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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?
Pyydän esitteemme osoitteella:
Ruusuristin Veljeskunta AMORC
PL 48, 33501 TAMPERE
tai kerro osoitteesi puhelinvastaajaamme
03-3753762
tai ota yhteys sähköpostitse:
amorc@amorc.fi
Internet: www.amorc.fi
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TOIMITUKSESTA
Lehtemme historiassa on alkanut neljäs vuosikerta. Aika kuluu nopeasti. Viime vuonna emme saavuttaneet tavoitettamme eli 4 lehteä vuodessa. Saimme julkaistua 3. Tavoittelemme tänäkin vuonna 4 lehteä. Niin kuin tiedätte, käännämme
artikkelit muista vastaavista lehdistä. Se on aikaa vaativaa työtä, jonka tekee eräs jäsenemme säännöllisen päivätyönsä lisäksi. Ottaisimme mielellämme vastaan jäsentemme kirjoituksia, jotta saisimme lehdestä enemmän oman näköisemmän.
Niitä ei ole kuulunut. Voitte kirjoittaa ajatuksistanne vapaasti
pelkäämättä sitä, että kirjoitatte jotakin ruusuristiläisyydestä
poikkeavaa. Jokainen kirjoittajahan vastaa itse ajatuksistaan.
Sama pätee käännettyjen artikkelien suhteen. Ne eivät välttämättä aina ilmaise AMORCin opetuksia. Jospa kevään odotus herättelisi teitä kynän tai tietokoneen käyttöön!
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Psyykkiset lihakset ja elämänvoima
Muinaisesta Qi Gong - taidosta
Bille Hennen F.R.C
Rosicrucian Digest, November, 1989

Mystinen kirjallisuus on jo vuosien
ajan käsitellyt elämän psyykkistä tasoa ja sen hallintaa. Varsinkin sen hallinnan taitamista on arvostettu ja pidetty kunniakkaana. Monet ihmiset
ovat tulkinneet asian siten, että jos
omaa paljon psyykkistä voimaa, voi
paremmin hallita muita. Asian laita
ei kuitenkaan ole näin. Psyykkinen
energia on itse asiassa pikemminkin
itsekontrollia ja oman elämänsä hallintaa. Mystiikan maailma käyttää
paljon mentaalisia mielikuvia. Fyysinen keho ei reagoi mielikuvaan,
jollei ole olemassa tiettyä määrää
psyykkistä voimaa, joka määrää, ilmentyykö tai manifestoituuko mentaalinen mielikuva vai ei. Jos psyykkistä voimaa on riittävästi, mielikuvan tapahtuma ilmentyy fyysisessä
maailmassa.

hän liittyen muinaisen kiinalaisen Qi
Gong- harjoitusmuotojen tarkkaileminen osoittaa, että on olemassa tiettyjä
asioita, joita kaikkien ihmisten tulisi kehittää ja saada ne ilmentymään.

Ruusuristin Veljeskunta on tutkinut tätä alaa. Se on pyrkinyt yhä täydellisemmin ymmärtämään tätä meissä kaikissa olevaa voimaa. On pyritty myös selvittämään, miten sitä voisi käyttää oman itsen kehittämiseen
ja miten se ilmenee maailmassa. Tä-

Seuraavissa kuvissa nähdään Qi Gongin opettaja ja oppilas, jonka silmät ovat
sidotut, jottei hän näkisi ympärilleen.
Opettaja ohjaa oppilaan huoneessa olevaa pientä esinettä kohti. Harjoituksen
alussa oppilas on rentoutunut ja hiljentynyt ”Hiljaisen Mielen tilaan.” Opet-
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Qi Gong- harjoitukset vaativat selkeää jatkuvuutta, kurinalaisuutta ja
oman itsekurin kehittämistä. Periksi ei
tule antaa, vaikkapa väsyisi. Sellaisessa
tilanteessa useimmat lopettaisivat harjoituksen tai keskeyttäisivät sen jonkin
tekosyyn turvin. Jos harjoittelijat antaisivat heti periksi väsymiselleen, he eivät saavuttaisi suurimpia tuloksiaan.
Maailma ei tällöin voisi ylistää heidän
kurinalaisuuttaan eivätkä sen harjoittajat saisi kokea henkilökohtaista tyytyväisyyttä siitä, että he ovat kyenneet
tekemään jotain itsensä eikä saamansa
kiitoksen takia.

taja ohjaa oppilasta haluamaansa suuntaan käyttäen qi- voimaa ( elämänvoima). Harjoituksesta näkee, että hiljentynyt mieli on tärkeintä kokeen onnistumiselle.

Kun tutkimme elämän vitaalia voimaa, (qi), meidän tulee siis olla hiljaa ja samaan aikaan meidän tulee harjoittaa tätä voima tekemään, mitä haluamme sen tekevän ja saada se ilmentymään parhaalla mahdollisella tavalOppilasta kehotetaan liikkumaan la, jotta kehittyisimme elämän kokesiten, miltä hänestä tuntuu eikä mitä muksissa.
hän ajattelee tai päättelee. Tämä voi
olla uusi kokemus. Oppilas voi tajuta
Vitaali voima
opettajan ohjauksen ainoastaan, jos Elämänvoiman käytön opiskelu on tärhän on hiljentänyt mielensä ja ymmär- keää. Juuri tästä energiasta puhumme
tänyt itsekurin. Onnistuessaan koke- ruusuristiopetuksessa ja –kokeissa.
mus on hyvin vaikuttava ja opettava. Tämä voi johtaa siihen oman elämän
hallinnan voimaan, jonka pyrimme
Kokeen aikana oli tilanteita, jolloin saavuttamaan. Jos vain ajattelemme
opettaja kehotti oppilasta, ei ajattele- voimaa tai annamme periksi, kun harmaan, vaan pysähtymään ja tunnista- joittelu tuntuu liian raskaalta, tuhmaan qin ja reagoimaan siihen. Op- laamme vain aikaamme sillä seuraukpilas ei tiennyt, minne esine oli sijoi- sella, että siirrämme tämä tärkeän
tettu. Hän voi vain reagoida opetta- voiman elämässämme taka-alalle merjan antamiin suuntiin. Kuvista voi kinnällä ”liian vaikeaa saavutettavakhavaita, että oppilas kulki eri suun- si”. Näin sitä ei voi saavuttaa. Se on
tiin, mutta käyttämällä Qi Gongia kuitenkin saavutettavissa!
opettaja ohjasi oppilasta haluttuun
suuntaan.
Qi Gong- oppilaiden tavoin voit
käyttää voimaa moniin tarkoituksiin,
Muistelen, että kaikissa filosofioissa jos se on sinulla. Tulokset näkyvät hyon joko ”ole hiljaa” - tai muu vas- vänä terveytenä, itseluottamuksena,
taava kehotus. Mystikkoina tie- mielen rauhana, hiljaisuutena ja sydämme, että kun hiljennämme fyy- vänä rauhana. Jos toivot tätä mystisisen kehomme, alkaa tapahtua asi- seltä polultasi, Qi Gong- harjoitukset
oita. Alkemiasta tiedämme, että ovat hyvä pohja ja niistä on hyötyä
kaikki luovat toiminnat, kuten luo- muille harjoituksille.
va ajattelu ja kaikki muu tulee hiljentää, jotta koe onnistuisi.

KÄÄNNÄ
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Tässä kuvasarjassa Qi Gong- opettaja ohjaa oppilasta tietyn esineen luo
Qi- voimaa käyttäen. Opettaja pyytää oppilastaan tunnistamaan Qivoiman. Oppilaan ei pidä käyttää järkeään tässä tilanteessa. Oppilas kulkee ensin eri suuntiin mutta lopulta
vastaa Qi- voimaan ja ohjautuu esineen luo.
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Perustietoa Kabbalasta
Lähde: RC-arkisto
Rosenkorset 2: 2000

Seuraava kohta on lainaus kirjasta
”The Hidden Treasures of the Ancient
Qabalah” (Vanhan Kabbalan kätketyt
aarteet):

Kabbala on juutalaisten salaista
tietoa, joka on aikojen kuluessa kulkenut perintönä sukupolvelta toiselle. Kabbalan hallinneet viisaat siirsivät tietonsa arvollisiksi havaitsemilleen oppilaille, jotka juhlallisesti lupasivat pitää opin salaisena.

päin. Pyhän kabbalan esoteeriset tiedot
ja totuudet yllättävät rikkaudellaan
kaikki, jotka pääsevät tutkimaan sen
sisältöä. Kabbala on elämän veden lähde. Näinä vaikeina henkisen nälän vuosina kabbalan tarjoama voima ja lohdutus ovat äärimmäisen tarpeellisia.”

Sana kabbala on muinaishepreaa ja
sanan käännös tarkoittaa oppia, joka
on otettu vastaan vanhojen perinteiden mukaisesti. Kabbala käsittelee seuraavia esoteerisia mysteerioppeja; ontologiaa eli
oppia olevaisen alkuperästä,
Oppinut rabbiini Moses
kosmologiaa eli oppia unide Leon kirjoitti Kabbalan
versumin synnystä, teolotärkeimmän teoksen
giaa eli oppia jumaluu1100-luvulla. Kirja on
desta ja antroposofinimeltään Zohar ja se
aa, jossa tarkastelsisältää korvaamalaan ihmisen suhdettonta esoteerista tietoa. Äärimmäisen ar- ta Jumalaan ja maailmaan.
vokas Zoharin eri osiin kätkeytyvä tieto odottaa kärsivällisesti tutkijoitaan.
Kabbalaa ei varsinaisesti käsitellä
Zohar on kirjoitettu kaldeanhepreaksi,
RC- opinnoissa, mutta silti veljeskunjota vain ani harvat osaavat. Tästä syystamme ammentaa voimansa sen mystiitä Zohar on useimmille saavuttamaton.
kasta. Kabbala on yksi RC- perinteen
kolmesta peruspilareista.
Oman aikamme filosofian alkuperä
on niissä vanhoissa oppineissa seurakunnissa, joiden piirissä Israelin opettajat ja mestarit veivät tietoaan eteen-
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Labyrintti
Michael Eben
Rosenkorset 3, 2000

Kirjoittaja, frater Michael Eben on
tshekin- ja slovakiankielisen alueen
suurloosin suurmestari. Hänet asetettiin suurmestariksi syyskuussa 1997 joitakin kuukausia sen jälkeen, kun Prahassa sijaitseva administraatio muutettiin suurloosiksi. Frater Ebenin päämääränä oli koko 1990-alkupuolen ollut AMORCin saaminen tshekkiläiselle ja slovakialaiselle maaperälle.
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Haluaisin kertoa teille eräästä hyvin erikoislaatuisesta kokemuksesta ja
jakaa sen kanssanne. Kyse on tietystä
paikasta ja matkasta, jonka itse tein ja
jonka te myös voitte kokea hyvin persoonallisella ja syvällä tavalla.
Paikka, josta puhun, on Chartresin
katedraali ja siellä sijaitseva labyrintti. Voisin kuvailla teille tilaa histori-
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allisesta näkökulmasta ja maalailla silmienne eteen katedraalin keskiaikaisen ympäristön. Aivan yhtä hyvin voisin pitää luennon, jossa matemaattisesti ja geometrisesti kuvailisin labyrintin tai koko katedraalin yksityiskohtia. Mutta sitä en tee. Tuon ajan
labyrintin rakentajilla oli hallussaan
todellinen viesti, jonka he jättivät
testamenttina meille. Siitä kerron teille. Chartresin katedraalista ja siihen
liittyvistä mysteereistä on kirjoitettu
monia kirjoja. Tällä matkallamme puhumme kuitenkin labyrintistä, joka on
mystinen symboli.

on kuuluisa Chartresin labyrintti. Se
on melkein 13 metriä läpimitaltaan.
Labyrintin polku on 261.5 metriä pitkä. Polku alkaa vasemmalta puolelta
keskeltä. Vanhojen tietojen mukaan
pyhiinvaeltajat kulkivat polkua pitkin
polvillaan tai avojaloin, koska kyseessä oli henkinen harjoitus. Tekstin mukaan polku on nimeltään ”Chemin de
Jérusalem” (tie Jerusalemiin) ja se
symboloi matkaa, jonka sielumme
tekee päästäkseen Taivaalliseen Jerusalemiin. Jalokivin koristettu katedraali symboloi juuri tuota Taivaallista Jerusalemia.

Viime vuonna kesäpäivänseisauksen aikaan ryhmä tshekkiläisen suurloosin jäseniä teki ensimmäisen ruusuristimatkansa Ranskaan. Kesäkuun
21. päivän aamuna tulimme Chartresiin.

Nykyisin labyrintissa on lähes aina
tuoleja ja keskusta on mattojen peitossa. Kesäpäivänseisauksen aikaan
labyrintti kuitenkin tyhjennetään ja
yleisö voi nähdä sen. Juuri tänään
Chartresissa on valtaisa väentungos,
sillä on kesäpäivänseisaus. Osa pyhiinvaeltajista haluaa nähdä auringon
kello 12.00 aikaan paistavan kirkon
eteläisen poikkilaivan eräässä lattiakivessä sijaitsevaan kullanväriseen
metallitappiin. Monet haluavat kuitenkin vaeltaa labyrintin läpi.

Haluaisin teidän siirtyvän ajatuksissanne tuohon paikkaan. Menemme
valtaisaan katedraaliin kauniin pääoven kautta. Katselemme ympärillemme ja näemme kaikki nuo pylväät ja
goottilaiset kaaret, niin mahtavat ja
kuitenkin niin kevät…Liikumme hitaasti mahtavaa tummaa päälaivaa
kohti ja näemme lasimaalauksin koristellut ikkunat, joissa loistaa kuuluisa
chartresinsininen väri. Kuljemme hitaasti jonossa eteenpäin.

Labyrintti on täynnä kymmeniä,
hiljaa eteenpäin vaeltavia ihmisiä. Polku on niin kapea, että pyhiinvaeltajat
joutuvat kulkemaan kylki kyljessä.
Meille tapahtui niin, että jouduimme
odottamaan noin tunnin päästäksemKatedraalin päälaivan kivilattiassa me pelkästään labyrintin sisäkäytävän
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suulle. Odottaessamme kuulimme,
että katedraali suljetaan yleisöltä kello 12.00 ja 14.30 väliseksi ajaksi.
Kukaan ei kuitenkaan halua luovuttaa. Tajuamme, ettemme ehdi labyrinttiin, sillä kello on jo yli 11.00 ja
tällöin mahdollisuutemme päästä labyrintin keskustaan ennen kahtatoista
ovat olemattomat.
Menemme nyt kuitenkin labyrinttiin. Pyhiinvaeltajien joukossa näemme monia eri tapoja lähestyä labyrinttiä. Jotkut ovat hartaan nöyriä ja kärsivällisiä polulla ollessaan, toiset kokevat syviä tunteita tällä pyhällä paikalla. Toiset vuorostaan näyttävät pitkästyvän vaelluksena aikana ja jotta
aika ei menisi hukkaan, he kiikaroivat ylhäällä olevia lasimaalauksia
vaeltaessaan polulla. Kärsivälliset kulkijat näyttävät pyrkivän korkealle henkiselle tasolle, mutta pitkästyneet rupattelevat kaikkea mahdollista ja pitävät vaellusta pelkkänä turistihuvitteluna. Mikä kuva sivistyksestä!
Kuinka moni tulee pelkästä uteliaisuudesta välittämättä lainkaan itse asiasta…?
Kello 12.00 kuulemme todellakin
kuulutuksen, jonka mukaan katedraali
suljetaan. Kukaan ei reagoi. Tähän tilanteeseen on kaksi ratkaisua. Jotkut
päättävät jäädä katedraaliin ja vastustaa viranomaisia. Mutta toisinkin voi
tehdä. Tulee nöyrästi hyväksyä tosi-

asiat. Jos emme pääse labyrintin keskustaan tällä kertaa, meidän pitää olla
tyytyväisiä siihen tietoon, minkä
olemme saaneet. Näemme syvän mystisen tarkoituksen tässä seikassa. Elämässämme voi tapahtua niin, ettemme saavuta korkeinta valaistumista,
unio mysticaa, suuren tehtävän täydellistä ymmärtämistä. Hyväksymme nöyrästi sen tosiasian, että
emme pääse tien loppuun tässä elämässä, mutta pääsemme sinne asti,
kuin on tarkoitettu. Ja tämä on arvokkaampaa kuin pyrkiä saavuttamaan sitä, mitä ei alun perin oltu
tarkoitettu. Seuraavassa inkarnaatiossa voimme jatkaa kohdasta, johon lopetimme.
Kun olemme kyllin nöyriä ja vastaanottavaisia, meille annetaan tietoa
vaelluksemme aikana. Jos pidämme
labyrinttiä vihkimysten polun symbolina, matkana Taivaalliseen Jerusalemiin, voimme havaita monia asioita,
jotka helposti jäävät huomiotta.
Jos meillä ei ole karttaa käytössämme labyrintissä ollessamme, emme
voi tietää, miten pitkällä olemme.
Symbolisella tasolla tilanne vastaa tilannettamme mystisellä polulla – kukaan ei välttämättä tiedä, miten pitkällä ja missä olemme. Ainoa asia,
josta voimme olla varmoja, on matkalla, tiellä oleminen.
Labyrintissä kohtaamme monia eri
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kohdassa matkaa olevia ihmisiä.
Emme kuitenkaan tiedä, ovatko he
edessämme vai takanamme. Etäisyys
labyrintin keskustasta ei kerro mitään. Maanpäällisessä elämässämme
kohtaamme samalla tavoin monia ihmisiä, mutta emme voi sanoa mitään
heidän kehitystasostaan. Emme saa
ylenkatsoa ketään, jonka luulemme
olevan meitä alempana, sillä asia voi
olla juuri päinvastoin. Samalla tavoin
voimme erehtyä ihmisestä, joka näennäisesti vaikuttaa olevan labyrintin keskustassa. Hän voi olla vasta
polkunsa alussa. Katsokaamme oheista labyrintin karttaa.

kija on ikään kuin opintojensa alussa
oleva noviisi, joka alkaisi opiskella
korkeampien temppeliasteiden opintokirjeitä. Tämä ei auta pitkän päälle. On parasta joko lopettaa matka tai
jatkaa kärsivällisesti psyykkisen kehityksen tietä.
Kun olemme kulkeneet jonkin aikaa labyrintissä, huomaamme aika
ajoin, että samat ihmiset tulevat vastaan. Nämä kohtaamiset eivät ole sattumanvaraisia, mutta välttämättä
emme ymmärrä näiden tapaamisten
taustalla olevia lakeja. Polku on merkitty vain lattiaan asetetuilla kivillä.
Me itse voimme valita tien tai kulkea
yli rajojen. Tässä on kosmisen järjestyksen symboli. Voimme oivaltaa ne
lait, jotka ohjaavat kosmista ja ovat
luoneet sen. Voi myös olla, ettemme
pysty näkemään niitä. Saamme kuitenkin vapaasti valita, tottelemmeko
kosmisia lakeja vai ei.

Sen jälkeen kun olemme astuneet
labyrinttiin, voimme saada mahdollisuuden vilkaista sen keskustaa ja olla
läheisessä yhteydessä siihen. Eikö
tämä muistutakin niitä tilanteita, kun
alkuvaiheen RC- kokeissamme saatoimme onnistua helpostikin, mutta
myöhemmin sitä vastoin joudumme
ponnistelemaan paljonkin onnistuakNyt tuntuu siltä, että tämä luento
semme niissä.
labyrintistä riittää. Ja kysymys, saavutammeko keskuksen, ei tunnukaan
On vielä muutakin symboliikkaa. enää tärkeältä. Voimme jättää vaatiMonet pyhiinvaeltajat joutuvat kiu- mukset ja keskittyä positiiviseen nöysaukseen. He haluavat astella labyrin- ryyteen ja kiitollisuuteen. Olemme
tin polun kääntökohtien yli suoraan etuoikeutettuja. Olemme saneet tiekeskukseen. Joku voi myös pitkästyä don. Nyt voimme toivoa vain yhtä
matkallaan, toinen taas vuorostaan asiaa: jos joskus pääsemme keskuspalaa aiempaan matkansa kohtaan ja taan, osittaisimme kunnioitusta odotjatkaa siitä. Suoraan keskukseen kul- tamatta muita hyvä tekoja.
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Ehkäpä tämä nöyryys ja myönteinen asenne auttoi katedraalin pyhiinvaeltajia. Vaikka heitä kehotettiin poistumaan eikä heitä kohtaan muutenkaan oltu suopeita ja vaikka maailmallisia vaeltajia oli paljon, kaikki kärsivälliset pääsivät keskukseen. Tämä on
enemmän kuin symboli. Tämä on
käytännön esimerkki. Nöyryys vapauttaa meidät riippuvuudesta ja liiallisista toiveista.

on usein symboleista puhuttaessa.
Kaikkea tietoa ei voida ilmaista sanoin. Labyrintista tulee esiin myös
muita symboleja, kuten esim. neliö.
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Teimme symbolisen matkan Jerusalemiin. Ehkä emme saavuttaneet todellista valaistumista, mutta saimme
viisautta. Se on etuoikeus. Tämänkaltaista viisautta ei voida jakaa ihmiseltä toiselle. Sitä ei ole kirjoissa tai
opintokirjeissään. Ja sitä ei voi kosTämä labyrintin tulkinta saattaa kaan unohtaa. Se ohjaa tietämme aina
olla liiankin henkilökohtainen, jotta tämän inkarnaation loppuun asti. Toisiitä olisi muille hyötyä, mutta näin vokaamme itse kukin, että saisimme
tällaisia viisauden murusia, olivatpa
ne lähtöisin Chartresista tai jostain
muualta. Ne muodostuvat pieniksi
askeleiksi tiellämme.
Niin tapahtukoon!

Kosminen virittäytyminen
Yhteys Kosmisen ja sinun välilläsi
Walter Albersheim, F.R.C.
Rosicrucian Digest, January 1979

Kosmiseen yhteyteen pääsemisestä tai
virittäytymisestä käytetään myös
muita nimityksiä kuten valaistuminen
tai mystinen avioliitto. Yhteys pyritään saamaan aikaan monin tavoin:
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rukoillen, toistamalla pyhää sanaa,
meditoimalla, dervissitanssilla, huumeilla ja äärimmäisen kiihkeyden
avulla. RC- veljeskunta, AMORC,
opettaa vähitellen etenevää, asteittais-
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ta tietä valaistumiseen.
Tie kulkee kokeiden ja opiskelun
kautta. Tämä maltillinen asenne mielessämme analysoimme sanaa virittäytyminen.
Radiovastaanotin viritetään lähetysasemaan nähden siten, että molempien värähtelyt ovat taajuudeltaan samat.
Sana virittäminen on otettu musiikista. Muusikot virittävät harppujen tai
pianojen kielet harmoniaan keskenään
ja orkesterin kaikki soittimet viritetään
yhteisen musiikkiavaimen mukaan. Ihmiskorvin kuultavan äänen alue on
noin 10 oktaavia, 16:sta 16 000:een
värähtelyyn sekunnissa.
Värähtelyjen kokonaisuutta voidaan verrata suunnattomaan suureen
soitinpöytään, joka ylittää suuresti pianon kahdeksan oktaavia. Alhaisin ajateltavissa oleva rytmi olisi koko universumin elämänkaari, alun suuresta
alkuräjähdyksestä lopun mahdolliseen
luhistumiseen. Tämä ajanjakson eli värähtelyn arvellaan kestävän 100 biljoonaa vuotta. Kaikkein nopeimmat
värähtelyt liittyvät mahtaviin kosmisiin säteisiin. Kosminen tarkoittaa tässä, että värähtelyjen alkuperä on oman
aurinkokuntamme ulkopuolella. Värähtelyalue näiden ääripisteiden välillä käsittää yli sata oktaavia.
Fyysikot ja insinöörit ovat tutkineet
fyysisen tason värähtelyjä ja tutkimusten tuloksena ihmiskunta on saanut hallintaansa monia luonnon voimia, mutta
ei kuitenkaan kosmisesta virittäytymi-

sestä.
Ei televisio, avaruusmatkailu eikä
atomiase ole tehnyt ihmiskuntaa juurikaan onnellisemmaksi. Kosmisen
värähtelyn alue jää fysiikan ulkopuolelle!
RC:n kosmista näppäimistöä koskevien opetusten mukaan kosmisten
säteiden värähtelyjen sisä- ja yläpuolella on olemassa värähtelyoktaaveja, jotka ovat yhteydessä mieleen.
Mielen tasoja ja luultavasti myös mielen värähtelyjä on yksisoluisen organismin alkeellisesta aistimuksesta ihmisen tietoiseen ajatteluun ja mystisen ajattelumme mukaisesti koko universumin tietoisuuteen, Kosmiseen
Mieleen asti.
Kosminen virittäytyminen on täten oman sielupersoonallisuutemme
harmonisoitumista Kosmisen Mielen
kanssa. Ennen kuin tämänkaltaiseen
virittäytymiseen voidaan pyrkiä, puhumme muutaman sanan niistä ongelmista, mitä tähän liittyy. Näyttää siltä, kun asiaa pohtii järkiperäisesti, että
mielen värähtelyjen täytyy poiketa
aineen värähtelyistä.
Ensimmäinen peruste tähän on suhteellisuusteoria, jonka mukaan mitään
viestiä ei voida välittää aineen keinoin nopeudella, mikä ylittää valon
nopeuden, 300 000 km sekunnissa.
Tällä nopeudella kestäisi monia tuhansia vuosia kuljettaa ajatuksiamme
yhdestä galaksista toiseen ja biljoonia vuosia haravoida osaa universu-
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Päinvastoin kuin fysiikka, RC opettaa,
että kosminen energia ilmentyy kahtena vastakkaisena napaisuutena (polariteetti). Negatiivinen energia eli
RC:n henkienergiaksi kutsuma. on

fyysikkojen tuntemaa aineen värähtelyenergiaa. Se on fysiikan lakien,
kuten suhteellisuus- ja kvanttimekaniikkalakien alaista. Positiivista puolta, joka on opetustemme mukaan nimeltään ”nous” eli vitaali elämänvoima, ei voida kuvata fysiikan termein.
Lähin sitä kuvaava määritelmä olisi:
”Se on energiaa, joka on joka suhteessa päinvastaista kuin henkienergia.” Se ei ole sidoksissa valon nopeuteen eikä kvanttihyppyihin.
Näin ajatellessamme olemme hyvässä seurassa. Suuri filosofi ja matemaatikko, Isaac Newton, modernin
tieteellisen ajattelun isä, oli sitä mieltä, että hänen keksimänsä fysiikan lait
soveltuvat muualle, mutta eivät ihmismieleen. Albert Einstein, tämän vuosisadan nero, loukkasi tutkijatovereitaan kieltämällä epätarkkuusperiaatteen yleisen paikkansapitävyyden sanomalla ”Jumala ei heitä arpaa.” Kumpikin näitä suurista tutkijoista oli sitä mieltä, että aineen lait eivät koske henkistä aluetta. Molemmat
ajattelivat, että mielen
korkeat lait voivat vaikuttaa fyysisiin tapahtumiin ja saavat sattumanvaraiset asiat
kääntymään tarkoituksenmukaisiksi.
Mielen mukaan ottaminen ei suinkaan muserra modernin luonnontieteen ylpeää luomusta. Mystikoiden Ju-

16

HELMIKUU 2001

mista teleskoopeillamme. Tämä ei
sovi käsitykseemme Jumalasta, jonka
tietojemme mukaan pitäisi aina tietää
kaikki mahdollinen kaikkialla maailmassa.
Toinen peruste liittyy kvanttifysiikkaan. Vuonna 1901 saksalainen fyysikko Max Planck keksi, että värähtelevää energiaa voidaan siirtää vain
kiinteissä kvantti-nimisissä osioissa,
joiden koko kasvaa värähtelynumeron
mukaan. Mielen värähtelyenergia
kvanttienergiana kohoaa miljooniin
voltteihin. Sellaista määrää ei voida
kehittää ja ihmiskehokaan ei kestäisi
sitä. Fyysikot tiedostivat ainoastaan
aineelliset värähtelyn ja kielsivät ajatusvärähtelyjen olemassaolon.
Kolmas peruste on, että Planckin
keksinnölle perustuva kvanttimekaniikka sisältää ns. epätarkkuusperiaatteen. Tämän mukaan minkään fysikaalisen tapahtuman tulosta ei voida tietää tarkasti muutoin kuin vain seuraavaan kvanttiin nähden. Ajatteluvärähtelyn korkeilla asteilla tämä tarkoittaisi karkeasyistä ja epätäydellistä ajattelua. Se taas olisi kaikkitietävän jumalaisen mielen vastainen.
Kaksi polariteettia

mala, Newtonin ja Einsteinin Jumala, ei ole mielivaltainen despootti eikä
persoonallinen henkilö omine haluineen tai taipumuksineen. Mystikot yhdistävät Jumalan universumiin ja Kosmiseen Mieleen luonnonlakeineen. Jumala ei kumoa luonnonlakejaan, koska ne ovat hänen mielensä ilmaisuja.
Jos kysyt, kuinka
ihmisyksilöt, kokonaisuuden pienet
osaset, voivat virittäytyä Kosmisen
suunnattoman täyteyteen, sinun on
hyvä muistaa,
että nousilla ei
ole minkäänlaista kokoa. Sitä ei
voida selittää värähtelyillä, joihin me voimme koettaa harmonisoida fyysiset välineemme.
Meidän tulee siis virittää mielemme
ajattelu Kosmisen Mielen merkitykseen tai sisältöön.
Värähtelyn ja merkityksen tai sisällön napaisuuksien vastakkaisuutta voidaan selventää aineellisen tason esimerkillä. Jokaisella sävelellä
on oma taajuutensa, joka on juuri tarkalleen tietty, mutta varsinaista merkitystä sillä ei ole. Aivan toisin on
puhutun sanan laita. Puhuttu sana,
jopa tavu, esim. sana Jumala tai rakkaus värähtelevät laajassa värähtelyjen kirjossa, jota on vaikea kuvailla
sanoin. Sanoina merkitykset kuiten-

kin voivat olla elintärkeitä ja heti ymmärrettävissä.
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Yhteyden virta
Mihin kosmisen ajatuksen merkitykseen etsijän pitäisi virittäytyä, kun hän
pyrkii virittäytymään Kosmiseen?
Ohjeita on annettu mm. kirjasessa
”Kosminen Sanktum.” Kosminen virittäytyminen tarkoittaa ”kommunikaatioyhteyttä” Kosmisen kanssa. Virtauksen suunta voi olla ulospäin, kaksisuuntainen tai sisäänpäin.
Ne, jotka esittävät surunsa ja tarpeensa Kosmiselle rukoillen, suuntaavat virran itsestään ulospäin, koska he
odottavat vastausta saadakseen helpotusta. Auttamistyössä ja parantamisessa toimivat muuntautuvat Kosmisen

kanaviksi ja auttavaksi voimaksi.
Tämä virtaus on kaksisuuntaista yhteydenpitoa. Korkein muoto on sitä,
kun etsii Kosmista sen itsensä vuoksi
– ilman persoonallisia pyyteitä. Tässä etsijä pyrkii saamaan yksipuolisen
suunnan Kosmisesta itseensä sisäänpäin. Miten tämä tapahtuu? Mestarimystikot kautta aikojen ovat opettaneet, että meidän tulee tyhjentää mielemme ajatuksista, jotta kosmiselle
olisi tilaa. Perusteluna on se seikka,
ettei meidän objektiivinen älyllinen
mielemme pysty virittäytymään jumalallisen mielen äärettömään skaalaan.
Jotta saataisi mieli rauhoitetuksi ajatuksilta, käytetään meditaatioon liittyvässä keskittymisessä idässä mantroja, pyhää sanaa tai Jumalan nimeä.
Ruusuristiläiset uskovat, että tunteen tuoma voima voi luoda yhteyden paremmin kuin keinotekoinen
keskittyminen johonkin ajatukseen.
Tunne on voimaa. Se liikuttaa meitä
ja se voi liikuttaa Kosmista. Tunteen,
emootion tulee olla myönteinen ja
ulospäin suuntautunut. Myönteinen

ajattelu pystyy uskomaan Kosmisen
hyvyyteen. Se voi luottaa Kosmisen
luovaan voimaan ja hyväksyä kärsimyksen ja kuoleman inhimilliseen
olemassaoloon kuuluvina. Myönteinen
ulospäin suuntautuva tunne, rakkaus,
sisältää vieläkin enemmän. Se rakastaa kaikkea elämää ja eniten sen lähdettä, Kosmista.
Mestari Jeesus, kuten muutkin mestarit ennen häntä, opetti ”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin
kuin itseäsi”. Tämä liittyy kaiken olevaisen ykseyteen, joka ilmenee luomisessa ja rakkaudessa.
Siten, matkamme päässä, löydämme rakkauden kultaisen avaimen ja
tunnistamme kosmisen virittäytymisen ykseydeksi. Tunnistamme harmonisoitumisen ja ymmärrämme sen,
mutta emme kaikki ole vielä kyenneet
elämään sitä. Silloin, kun kykenemme kokemaan ja ilmaisemaan epäitsekästä ja loputonta rakkautta, olemme saavuttaneet kosmisen virittäytymisen.

Jos tietosi ei opeta sinulle asioiden todellista arvoa, eikä vapautsa sinua
aineen kahleista, et koskaan pääse lähelle totuuden valtaistuinta.
Kahil Gibran
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Vertauskuvia
Martin Schulmanin kirjasta:
Karmic Astrology- The Moon´s Noodes and Reincarnation
Rosenkorset 1, 1999

Silloin oli aamu ja Jumala seisoi kahdentoista lapsensa edessä. Ja Jumala
istutti lastensa sydämiin inhimillisen
elämän siemenen. Ja Jumala puhutteli
jokaista erikseen ja pyysi heitä ottamaan vastaan Hänen lahjansa.
”Sinulle Oinas, annan ensimmäisen siemeneni ja saat kunnian kylvää
sen. Jokaista kylvämääsi siementä
kohtaan saat
miljoonakertaisen sadon.
Sinulla ei tule
olemaan aikaa nähdä
kylvämiesi
siementen
kasvavan, sillä kylvösi
tuottaa yhä
enemmän istutettavaa. Olet ensimmäinen, jonka tehtävänä on saada
ihmisten mieliin ajatus Minusta. Sinun tehtäväsi ei ole kuitenkaan ruokkia tai asettaa kyseenalaiseksi tätä
ajatusta. Elämäsi on oleva toimintaa.
Sinulle antamani tehtävä on, että saatat luomistyöni ihmisten tietoisuuteen. Jotta tekisit työsi hyvin, annan
sinulle itsekunnioituksen hyveen.
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”Sinä, Härkä, saat vallan rakentaa
siemenen aineeksi. Tehtäväsi on
suuri ja se
vaatii kärsivällisyyttä,
sillä sinun tulee saattaa
päätökseen
kaikki, mikä
on aloitettu.
Muutoin tuuli vie siemenet. Kun annan sinulle tämän tehtävän, et saa kyseenalaistaa tai keskeyttää sitä tai olla
riippuvainen muista. Tämän takia
annan sinulle lahjaksi vahvuuden.
Käytä sitä viisaasti.
”Sinulle, Kaksonen, annan kysymyksiä ilman vastauksia, niin että voit
tuoda ymmärtämystä kaikkeen, mitä ihmiset näkevät
ympärillään.
Et saa koskaan tietää,
miksi ihmiset
puhuvat tai
kuuntelevat,

HELMIKUU 2001

mutta vastauksien etsinnästä saat lah”Sinua,
jani, joka on tieto.
Neitsyt, pyydän tutki”Sinä, Rapu, sinun tehtäväsi on maan, mitä
opettaa ihmisille tunteita. Ajatukseni kaikkea ihon, että sinun miset ovat
tulee saada tehneet sille,
heidät itke- mitä olen
mään ja nau- luonut. Siramaan kaik- nun tulee
kea, mitä he tarkkaan tutkia heidän tekojensa tunäkevät ja loksia ja muisajattelevat, tuttaa heitä heiniin että kaik- dän erehdyksiski sisäinen il- tään niin että
mentyy. Sinul- minun luomani
le annan lahjan, joka koskee perhettä, sinun kauttasi
jotta sinun sisäinen olemuksesi voisi tulisi täydellimoninkertaistua.
seksi. Tätä varten on lahjani
”Sinä, Leijona, sinun tulee näyttää sinulle ajatukmaailmalle sen puhtaus.”
luomakuntani kaikesSinulle, Vaasa loistos- ka, annan tehtäväksi palvelemisen,
saan. Mutta niin että ihmiset huomaisivatvelvollisinun tulee suutensa toisiaan kohtaan ja että he opvaroa tule- pisivat yhteistyötä ja samalla näkemään
masta ylpe- myös tekojensa
äksi ja si- toisen puolen.
nun tulee Asetan sinut kaikaina muis- kialle sinne, mistaa, että kyse on minun luomuksesta- sä on epäharmonini, ei sinun. Jos unohdat tämän, ihmi- aa. Kaiken vaiset halveksivat sinua. Tähän työhön vannäkösi tähden
liittyy paljon iloa, jos vain teet työsi annan sinulle rakhyvin. Siksi sinun lahjasi on kunnia. kauden lahjan.
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”Sinulle, Skorpioni, annan vaikean
tehtävän. Saat kyvyn tuntea ihmisen
mielen, mutta et saa puhua siitä, mitä
tiedät. Monesti kärsit näkemästäsi ja
kärsimyksesi tähden käännyt pois minusta. Unohdat, että Minä en aiheuta
sinulle surua, vaan sen tekee ajatusteni väärentäminen. Tulet näkemään
niin paljon ihmisestä, että hän alkaa
tuntua sinusta eläimeltä. Joudut kamppailemaan itsessäsi olevia haluja vastaan ja saatat joutua eksyksiin. Mutta
kun lopulta tulet takaisin luokseni,
Skorpioni, saat lahjani, mikä on päämäärätietoisuus.

opettaa ihmisiä
tekemään työtä.
Tehtäväsi ei ole
helppo, sillä tunnet ihmisten
ponnistelut omilla hartioillasi.
Sinun taakkasi
suuren painon
takia asetan ihmisten vastuun sinun käsiisi.
”Sinulle, Vesimies, annan käsitteen
tulevaisuus, jotta ihmiset pystyisivät
näkemään muita mahdollisuuksia.
Tulet kärsimään yksinäisyyden tuskasta, sillä en
salli sinun henkilöidä rakkauttani. Jotta
ihmisten katseet voidaan
kääntää uusia
mahdollisuuksia kohti, annan sinulle vapauden lahjan,
niin että voit jatkaa ihmiskunnan palvelua, niin paljon kuin se sinua tarvitsee.

”Jousimies, sinulta pyydän, että
koetat saada ihmiset hymyilemään,
sillä ymmärtäessään väärin ajatukseni he katkeroituvat. Nauru antaa ihmisille toivoa, ja toivo kääntää heidät takaisin Minun puoleeni. Tulet
vaikuttamaan monen elämään, joskus
vain hetken verran. Tunnet näiden ihmisten sydämissä
olevan levottomuuden. Sinulle, Jousimies, annan loputtoman yltäkylläisyyden lahjan, jotta voisit levittäytyä kaikkein pimeimpiinkin
”Sinulle, Kala, annan kaikista vaipaikkoihin ja viedä keimman tehtävän. Pyydän sinua kesinne valoa.
räämään kaikki ihmisten surut ja tuomaan ne minulle. Sinun kyyneleistäsi
”Sinua, Kauris, pyydän tekemään on lopulta tuleva minun kyyneleitäni.
työtä otsasi hiessä, sillä sinun tulee Se suru, jonka keräät itseesi, on sitä,
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että ihmiset ovat ymmärtäneet väärin ajatukseni. Anna sinä heille myötätuntosi, niin että he jaksavat yrittää
uudestaan. Tämän kaikista vaikeimman tehtävän vuoksi annan sinulle
kaikista suurimman lahjan. Tulet olemaan ainut kahdestatoista lapsestani,
joka tulee ymmärtämään Minua. Tämän ymmärtämisen lahja on sinulle,
Kala, sillä kun yrität levittää sitä ihmisille, he eivät halua kuulla sinua.”

”Ja lapset menivät pois ja jokainen
päätti tehdä parhaansa voidakseen vastaanottaa lahjansa. Mutta kukaan ei
täysin ymmärtänyt tehtäväänsä tai lahjaansa ja kun he hämmentyneinä palasivat takaisin, Jumala sanoi: ”Te kaikki
luulette, että toisen saama lahja on
omaanne parempi ja siksi saatte vaihtaa lahjanne.” Ja lapset ilostuivat suuresti, kun he ajattelivat uuden lahjansa
mahdollisuuksia.

…Tämän jälkeen Jumala sanoi: ”Nyt
jokainen teistä on saanut itselleen osan
ajatustani. Teidän ei pidä sekoittaa
omaa osaanne Minun ajatukseeni eikä
teidän myöskään pidä pyrkiä vaihtamaan osia keskenänne. Sillä jokainen
teistä on täydellinen, mutta te ette tiedä tätä, ennen kuin kaikki kaksitoista
ovat yksi. Silloin koko ajatukseni tulee avautumaan teille kaikille.

Ja Jumala hymyili ja sanoi: ”Te tulette palaamaan luokseni vielä lukemattomia kertoja pyytäen vapautumista
tehtävästänne ja joka kerta täytän toivomuksenne. Tulette elämään lukemattomia inkarnaatioita ennen kuin olette
täyttäneet ensimmäisen saamanne tehtävän. Saatte monia mahdollisuuksia
tehtävänne täyttämiseen, mutta vasta
kun se on täytetty, voitte jäädä luokseni.”

Sillä teidän sisimpänne meri on mittaamaton ja vailla ääriä.
Vielä eilen luulin olevani rytmitöntä musiikkia keskellä elämää. Nyt tiedän,
että olen elämä itse, että kaikki elämä värähtelee rytmillisesti minussa
itsessäni.
Kahil Gibran
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Rukouksen merkityksestä
Cecil A. Poole, F.R.C,
Rosenkorset 2, 2000

vat silloin tällöin kysyä ”Mistä syystä
ruusuristirituaaleissa ja opinnoissa
käytetään niin paljon rukouksia, kun
rukous kuuluu tosiasiassa uskonnollisiin riitteihin?” Totta on, että rukoileminen sanan varsinaisessa mielessä
on teologinen käsite. Rukoushan liittyy tavallisesti uskonnollisiin toimituksiin, oppeihin ja rituaaleihin. Tietääkseni ei ole olemassa uskontoa,
jossa rukoileminen ei keskeisesti kuuluisi uskonnon harjoittamiseen. Mistä syystä sitten tätä uskonnollista tapaa harjoitetaan sellaisenkin veljeskunnan piirissä, joka ei sinänsä ole
uskonto eikä se luonteeltaankaan ole
uskonnollinen? Toisaalta voidaan ajatella, ettei rukousta pitäisikään liittää
pelkästään uskonnon harjoittamiseen
vain siitä syystä, että sitä käytetään
uskonnollisena rituaalina.

Mitä rukous on? Onko se pelkästään
uskonnollinen rituaali vai voiko toisaalta olla kyse voimakkaasta keskittymisestä? Kaikkialla, hyvinkin erilaisissa kulttuureissa, on rukouksen
avulla voitu saada aikaan aivan selkeitä tuloksia. Ruusuristiläiset saatta-

Vaikka rukoileminen on uskonnollista, se voi samalla olla hyvin henkilökohtainen asia. Luultavasti ei ole
lainkaan vaikea löytää esimerkkejä ihmisistä, jotka eivät ole lainkaan uskonnollisia, mutta jotka kuitenkin ovat
silloin tällöin elämänsä aikana rukoilleet. Erilaiset maalliset yhteisöt ja lai-
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tokset käyttävät myöskin rukousta.
Monet veljeskunnat, kuten Ruusuristin Veljeskuntakin käyttävät rituaaleissaan rukousta eri muodoissaan.
Monissa valtioissa lakiasäätävät elimet
aloittavat kokoontumisensa rukouksella, ja joissakin maissa on olemassa
pappeja erityisesti tätä tilaisuutta varten.

kokin tai ateisti tai joku täysin uskonnoton saattaa joskus elämässään pyytää
apua korkeimmalta mahdilta tai anoa
itselleen jotain tarvitsemaansa. Anomisrukoukseen sisältyy yksinkertaisesti
tunnustus siitä, että elämässä on tilanteita, jolloin tunnemme, etteivät toiveemme täyty oman työmme tuloksena ja seurauksena ja siksi pyydämme
apua jostain muualta. Tämä käsitys on
tietenkin hyvin yksinkertaistettu ja tavallaan itsekäs. Jos emme koskaan rukoile muuta kuin pyytääksemme jotain, rukoileminen on meille vain hätätapausapua tai viimeinen keino silloin, kun mitään muuta apua ei ole saatavissa.

Jotta voisimme ymmärtää rukouksen laajuutta ja merkitystä, meidän on
tutkittava rukouksen tarkoitusta. Ruusuristijäseninä tarkastelemme rukousta
erityisesti mystiikan näkökulmasta,
mutta toisaalta velvollisuutemme on
tutkia sitä myös muilta puolilta. Rukoilemistapahtuma voidaan jakaa viiteen eri lajiin: on anomuksia, esiruEsirukoukset
kouksia, kunnioituksen tai palvonnan
osoittamista, harmonisoitumista ja kes- Esirukous on jonkun muun puolesta
kittymistä.
rukoilemista. Se on tietenkin eettisesti arvokkaampaa ja lähtöisin korkeamRukoukset, joihin liittyy
malta moraaliselta tasolta kuin anomisrukous, jossa pyydetään itselle jotain.
anomista
Jonkun toisen puolesta tapahtuva esiTämä rukous on yksinkertaisin ja ta- rukous ilmentää, että pyytäjä tuntee
vallaan alkuperäisin rukouksen muo- kunnioitusta ja rakkautta Jumalaa kohto. Anomisrukouksessa rukoilija pyy- taan. Ei ole niinkään helppoa rukoilla
tää jotain itselleen. Yksinkertainen toisen puolesta ja samalla olla itsekäs
anominen voidaan tehdä itsekkäistä tai mieleltään. Esirukouksessa rukoilija ilepäitsekkäistä syistä. Mielenkiintois- mentää ihmisten ja Luojan välistä yhta on, että voimme rukouksella pyy- teyttä. Rukoilijan mielessä on käsitys
tää itsellemme jotain ilman että meil- kosmisesta järjestyksestä korkeimpine
lä on ajatustakaan tai kunnioitusta olemuspuolineen ja hän uskoo, että rumielemme Jumalaa kohtaan. Kyynik- koilemalla epäitsekkäästi ja omantun-
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non mukaan voi saada apua ja helpo- teisön eri sakramenttien muodossa.
tusta kärsivälle ja rauhaa tarvitseval- Kuitenkaan palvontaa tai kunnioitusle.
ta ei tarvitse esittää juuri tässä muodossa. Ihminen voi ilmentää sitä myös
Kunnioituksen osoittaminen
omalla toiminnallaan ja vaatimattomalla asenteellaan. Jokainen ihminen,
Ääretöntä kohtaan
joka on vakuuttunut universumin taKunnioituksen tai palvonnan osoitta- pahtumien ja lakien tarkoituksenmuminen on esirukousta korkeampaa ru- kaisuudesta ja siitä, että korkein äly
kousta. Tällä osoitamme olevamme ohjaa niitä, nostaa tietoisuutensa kunvastaanottavaisia äärettömille voimil- nioituksella sitä voimaa kohti, joka
le. Nämä loputtomat voimat ovat vas- tekee kaikki asiat tarkoituksenmukaitakohtia meille, inhimillisille ja rajal- siksi ja arvokkaiksi. Palvonta nousee
lisille olennoille. Tässä kunnioitus- ja ihmisen mielen ja kehon rajallisten
palvontarukouksessa osoitetaan tuntei- mahdollisuuksien ja tämän rajattoman
den ja mielikuvien avulla kunnioitus- voiman välisestä suhteesta
ta Jumalaa kohtaan. Kunnioituksen
Lapsena kunnioitimme ja jopa jososoittaminen voi tapahtua rituaalien,
seremonioiden tai uskonnollisen yh- sain määrin saatoimme palvoa jota-
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puhuneet anomusrukouksista, esirukouksista ja palvonnan osoittamisesta. Näitä kaikkia voidaan pitää aktiivisina tapahtumina. Aktiivisina
siksi, että tällöin itse teemme jotain,
vaikkapa emme muuta kuin rukoilemme. Harmonisoituminen on toisaalta rukousta edeltävä tila. Se on
passiivista, mutta sen avulla pyrimme pääsemään tilaan, jossa huomioimme äärettömien voimien olemassaolon. Tarkoituksemme on kääntyä
näiden puoleen osoittaaksemme kunnioitusta tai esittääksemme anomuksen tai esirukouksen.
Harmonisoitumisen avulla mystikko voi kokea yhteyden Jumalaan.
Mystikko ajattelee tai on täysin vakuuttunut siitä, että mystiikka on se
tie, jonka avulla ihminen oppii tuntemaan äärimmäisen todellisuuden ja
pääsee kosketuksiin korkeimman
kanssa. Sopusointuun pääseminen
kosmisten voimien ja Jumalan kanssa opettaa meitä ymmärtämään universumin korkeimpien voimien olemassaolon. Meditaatio on pyrkimystä sopusointuun. Meditaatio ei kuitenkaan tarkoita täydellistä passiivisuutta. Meditaatio on ruusuristifilosofian mukaan tapahtuma, jossa ihminen asettuu läheiseen yhteyteen niiSopusointuun pääseminen
den korkeampien voimien kanssa,
Sopusointuun pääseminen eli harmo- joista hän itse on osa.
nisoituminen on valpas passiivinen eli
Luova keskittyminen
meditaatiotilanne, jolloin sielu avautuu jumalallisuuteen. Olemme juuri
Keskittyminen on harmonisoitumikin meitä vanhempaa henkilöä. Hän
osasi ehkä tehdä sellaista, jota ihailimme. Sankaripalvonta saa alkunsa
tästä edellä mainitun tapaisesta lapsenomaisesta tyydytyksestä nähdä toisen
tekevän sellaista, mitä itse ei osaa. Jos
meissä vielä aikuisena on tätä samaa
piirrettä, pystymme osoittamaan kunnioitusta itse elämän olemassaoloa ja
universaalien tai kosmisten lakien jokapäiväisiä ilmenemismuotoja kohtaan, joiden ansiosta ympäristömme
kuten myös me itse olemme olemassa. Älyllisin ja loogisin perustein suuntaamme täten kunnioituksemme ja
palvontamme korkeampaa olemassaoloa kohtaan. Jokainen meistä voi ilmentää tätä kunnioitusta omalla tavallaan. Jonkun mielestä kunnioitus tai
palvonta ilmenee parhaiten uskonnollisen yhteisön rituaalien kautta. Toinen taas vuorostaan tunnistaa tämän
yksilöllisen voiman toteutuvan jokapäiväisessä elämässään. Ilmaisimmepa sen miten tahansa, kunnioituksen
osoittaminen on kuitenkin eräs rukouksen muoto, jonka avulla tunnustamme olevamme inhimillisesti rajallisia olentoja korkeampien voimien
rajattomiin voimiin verrattuna.
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sen vastakohta ja siksi aktiivista ja luovaa. Sen avulla ihmiset voivat itse
oppia käyttämään luontaisia kykyjään.
Keskittymisen avulla ihminen oppii
kunnioittamaan ja samanaikaisesti
työskentelemään jumalallisten eli kosmisten lakien kanssa.
Näistä kaikista aiemmin mainituista
eri rukousmuodoista joidenkin mielestä keskittymistä voidaan vähiten
pitää rukouksena, vaikka se tosiasiassa on näistä kaikkein aktiivisinta.
Muut rukousmuodot vaativat rukoilijalta melko vähän aktiivista toimintaa. Toisin sanoen jos tarkastellaan
muuta neljää tapaa rukoilla, niissä on
itse asiassa vähän sanojen tai rituaalien muodossa olevaa toimintaa. Keskittyminen vaatii kuitenkin harjoittajaansa suuntamaan huomionsa ja kaiken mahdollisen voimansa jonkin ongelman ratkaisuun tai luomaan fyysiseen todellisuuteen jotain sellaista,
joka aiemmin oli vain mielen kuvitelma.
Tässä ei ole tarkoitus esitellä eri
keskittymismenetelmiä. Jokainen RCopiskelija tuntee ne jo opintokirjeistään. Kun keskitymme, emme käytä
vain voimia - tarkoittaa, että emme
vain pyydä jumalallisia voimia auttamaan meitä - vaan saamme oman olemuksemme voimat ilmentymään. Keskittymiseen liittyy muistutus: ”Jumala auttaa niitä, jotka auttavat itseään”.
Tämä on totta siksi, että se on ainoa

rukoustapahtuma, jossa ihminen on
aktiivinen. Sitten kun jokainen meistä oppii yhä enemmän keskittymisestä ja löytää tehokkaan tekniikan, kehittyy kykymme projisoida keskittymisemme ihmiskunnan luovaan työhön. Kautta historian on yhä uudelleen nähty, miten useiden henkilöiden
mentaalinen keskittyminen on saanut
aikaan perusteellisia ja myönteisiä
suurten ihmismassojen elämän ja käyttäytymisen muutoksia.
Rukouksen paikkaa ihmisen elämässä ei toinen ihminen voi määritellä. Missä määrin ja millaisissa tilanteissa sinä käytät rukousta johtuu
omista uskonnollisista käsityksistäsi.
Siihen vaikuttavat lisäksi tapasi ja
käsityksesi asemastasi elämässä ja kosmisella tasolla. Rukous on joka suhteessa hyvin henkilökohtainen asia.
Vaikka otamme osaa kirkolliseen rukoukseen, rukoilemme avioliittorituaaleihin liittyvissä tai muissa tilanteissa, jokaisen rukous on kuitenkin
muulta maailmalta kätketty tapahtuma. Emme tavallisesti kerro, miten rukoilemme ja missä muodossa. Ja näin
pitää olla, koska rukouksen merkitys
sen syvimmässä mielessä on yksilön
ja Jumalan välisessä yhteydessä.
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