja
täydentää omin päin, joskin jokai- mahdollisuuksia.
nen yksilö on omin avuin ja yksin
vastuussa päätöksistään, ajatteMiten jostakin tulee mystikko?
lustaan, sanoistaan ja toimistaan. Niin ja millä tavoin ihminen on kiinTämä on jotain, jonka AMORC:in nostunut henkisyydestä? Miksi
jäsenet tunnistavat, sillä he ovat ja minkälaisen kyselyn kautta he
liittyneet yhteen matkalla sa- ovat päässeet yhteyteen Jumalan
maa päämäärää kohden saman kanssa? Tämä on voinut tapah”egregoren” suojeluksessa.
tua miellyttävissä ja onnellisissa
olosuhteissa, mutta useimmiten
Ei mestareita eikä
se on tulosta vaikeista tai jopa
oppilaita
traagisista koettelemuksista, jotKuuluisassa ruusuristiläisessä ka ovat aiheuttaneet muutoksen
koulussa ei ole mestareita eikä mielessä ja asenteessa koetteleoppilaita. Siellä on vain saman muksiin. Pelko, kärsimys, tuska,
ihanteen jakavia miehiä ja naisia, stressi ja sairaus ovat rakkauden
jotka ovat päättäneet avata oven tavoin katalysaattoreita, jotka
muovaavat meitä ja väliaikaisesti
ja kulkea eteenpäin. Tiedämmesulkevat objektiivisen tietoisuu-
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den. Silloin voi ihme tapahtua
ja tuli, pyhä tuli voi nousta meidän syvimmistä osistamme ja
vapauttaa palavan hartauden,
luovan voimamme, toiveemme
enempään ja parempaan. Se
on kuin syntymässä oleva, josta
raskauden jälkeen tulee elämä,
täydellisyys.

lait ovat samat jokaiselle, uskoipa
niihin tai ei. Alitajuisen tuomat
mahdollisuudet ovat niin mittaamattomat, merkilliset, rajattomat,
että on vaikeaa tai jopa mahdotonta objektiivisen tietoisuutemme
arvioida mitä ne ovat.

Tästä syystä sanotaan ”Sana
tuli lihaksi”. Mielestämme tulee
luovaa ja ajatuksemme ovat
materialisoituneet teossa, joka
heijastaa syvimpiä toiveitamme;
meidän todellinen minämme on
liittyneenä universaaliin tietoisuuteen. Näiden luonnollisten,
universaalien lakien vaikutuksen
alaisuuteen asettuminen on tulosta vilpittömien toimien ja prosessien yhdistämisestä kuten tapahtuu rakennettaessa kivi kiveltä
koottavaa rakennusta. Meidän on
vain tunnettava lait ja miten ne
pannaan käytäntöön.

Jos luet tätä artikkelia ruusuristiläisenä, tiedät, että kun kohtaat
ongelman, sinun tarvitsee vain
esittää kaikki informaatio tai sitä
koskevat tosiseikat tietoisuudellesi ja pyytää Sisäistä Mestariasi
tulemaan luoksesi parhaimman
ratkaisun kera. Meidän on kuitenkin oltava varmoja, että pyydämme sitä vakuuttuneina ja
olemme valmiita tarkkaavaisesti
kuulemaan vastausta. Jotta kuulisit vastauksen, tiedät, että sinun
tulee päästää irti ajatuksesi. Jos
pidät siitä kiinni, vastaus ei voi
nousta eikä tule ’vastaanotetuksi’. Jos seuraat tätä menetelmää
asianmukaisesti, voit saada vastauksen hyvinkin nopeasti erilaisin ja odottamattomin tavoin.
Joillekin vastaus voi tulla jonkin
henkilön kautta ja sattumalta.
Toisille vastaus saattaa tulla lukiessa jotakin, kuunnellessa laulua,

Tämän ymmärtäminen ja menettelyn tapa erottaa toisistaan
tietoisesti mystisen henkilön ja
henkilön joka ei ole sitä tai on sitä
vain satunnaisesti eikä ole täysin
vakuuttunut siitä. Tietoinen mystikko tajuaa lait ja toimii täydellisesti,
kun taas toinen toimiessaan ei
ymmärrä niitä. Kuitenkin kosmiset
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näkemällä jotain, unessa… Kun
Mutta miksi ja miten olemme
asiat sujuvat tällä tavoin, tulee siirtyneet pois tästä periaatteesta?
usein ajatelleeksi ”Miksi en ajatel- Aivan yksinkertaisesti; olemme
lut tätä aiemmin?” Niin todellakin! antaneet ’kulutusyhteiskunnan’
orjuuttaa itseämme ulkoisesti ja
Kaikki näyttää helpommalta sisäisesti ja siitä syystä olemme
tietäessämme, että jonkin to- asettaneet suukapulan omalletunteuttaminen, vaikka se olisikin nollemme käskien syvän sisäisen
monimutkaista, voidaan jakaa itsemme myönteisimmän puolen,
ikään kuin palapelin osiin ja koota sisäisen luontomme olemaan
sitten. Elämääkin voidaan pitää hiljaa. Kun edellä viittasin meisyhtenä kokonaisuutena; se on sä usein ilmenevään pelkoon ja
kuitenkin yksinkertaisten tapah- levottomuuteen, käytän siitä viime
tumien sarjaa. Monimutkainen ja vuosien tuttua ilmaisua, ”kriisiä”!
täydellisyyttä etsivä mielemme Maailman alusta lähtien tämä kähajaannuttaa kokemuksiamme site on ollut olemassa ja edelleen
elämämme jokaisella hetkellä. on, koska kaikki on muuttuvaa,
mikään ei kestä ikuisuuksia, kaikki
Onnettomuudeksemme olem- on ohimenevää. Varsinaista kriisiä
me liian usein nykyhetken todel- ei sellaisenaan ole olemassa.
lisuuden ulkopuolella. Viivymme Olemme itse luoneet sen ja pojoko menneisyydessä, vajonnee- liitikot ja media ovat lisänneet
na muisteluihin tai tunnemme sitä. Kriisistä puhuminen on
katumusta tai projisoidumme kriisin luomista ja liikettä. Miksi
täydellisesti ulottuvuutemme puhumme katastrofin väistämätulkopuoliseen mielikuvitustulevai- tömyydestä ja siitä, että se johtaa
suuteen. Tämän vuoksi on syytä häviöön, kun tapahtumassa oleva
tehdä aina parasta nykyhetkestä, on meidän, ihmiskunnan, jatkuvaikka muistelemme mennyttä ja vaa ja luonnollista muutosta ihpohdimme tulevaisuutta. Ei tule miskuntana. Olivatko asiat todella
unohtaa, mikä on kaikkein tärkein- helpompia esivanhemmillemme?
tä elämässämme. Se on sitä, mitä Entä jälkeläisillemme? Mikään ei
elävänä oleminen on. Se on sitä, ole varmaa.
Elämän materiaalisen puolen
mitä todellinen on. Se on sitä, mitä
tärkeyden kieltämisestä ei ole
mystisenä oleminen on.
tässä tietenkään kysymys. Se
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on välttämätöntä ja todellisuutta, jonka kohtaamme jatkuvasti.
Mutta tässä jatkuvassa huolehtimisessa meidän ei pidä antaa seireenien laulun lumota itseämme,
vaan myös käyttää niitä hyveitä
ja tunteita, joita lähimmäisen rakkaus, ystävyys, rohkeus, rehellisyys, lojaalisuus ja yhteisyyden
tunne tuovat tullessaan.

Se on saavutettava päämäärä,
absoluutin etsintää, toivoa, ilmaistua toivetta ja näiden etsintää.

Osoittakaamme Syvää Sisäistä
Rauhaa ja antakaamme sisäisen
ilon vallita. Olkaamme kykeneviä
yhteyteen Jumalan, ihmisten ja
itsemme kanssa. Käyttäkäämme
enemmän intuitiota sen sijaan,
että sokeasti uskoisimme mainosten sanoja, jotka liioittelevat
ja harhauttavat meitä kaikkialla,
liike-elämässä, politiikassa ja
henkisyydessä.

”Ruusuristiläisen Utopian” teksti on tästä täydellisenä esimerkkinä. Voimme kuitenkin tehdä
enemmän kuin vain toivoa. Tämä
ei ehkä tapahdu nykyisen inkarnaatiomme aikana, mutta odottamatta parempia aikoja voimme
panna liikkeelle nykyisessä ajassa eläessämme meissä olevat
voimat, kuten mainitsin edellä.
Olkaamme ajattelevia, aktiivisia
ja vastuullisia eikä rappiollisten
voimien nukkeja ja selvästi materialistien yhteiskunnan pelinappuloita. Mystikkona oleminen
tarkoittaa myös älyn ja energian
harjoittamista, myös silloin kun
tämä tapahtuu epätäydellisesti.
Oman ajatteluni mukaan meidän
tulee toimia sisukkaasti.

Mystikko soveltaa saavuttamaansa ymmärrystä ja tietää
intuition olevan ymmärryksen
sisäinen ilmaisu. Mystikot varovat eksymästä pettävään maailmaan, joka voi siepata heidät
mielettömään ja asiattomaan
kilpailuun ja johtaa heidät ei minnekään. Mennä minne? Etsiä ja
löytää mitä? Mystikon havaitsemana onnellisuus ei ole illuusiota.

Mihin mystikko pyrkii? Hän
pyrkii yhdistämään sielunsa Korkeimpaan ja elämään jatkuvassa
yhteydessä Jumalaan, ei pyrkimällä eroon maailmasta ja sen
tapahtumista. Hän huolehtii jokapäiväisestä elämästään, myös
kaikkein tavallisimmista asioista.
Mystikko sallii tietoisuutensa
suuren valon valaista elämäänsä
ja toimiaan. Mystikon mieli ei ole

Syvä Sisäinen Rauha
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sekasortoinen, vaan selkeä ja kirkas. Mystikot luottavat itseensä ja
huolehtivat ongelmista rohkeutta
osoittaen.
Älkäämme unohtako, että liikkuessamme eteenpäin näin tekee
myös koko ihmiskunta. Kuljemme
elämässä, todellisessa elämässä,
joka ei rajoitu omaan elämäämme
eikä tähän inkarnaatioon; kulkekaamme rajattomaan tilaan,
missä kaikki on mahdollista. ”Todellisessa” elämässä meillä on
rajaton pääsy suureen, pysyvään
ja todelliseen universaaliseen
voimaan. Kun tulemme tietoisiksi mitä tämä todellinen elämä
on, meillä on avain, jonka avulla
saamme vastauksen kaikkiin
etsimiimme kysymyksiin sekä
onnellisuuteen. Tämä käsite sopii jokaiseen yksilöön ja on siksi
hyvin henkilökohtainen. Yleisesti
ottaen voimme sanoa onnellisuuden olevan sisäisen tyytyväisyyden täydellistä tilaa, iloa, vahvaa
ja ihanaa täydellisyyden tunnetta,
joka tulee esiin kuin kipinä olemuksemme syvimmistä osista.

Joidenkin mielestä äärimmäinen
onni on tervehtyä pitkän ja vaikean sairauden jälkeen. Toiset
ovat onnellisia saadessaan suuren rahasumman, jonka avulla he
pääsevät irti jostakin vaikeasta
tilanteesta. On monia erilaisia
olosuhteita. Meidän on ymmärrettävä ja hyväksyttävä oman
matkamme ilo ja onni. Ne eivät
ole mitään muuta kuin meissä
olevan elämän essenssin virtaa,
josta tulemme tietoisiksi hetkessä
elämällä.
Kuvittele olevasi janoinen ja
autiomaassa, jolloin lasillinen kylmää vettä olisi maailman suurin
aarre. Antaisit kaiken aineellisen
omaisuutesi välttääksesi tämänkaltaisen kuoleman. Tuolloin ajatuksiisi ei mahtuisi mitään muuta
kuin lasillinen vettä. Toisaalta ajattelemmeko tätä jokapäiväisessä
elämässämme sammuttaessamme janoamme? Ja kuitenkin tämä
toiminta on hyvän olon lähde ja
johtaa eräänlaiseen onnen tunteeseen.

Ilo ja onni eivät ole ulkopuolellamme. Ne ovat sisimmässämme olevan jumalallisen puolen
heijastusta, jota voimme monin
tavoin tuntea, kokea ja ilmentää.

Sama koskee syntymästämme asti hengittämäämme ilmaa.
Olemmeko tietoisia, että se on
Kosmisen Tietoisuuden äärimmäisen hienoa salaperäistä säteilyä. Ilman välityksellä me olemme
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toisiimme yhteydessä; miehet,
naiset, eläimet, kasvit, mineraalit.
Ilma ja sen vitaali energia ottavat
ravintonsa maasta, meristä, järvistä, puroista ja virroista. Kaikki
mikä menee sen luomiseen, palaa
luoksemme ja juuri tästä syystä
meidän tulee kunnioittaa ympäristöämme. Sekin on mystinen
olento!
Tulemalla tietoisiksi veden ja
ilman tärkeydestä osoitamme
kiitollisuutta Äiti Maalle, Luonnon
kaikkeudelle, Elämälle, Jumalalle. Luonnon elementtien ja
ihmisolentojen kesken vallitsee
täydellinen harmonia. Mystikkona
oleminen on elämistä harmoniassa kolmen kehon, fyysisen,
psyykkisen ja henkisen kehon
kanssa. Näin ollen on säilytettävä
harmoninen keskinäinen yhteys
eläinmaailmaan, kasvi- ja mineraalimaailmaan tiedostamalla,
että olemme yhtä ja emme voi
olla erillämme.

tään ja hengellisestä elämästään.
Ajatteleva, aktiivinen, vastuunalainen mystikko ei ruoki sitä,
mikä on kielteistä ja epätervettä;
hän valitsee suhteensa, televisioohjelmansa, web-sivunsa, kirjansa jne. Toisaalta hän pidättäytyy
tekemästä nopeita arvioita eikä
tuomitse yrittämättä ymmärtää
miksi ja millä tavoin asiat ja tapahtumat ovat. Mystikon asenne
on avointa kunnioittaen jokaisen
ihmisen oikeutta olla erilainen ja
harjoittaa ilmaisun vapautta. Hän
on kykenevä antamaan tukea,
rauhoittamaan ja puhumaan
veljellisellä tavalla sen tarpeessa
olevalle. Hän hyväksyy filosofisesti, ja pettymättä elämänsä
aikana koetut koettelemukset.
Mystikkoja ei ole vapautettu oppimisesta, heidän on vain hieman
helpompaa oppia.

Miten mystikon tulee toimia jokapäiväisessä elämässään?
Asia on sekä yksinkertainen että
monimutkainen. Mystikon tulee
tiedostaa ja ottaa vastuunsa
perhe-elämästään, työelämäs-

Mystikot tietävät olevansa
oman onnensa, tulevaisuuden ja
monien vaikeuksiensa arkkitehtejä. Aktiivisesti toimien mystikot
auttavat ja tekevät näin koko
elämänsä ajan ottaen tietenkin
huomioon ikänsä ja kapasiteettinsa, sillä kenenkään ei odoteta
tekevän mahdottomia. Mystikko ei
elä maailman ulkopuolella, vaan
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Vastuumme

maailmassa, sen kautta ja sitä
varten. Jokapäiväisessä elämässä mystikon erottaa muista ihmisistä vain heidän nöyrä, ajatteleva
ja ystävällinen asenteensa. Mystikko rukoilee, meditoi ja kiittää
sydämensä Jumalaa siunauksista
ja erilaisista opetuksista. Mystikko ei pelkää, mikä ei estä häntä
olemasta varovainen ja järkevä.
Hän tietää, että vaikea päivä voi
päättyä säteilevään auringonlaskuun ja muuttuminen on ainoa
asia, joka jatkuu ikuisesti. Tämä
voi johtaa johonkin parempaan
ja jos ei mihinkään muuhun, niin
uuteen seikkailuun.

peloissaan omasta kuolemastaan
ja valmistautuu tähän tulevaan
tietoisuuden tilaan.

Suurin ja usein pelätty väistämätön muutos on transitio, kuolema. Mystikko valmistautuu täysin
rauhallisena tähän lopulliseen
vihkimykseen, joka on tuskallinen
mysteeri heille, jotka eivät tiedä,
mihin tämä lopulliselta tuntuva,
mutta ei kuitenkaan sitä oleva
muutos johtaa heidät. Ihmisolentojen tulee vapautua puhtaasta
tietämättömyydestä ja työntää
pois varjot, tietämättömyyden rajat ja pelko. Siksi mystikko ei ole

Mystikkona oleminen on kaikkea tätä ja vielä muuta! Olkaamme ajattelevia, aktiivisia
ja vastuuntuntoisia! Olkaamme
valaistuneita ja veljellisiä toisiamme kohtaan. Ja eläkäämme
yhteistyössä ja harmoniassa
kanssaihmistemme, Luonnon,
Kosmoksen ja Jumalan kanssa. Olkaamme mystikkoja jalat
maassa ja pää tähdissä!

Mistä tunnistat mystikon? Jos
kohtaat miehen tai naisen, joka
on tarmokas, uuttera työssään,
myötätuntoinen, ylevämielinen,
ystäviensä kunnioittama, uskonnollisissa ja monissa muissa seikoissa suvaitsevainen, kykenevä
lähentymisellään ja muutamin
yksinkertaisin sanoin tuomaan
sinulle pilkahduksen kosmista
loistoa ja voimaa kaikissa asioissa, silloin olet ollut yhteydessä
mystikon kanssa.

Lopuksi
Imperaattori Christian Bernhard mainitsee saaneensa tähän kirjoitukseen ideoita ja inspiraatiota Ralph Maxwell Lewisin mystikoita käsittelevästä kirjoituksesta, jota hän kertoo ”lainanneensa vapaasti”.
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Todellinen ja aito henkisyys on jäänyt lapsipuolen asemaan nykyisessä länsimaisessa kuttuurissamme. Kuitenkin se on olemassaolomme ja kokonaisvaltaisen hyvinvointimme ehdoton perusta niin
yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla. Enemmän kuin koskaan on nyt
aika siirtyä pelkästä uskonnollisuudesta henkisyyteen, mikä tarkoittaa ymmärryksen laajentamista
ja sokean uskomisen korvaamista jumalallisilla laeilla, joilla tarkoitamme universaaleja lakeja, luonnon lakeja sekä henkisiä lakeja,
sekä tämän tiedon ottamista jokapäiväiseen käyttöön.

Vuonna 1614, neljäsataa vuotta
sitten, salaperäinen Veljeskunta
teki itsensä lähes samanaikaisesti tunnetuksi Saksassa,
Ranskassa ja Englannissa julkaisemalla manifestin nimeltä ”Fama Fraternitatis Rosae
Crucis”. Manifestissa vaadittiin
universaalia uudistumista sekä
uskonnollisissa, poliittisissa,
filosofisissa, tieteellisissä että
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taloudellisissa piireissä. Historioitsijoiden mukaan tilanne
oli tuohon aikaan siinä määrin
kaoottinen monissa Euroopan
maissa, että avoimesti puhuttiin
”Euroopan kriisistä”.”Fama Fraternitatis” -manifestia seurasi
kaksi muuta: ”Confessio Fraternitatis” sekä ”Chymical Wedding of Christian Rosenkreuz”,
jotka julkaistiin vuonna 1615 ja
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1616. Näiden kolmen manifestin
kirjoittajat väittivät kuuluvansa
Ruusuristin Veljeskuntaan ja
Tübingenin piirin mystikoihin.
He kaikki olivat kiinnostuneita hermetismistä, alkemiasta
ja kabbalasta. Joitakin vuosia
myöhemmin, vuonna 1623 tämä
Veljeskunta teki itsensä tiettäväksi kiinnittämällä mysteerisiä
sanomia Pariisin seiniin: ”Me,
Ruusuristin Korkeimman Kollegion edustajat, jäämme näkyvästi
ja näkymättömästi tähän kaupunkiin Korkeimman …suosiolla…
Veljeskunta ei tehnyt henkilötasolla numeroa itsestään, mutta
sen olemassaolo herätti jatkuvasti suurta mielenkiintoa. Visa
Kaliva kertoo kirjassaan Rosenkreutz ja suuri työ seuraavasti.
Müncheniläinen kirjastonhoitaja
ja hovineuvos paroni Karl von
Eckartshausen (1752-1803) on
niitä harvoja henkilöitä, joka on
julkisesti tunnustanut olevansa
RC-veljeskunnan jäsen. Vuonna
1801 hän julkaisi veljeskunnan
nimissä kirjeen ”Die Wolke über
dem Heilgthum” (Pilvi Pyhätön
yllä). Siinä on ehkä parhaiten
pähkinänkuoressa esitetty rosenkreutzilaisen ajattelun perus-

teet toteaa Visa Kaliva.
Pilvi pyhätön yllä alkaa näin:
”Pyydettyänne tietoa Veljien
sisäisestä piiristä, tahdomme
ilmoittaa seuraavaa. Älkää kysykö, ketkä näitä kirjeitä kirjoittavat,
vaan arvostelkaa niitä niiden
sisällön mukaan. Tutkikaa, missä hengessä ne on kirjoitettu,
eikä mitä sanoja ne sisältävät.
Meitä ei kannusta mikään itsekäs
vaikutin, vaan meidät pakottaa
toimimaan sisässämme palava
valo. Tämä sisäinen valo saattaa meidät kirjoittamaan teille ja
meitä puoltavat ne totuudet, jotka
me omistamme, ja jotka kaikki totuutta rakastavat ihmiset tulevat
tunnustamaan oikeiksi.
Me annamme niitä teille siinä
määrin kuin te kykenette niitä
vastaanottamaan ja teillä on
vapaus joko hyväksyä tai hylätä
mitä me sanomme, sillä Jumalainen Viisaus ei pidä suurta ääntä
itsestään, sillä se on valo, joka
loistaa ikuisessa rauhassa ja
odottaa kärsivällisesti, kunnes se
otetaan vastaan.
Meidän veljeskuntamme on
ollut olemassa luomisen ensimmäisestä päivästä asti ja
tulee kestämään sen viimeiseen
päivään. Se on Valon Lasten
seurakunta ja sen jäseniä ovat
ne, jotka tuntevat valon, joka
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Pilvi Pyhätön yllä

loistaa pimeydessä ja pimeyteen.
Me tunnemme ihmisen kohtalon
luonteen, sillä meillä on koulu,
missä on opettajana itse Jumalainen Viisaus ja se opettaa kaikkia
niitä, jotka etsivät totuutta sen itsensä tähden, eikä sen maallisen
edun vuoksi, mitä siitä saattaa
seurata. Ne salaisuudet, joita tässä koulussa tutkitaan, koskevat
kaikkea, mitä koskaan voidaan
tietää Jumalasta, luonnosta ja ihmisestä. Kaikki muinaiset viisaat
ovat saaneet opetusta meidän
koulussamme, eikä kukaan heistä ole oppinut viisautta muualla.
Sen jäsenet eivät ole ainoastaan
tämän pallon, vaan myös muiden
maailmojen asukkaita. Vaikka he
ovat hajallaan ympäri maailmankaikkeuden, heidät sitoo yhteen
yksi henki, eikä heidän välillään
ole mielipide-eroavaisuuksia. He
kaikki tutkivat ainoastaan yhtä
kirjaa ja käyttävät samaa menetelmää sitä tutkiessaan.”
Veljeskuntamme sai alkunsa
muinaisen Egyptin 18. dynastian
mysteerikouluista. 1600-luvulla
elänyt ruusuristiläinen Michael
Maier mainitsee eräässä teoksessaan: ”Alkuperämme on
peräisin egyptiläisiltä ja brahmalaisilta, Eleusiin ja Samothraken
mysteereistä, Persian maageilta,
pythagoralaisilta ja arabeilta.”

Vetoomus ihmiskunnalle
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Vuonna 2001 julkaisimme Manifestin nimeltä ”Positio Fraternitatis Rosae Crucis”. Siinä ilmaisimme käsityksemme ihmiskunnan
tilasta koskien sen perustoimintoja, talous, politiikka, teknologia,
tiede, uskonnot, moraali, taide
ym. mukaan lukien, unohtamatta
myöskään tilannetta ekologisessa mielessä. Joidenkin historioitsijoiden mukaan tämä vuonna
2001 ilmestynyt Manifesti kuuluu
aiemmin julkaistuihin. Sen ovat
lukeneet miljoonat ihmiset ja
monille siitä on tullut pohdinnan
ja meditaation lähde. Joissakin
maissa opiskelijoita on kehotettu
lukemaan se ja toisissa se on
asetettu yleisön saataville kunnallisiin ja kansallisiin kirjastoihin.
Suomessa nämä molemmat
Manifestit löytyvät AMORCin
internet-sivuilta www.AMORC.fi
Neljä vuosisataa ”Faman” ja
kolmetoista vuotta ”Position”
jälkeen tunnemme taas kerran
tarpeen ilmaista erityinen huolemme ihmiskunnan suhteen.
Nykyinen ”kriisi”, kuten sitä yleisesti nimitetään, näkyy yhä
selvemmin monissa maissa.
Olemme kuitenkin optimistisia tu-

levaisuuden suhteen. Vaikeat ajat,
joita elämme, muodostavat ylimenovaiheen, jonka tarkoituksena on saattaa ihmiskunta henkistymään ja syntymään uudelleen.
”Position” tavoin ”Appellatio” on
tarkoitettu kaikille ajatteleville
ihmisille. Sen avulla haluamme
yksinkertaisesti esittää ajatuksia,
jotka eivät sinänsä ole erikoisia
etenkään ruusuristiläisille, vaan
kehottavat enemmän kuin koskaan meitä ajattelemaan perusteellisesti. Tosiasiassa haluamme lähettää vetoomuksen henkisyyden, humanismin ja ekologian
puolesta, jotka mielestämme
ovat ehtoja, jotka tulee uudistaa
kaikilla tasoilla, jotta ihmiskunta
saavuttaisi toivomansa onnen ja
kestävän elinympäristön.
Kun ymmärrämme, että ihminen ei ole pelkkä fysikaaliskemiallisten prosessien avulla hengissä pysyvä aineellinen olento,
vaan hänellä on sielu, voimme
helposti tajuta hänen tarvitsevan
myös tietyn määrän henkistä ravintoa. Mutta mitä henkisyys on?
Henkisyys etsii olemassaolon
syvempää tarkoitusta ja vähittäistä itsemme parhaan puolen
heräämistä meissä itsessämme.

Tämän tarkoituksen ja heräämisen etsiminen on kadoksissa,
mikä selittää nykyisen kaoottisen
maailman tilanteen ja toivottomuuden, mihin se on vajonnut viimeisten vuosikymmenien aikana.
Tieto sinänsä ei ole hukassa.
Ruusuristin Veljeskunta AMORC
opettaa näitä asioita kaikille halukkaille miehille ja naisille ympäri maailman. AMORC toimii myös
Suomessa ja kaikki tämä opetus
on saatavilla Suomen kielellä.
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Tavoitteena sisäinen rauha

Opettamamme Ruusuristifilosofian taustalla ei ole ketään
yksittäistä kirjailijaa tai henkilöä. Tämän kasvatuksellisen
opetusjärjestelmän kehitti Tri H.
Spencer Lewis (1883 - 1939)
viime vuosisadan alussa, mutta
filosofia, jota se opettaa, on kehittynyt vuosituhansien kuluessa.
Se on yhteen kerätty jäsennetty
kokonaisuus säilytettyä ja oikeaksi havaittua tietoa sisäisistä ja
ajattomista totuuksista. Ruusuristin Veljeskunta ei ole ainoa, jolla
on tällaista tietoa. Tämän tiedon
murusia voi löytää kaikkialta. Kuitenkin on olemassa vain harvoja
opetusjärjestelmiä, jotka voivat

välittää tätä tietoa täydellisenä
loogisesti rakentuvana kokonaisuutena. Saamme kiittää tohtori
Lewisiä tämän järjestelmän luomisesta.
RC-polun kulkija ei opiskele
mestarin opettamia ajatusmalleja
eikä hänen tavoittamansa mystinen tieto ole ajan kaavoihinsa
kangistamaa. Hän opiskelee
lakeja ja periaatteita, joiden
toimivuus koetellaan opintojen
yhteydessä. Nämä samat lainalaisuudet ja periaatteet on
koeteltu ja todettu toimiviksi ihmiskunnan alusta alkaen. Ne heijastavat kaikkea sitä, mitä ihmisen sisäinen olemus saa kokea
Universaalin Älyn yhteydessä
ja sen kunniaksi. Perinteemme
mukaisesti pyrimme auttamaan
sellaisen maailman luomisessa,
jossa jokainen elävä olento tuntee kehon, sydämen ja sielun
rauhan, syvän sisäisen rauhan.
Tutkimiamme lainalaisuuksia ja
periaatteita tiedostamattomat
yksilöt voivat kummeksua ja jopa
kieltää koko aihealueen. Tietämättömyydessään monet ihmiset
pitävät näitä asioita taikauskona
tai liittävät ne johonkin yliluonnolliseen. Kaikki perustuu kuitenkin

luonnonlakeihin ja periaatteisiin,
jotka selitetään seikkaperäisesti
opintokirjeissämme. Ihminen on
suunnattomasti laajempi olento
kuin yleisesti ymmärrämme. Ihmisellä on käytettävissään kaikki
ominaisuutensa ja harjoittamalla
niitä hän voi tehdä ne käyttökelpoisiksi päivittäisessä elämässään. On oikein ja perusteltua
sanoa, että olemme Jumalan
poikia ja tyttäriä, aivan jokainen.
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Uskonnollisuudesta
henkisyyteen

Mielestämme keskeinen huolen
aihe tässä hetkessä on ihmisten
puutteellinen, vinoutunut ja sirpaloitunut arvomaailma ja vallitseva
henkinen tyhjiö.
Enemmän kuin koskaan on
nyt aika siirtyä pelkästä uskonnollisuudesta henkisyyteen, mikä
tarkoittaa ymmärryksen laajentamista ja sokean uskomisen
korvaamista jumalallisilla laeilla,
joilla tarkoitamme universaaleja lakeja, luonnon lakeja sekä
henkisiä lakeja. Etsimäämme
hyvinvointiin liittyy myös materiaalinen taso ja tämä hyvinvointi
on löydettävissä tästä tiedosta ja
siihen liittyvästä viisaudesta. Mui-

naisen ruusuristiläisen ajatelman
mukaan ”ihmisen tulee vapauttaa itsensä tietämättömyydestä
ja pelkästään vain tietämättömyydestä”. Tietämättömyys on
alkulähde pahimmille asioille,
joita ihminen voi tehdä itselleen,
muille ja ympäristölleen. Tietämättömyys on samalla erilaisten
taikauskojen lähde, mikä halventaa ihmisyyttä ja estää sitä löytämästä täydellistä toteutumistaan.
Meidän tulee ottaa henkinen
suunta. Toisin sanoen, älkäämme tyytykö olemaan pelkästään
eläviä esineitä. Olkaamme eläviä
sieluja.
Jo antiikin filosofit tunsivat
nämä lainalaisuudet. Thales
Miletosalinen (n. 640 -n. 562
eKr.) ajatteli, ettei ollut mitään tärkeämpää ja samalla vaikeampaa
kuin oppia tuntemaan itsensä.
Tästä vakuuttuneena hän kirjoitti mietelauseen, joka sittemmin kaiverrettiin kultalevyyn ja
asennettiin Apollon temppeliin:
”Tunne itsesi ja opit tuntemaan
maailmankaikkeuden ja jumalat!”
Thaleksen aikalainen n. 572
eKr. syntynyt Pythagoras perusti
italialaisen koulukunnan Italian
Krotonaan. Ruusuristiperinteen

tietojen mukaan hänet oli vihitty
Theban mysteereihin huhtikuussa 531 eKr. Hän oli ensin oppilaana ja sitten mestarina mystisessä
veljeskunnassamme.
Pythagoras uskoi, että maailma oli älykäs ja eetteriksi nimittämänsä sielun elävöittämä.
Tästä eetteristä saivat alkunsa
kaikki yksilölliset sielut. Pythagoras uskoi, että kaiken olevaisen
ensimmäinen laki maailmankaikkeudessa oli ykseys. Ykseydestä
saivat alkunsa luvut ja niistä
edelleen pisteet, viivat, tasot ja
kappaleet. Kappaleita seurasivat
neljä elementtiä, tuli, ilma, vesi
ja maa, joista kaikki maassa ja
maan päällä oleva on tehty.
Pythagoraan mukaan maa oli
pyöreä ja kauttaaltaan asuttu.
Hän sanoi, että ihmiset, jotka
asuivat toisella puolella maapalloa kuin me, voivat todellakin
kävellä jalat meidän jalkoihimme
päin. Hänen mukaansa maailmankaikkeus perustuu luvuille.
Antiikin ajoilta on toteamus,
alussa Jumala geometrisoi.
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Lahjomattomat
universiumin lait

Antiikin mystikot nimittivät ensim-

mäistä kosmisesta lähtenyttä virtausta eetteriksi. Siitä muodostui
kaikki mikä on, myös meidän
kaksinaisen polariteetin maailmamme. Maa, vesi ja ilma kuvasivat aineen olomuotoja kiinteä,
nestemäinen ja kaasumainen.
Tuli pystyy muuttamaan näitä
olomuotoja. Ympyrä kuvaa ajatonta ikuisuutta. Kolmio kuvaa
ikuisia lakeja. Neliö on ihmisen
ympäristö kaikkine ilmentymineen. Neljän ensimmäisen luvun
yhteen laskettu summa 1+2+3+4
on 10. Tämä oli Pythagoraan
nimittämä pyhä tetraktys. Ihmisissä kaksinaisuus näkyy mm.
kahtena eri sukupuolena.
Suuren arkkitehdin ajatus
näkyy hahmotettuna Davidin
tähdessä, jossa henkisen ja fyysisen tason kolmiot ovat täydellisessä ikuisessa sopusoinnussa
keskenään, kuten niiden pitäisi
ilmetä myös meissä ihmisissä.
Raamatun mukaan Jumala loi
meidät ihmiset omaksi kuvakseen ja omiksi lapsikseen. Meidän on aika ryhtyä toimimaan
perintöosamme mukaisesti ja
ottaa vastuu tekemisistämme.
Ruusuristi-perinne opettaa,
että universaalit lait toimivat

lahjomattomasti. Niiden toimintaa ei voi pysäyttää. Niitä ei voi
kiertää tai paeta. Olosuhteistamme saamme kiittää itseämme.
Luominen jatkuu koko ajan ja
olemme siinä osallisina.
Ajattelemattomuudessamme
olemme kuormittaneet äiti maan
kestokykynsä rajoille. Samalla
veljemme ja sisaremme kärsivät,
kun sokeina heidän tilanteelleen
tavoittelemme muista piittaamatta omaa etuamme.
Jos nyt olisi harkittava tärkein
asia, se olisi ekologinen. Jos
ihmiskunnan onnistuu ratkaista pitkäaikaiset sosiaaliset ja
ekonomiset ongelmansa, mutta
samalla Maapallosta tulee ekologisesti asuinkelvoton tai jos
suurimmalla osalla sen asukkaista on siellä vaikea elää, niin
mitä ajatusta on enää siellä elämisessä? Tässä kysymyksessä
maiden ja kansojen hallitsijoilla
on suunnaton vastuu, koska
heillä on valta tehdä päätöksiä
ja varmistaa jo tehdyt. Jos ihminen kadottaa kiinnostuksensa
ekologiaa kohtaan eikä tee
mitään luonnon säilyttämiseksi,
on selvää, että tilanne edelleen
huononee ja tulevat sukupolvet
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perivät planeetan, joka on vain
varjo entisestään.
Muutos alkaa meistä. Meidän
tulee ottaa vastuu itsestämme ja
ympäristöstämme. Tähän ympäristöön kuuluvat myös veljemme
ja sisaremme.
Haluamme olla omalta osaltamme avuksi todellisen tiedon,
elämänuskon ja ymmärryksen
palauttamisessa ja vahvistami-

sessa ihmisille. Erityisesti nuoret
tarvitsevat tukevan henkisen perustan ja terveen arvomaailman
kasvualustakseen.
Oscar Wildea mukaillen: ”Viisautta on omata riittävän suuria
unelmia, jotta emme kadottaisi
niitä näkyvistämme pyrkiessämme niihin!”
Valossa, Elämässä ja Rakkaudessa
Ruusuristin Veljeskunta AMORC
Obauditus
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Usein kysytytyt kysymykset
- AMORC
Mihin AMORC pyrkii?
Välittämään etsivälle ihmiselle syvempää oivallusta elämästä ja
olemassaolosta sekä maailmankaikkeuden laeista ja periaatteista.
Levittämään tietoa siitä, että parempi maailma ja parempi elämä
voi alkaa vain meistä itsestämme ja että elämän laatu paranee
henkilökohtaisen kehittymisen myötä.
Antamaan ihmiselle mahdollisuuden rakentaa luovuuden ja itsensä
toteuttamisen avulla oma elämänfilosofia, joka perustuu tietämiseen
ja omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin. Antamaan hänelle elämänkatsomuksen, jossa terveet eettiset periaatteet, suvaitsevaisuus ja
vastuuntunto ovat keskeisiä aineksia.
Keitä AMORCiin kuuluu?

Ihmisiä, jotka etsivät elämän laatua ja syvempää elämän sisältöä
sekä henkistä ulottuvuutta ilman lahkoon tai uskontoon sitoutumista.
Ihmisiä, jotka eivät tyydy vain uskomaan tai jättämään olemassaoloon liittyvät kysymykset vastausta vaille. Ihminen haluaa tietää!
Ihmisiä, jotka haluavat oppia enemmän itsestään ja todellisesta
olemuksestaan ja jotka etsivät paikkaansa suuremmassa kosmisessa yhteydessä.
Kaikilla elämän aloilla on ihmisiä, jotka haluavat kehittää itseään ja
jotka etsivät olemassaolon syvempää merkitystä. AMORCin jäsenet
edustavat läpileikkausta yhteiskunnasta.
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Miten erotan AMORCin muista yhteisöistä?

Ruusuristin Veljeskunta AMORC sekoitetaan toisinaan samantapaista nimeä käyttäviin. Ruusuristiläisyyden perinne on kuitenkin
satojen jopa tuhansien vuosien takaa. Lyhenne AMORC on suojattu
kaikkialla maailmassa ja sen käyttäminen Ruusuristin Veljeskunnan
yhteydessä ilmaisee veljeskunnan aitouden ja alkuperäisyyden.
Onko AMORC uskonto?

Ruusuristin Veljeskunta ei ole uskonto eikä uskonlahko. Veljeskunnalla on jäseniä ympäri maailmaa ja siihen voi liittyä uskonnosta
ja maailmankatsomuksesta riippumatta. Veljeskunta ei ole sidottu
mihinkään uskontoon.
Onko AMORC kaupallinen?

Kaikki suurloosit ja hallinnolliset yksiköt on rekisteröity voittoa tuottamattomina yleishyödyllisinä yhteisöinä. Veljeskunta ei tavoittele
aineellista voittoa eikä mitään Veljeskunnan varoista voida käyttää
kenenkään henkilökohtaisen edun tavoitteluun.
Onko AMORC poliittinen?

Veljeskunta on epäpoliittinen ja toiminnan yhteydessä poliittisten
kannanottojen esille tuominen on kielletty.
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AMORCin opetuksessa tarkastellaan maata, ilmaa, vettä ja tulta
sekä fyysiseltä että henkiseltä
kannalta. Maailmamme koostuu
näistä neljästä peruselementistä.
Ruusuristiperinteessä nimitämme näitä elementtejä prinsiipeiksi, joihin perehtyminen on hyvin
tärkeää jokaiselle mystikolle ja
filosofille. Ne ovat väistämättä
aina läsnä elämässämme.

oppii tuntemaan yhä paremmin.
Kolme neljäsosaa maapallomme
pinta-alasta muodostuu vedestä,
meristä ja valtameristä, järvistä ja
joista. Tämän puhdistavan elementin kiertokulku vesimassoista
vesihöyryksi ja edelleen sateeksi
antaa maapallollemme elämän.

Maa, jonka päällä kävelemme,
vuoret, joille kiipeämme, luonto,
jossa vaeltelemme, nämä kaikki
ovat muodostuneet kiinteästä materiaalista, joka edustaa
maaelementtiä. Maata ympäröi
ilmakehä, joka antaa pallollemme
sen ihastuttavan sinisen värin ja
muodostaa sen fysikaaliskemiallisen kokonaisuuden, jota tiede

Aurinko sekä planeettamme
sisuksissa hehkuva sula laava
edustavat tulta ja ilmentävät elintärkeää valoa ja lämpöä. Tieteelliseltä että mystiseltä kannalta
katsottuna kaikki maapallolla
elävät oliot tarvitsevat tietyssä
suhteessa maata, ilmaa, vettä ja
tulta ollakseen olemassa. Näiden peruselementtien, prinsiippien yhdistelmä pitää sisällään
kaikki elämän siemenet. Ihminen
on myös näiden neljän prinsiipin
synteesi.
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On olennaista tarkastella neljää peruselementtiä myös ympäristön kannalta, koska ne
muodostavat yhdessä kaiken
elämän perustan. Meidän on
ruusuristiläisinä aina muistettava, että planeettamme on
kokonaisuudessaan elävä olio.
Juuri sen vuoksi se voi tuottaa
ja ylläpitää elämää. Äiti-Maan eli
Gaian, kuten antiikin kreikkalaiset sitä nimittivät, kunnioittaminen oli luonnollista ja itsestään
selvää vanhoissa kulttuureissa.
Myöhemmin tietämättömyys tai
kiinnostuksen puute on etäännyttänyt meidät, nykyajan ihmiset, sukulaisuuden, läheisyyden
ja riippuvuuden tunteista ÄitiMaatamme kohtaan. Olemme
siinä luulossa, että meille on
annettu kaikki valta ja sen nojalla
olemme käyttäneet hyväksemme, hävittäneet, saastuttaneet
ja aiheuttaneet planeetallemme
monenlaista vahinkoa. Tällaisen
vastuuttoman käyttäytymisen
seuraamukset ovat hyvin huolestuttavia.

tapojen hyväksi. Silti edelleen
heidän toimintamahdollisuuksiaan vaikeuttaa ihmisten lyhytnäköisyys, joka johtuu kunkin
henkilökohtaisesta sekä samalla
kollektiivisesta itsekkyydestä.
Meidän on toimittava aktiivisesti
ympäristömme suojelemiseksi,
muuten elämämme perustan
tuhoaminen jatkuu! Ennemmin
tai myöhemmin tulee myös sadonkorjuun aika, jolloin joudumme kohtaamaan toimintamme
karmiset seuraamukset.

Ihmiskunta on kehittynyt viimeisimpänä maapallollemme
luonnollisen evoluution tuloksena
kivi-, kasvi- ja eläinkunnan jälkeen ja edustaa siis ainoastaan
yhtä lenkkiä tässä maallisen
elämän ketjussa. Ihmiskunta
on ainoa, joka on täydellisesti
saavuttanut tietoisuuden itsestään ja omaa mahdollisuuden
sen ilmentämiseen. Tämä saa
meidät tietoisiksi niin omasta
haavoittuvuudestamme kuin
myös siitä vastuusta, joka meillä
on ns. luomakunnan kruununa
On kuitenkin ilahduttavaa, että koko kokonaisuudesta.
tämä ongelma tiedostetaan yhä
paremmin koko ajan! Yhä useJos tarkastelemme elinehtoja
ammat toimivat yhdessä luonnon laajemmin, on mielenkiintoista
kanssa elämisen edistämiseksi nähdä, miten kosminen evoluuja luonnonmukaisten elämän- tio toimii maailmankaikkeuden
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puitteissa. Tämä tarkoittaa sitä,
että maapallomme on ainoastaan yksi niistä alustoista, joilla
evoluutio toimii. Jos se muuttuisi elämiselle kelvottomaksi,
Jumalallinen Äly valitsisi ihmiskunnan kollektiiviselle sielulle
toisen ilmenemismuodon. Ei
ole epäilystäkään siitä, etteikö
galaksissamme ja maailmankaikkeudessa olisi muita planeettoja,
jotka voivat vastaanottaa tällä
hetkellä maapallollemme inkarnoituneet sielupersoonallisuudet.
Tästä emme kuitenkaan saa
sellaista veruketta itsellemme,
että voisimme jättää täyttämättä
velvollisuutemme maapallomme
vastuullisina hoitajina.

Maa on korkeimpien kosmisten lakien muodostama synteesi
ja luomisen todellinen mestariteos. Meidän vastuullamme on
säilyttää sen kauneus ja monimuotoisuus tuleville sukupolville
ja pitää sitä jaloimpana lahjana,
jonka Jumala on uskonut haltuumme. Käyttäkäämme siksi
tietomme ja osaamisemme neljän peruselementin ja Äiti-Maan
vartioimiseen ja suojelemiseen
kaikin mahdollisin keinoin.
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