Ydinasiaa

O

lemassaolon jatkuvuus on kysymys, joka kiehtoo ihmismieltä etsimään aina vain uusia
vastauksia. Yhteyden löytyminen ytimeen antaa varmuuden oman olemuksen pre- ja
post-eksistenssistä tämän materiatason yläpuolella. Sitä varten on luotava hiljainen
polku sieluksi sanottuun keskustaan, jossa piilee tuo ajattomuus. Yhteys ei vaadi ponnisteluja tai etsimistä, pikemminkin päinvastoin, irrottautumista ja vapautumista. Mutta tiedetäänhän se, kuinka helppouden löytäminen voi olla vaikeaa.
Jokainen on jo tällä hetkellä suunnilleen yhtä pätevä henkiolento kuin jokin ilman aineellista hahmoa oleva henki-lö. Et siis ykskaks muutu henkiolennoksi jättäessäsi läskisi lopullisesti,
vaan voit jo nyt löytää ytimesi viestin ja nauttia sen suomista mahdollisuuksista. Silloin myös
arkinen tässä ja nyt -elämä on rikkaampaa.
***
Edelleenkin tuntuu olevan vallalla sellaista uskomusta, että joku suuri ja mahtava jumalolento olisi puhunut ihmisille vain joskus muinaisina aikoina ja lyönyt tarkat rätingit eteen. Tuollaisesta tulee mieleen outo vanhatestamentillinen pilvistä jyrisevä tuomion ääni. Mutta pysäyttävämpi voi olla sisimmässä heräävä herkkä oivallus kaiken olemuksesta yleensä, ja ennen
muuta omasta tiestä.
Niinsanotulla Jumalan puheella jotkut tarkoittavat moraalia valvovan omantunnon ääntä,
mutta se on varsin pinnallinen näkemys. Syvähenkisyyden kannalta katsottuna sisäinen puhe
voisi tarkoittaa luottamusta antavia oivalluksia sekä kokonaisvaltaista rauhan ja tasapainon
tunnetta. Ihmiskunnan suurten opettajien välittämät sanomat osoittavat, että ihmisyksilöiden ja
ikuisen hengen välinen yhteys on hyvin konkreettinen asia ja mahdollista kokea tänäkin päivänä ilman välittäjiä. Vain ydintämme kuunnellen voimme saada riittävät vastaukset elämämme
kysymyksiin.
Ralph Waldo Emerson sanoi hyvin: "Sielun suhde jumalalliseen henkeen on niin välitön,
että on häpäisevää yrittää apukeinojen käyttämistä. Jumala ei puhuessaan ilmoita ihmiselle
vain yhtä asiaa, hän ilmoittaa kaikki. - - - Jos joku siis väittää tuntevansa Jumalan, puhuvansa
Jumalan äänellä, ja johdattaa sinut taaksepäin kuuntelemaan jossain toisessa maassa, toisessa maailmassa eläneen, aikoja sitten maaksi maatuneen kansan sanahelinää, älä usko häntä."
***
Jos ei kuulostele sielunsa herkkiä energioita vaan tukahduttaa ne ja väkisin yrittää noudattaa ulkopuolelta saneltuja henkisen elämän ohjeita, on vaarana muuttua ahdistuneeksi moralistiksi, jonka sisimmässä ei ole hyvä olla ja joka ei salli toisillekaan hyvää oloa. – Tänäkin
päivänä näemme ja koemme tuon ajattelutavan järkyttäviä seurauksia.
Kielteiset tunnetilat, kuten viha, kateus, ahneus, pelko sekä luonnonvastaiset elämäntavat
kuluttavat ja lukitsevat ihmisen sisintä ja estävät laajentamasta intuitiivista havaitsemista. Todellinen omatunto ja sielunsuunnitelman näyttämä tie eivät voi olla uskonnollisen tai kulttuuriympäristön opettamaa.
Syvähenkisyys alkaa yhteyden löytämisestä omaan keskustaan, ja se avaa väylän kaikkeuden ykseyden kokemiseen. Se, millä tavalla ja millaisten mutkien kautta itsekukin sen saavuttaa, onkin sitten ihanan yksilöllistä hengen tietä.
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