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ALKULAUSE
Minä annoin heidän hallittavakseen voimien piirin, josta ei
mitään puuttunut. Kun minä aikakausien kuluttua käänsin
kasvoni heihin ja tutkin heitä, havaitsin, että he olivat luonnottomalla tavalla antamani tuhlanneet, eikä sitä, jota tekemään
heidät asetin, ollut ilmennyt. Ja niin minä pienensin heidän
piiriään paitsi niiden harvojen, jotka ymmärsivät. Ja pienissä piireissään he yhä pienenivät, kunnes tulivat olemassaolon
rajamaalle, jonne asetin kärsimyksen opettamaan niitä, joilla
vielä paloi pieni ymmärryksen liekki. Osa katosi rajan taakse, mutta osa aloitti aikakausia kestävän paluutiensä sovittaen
kohdalleen kaiken, minkä olivat rikkoneet poispäin mennessään. Ja niin minä vähitellen enensin heidän piirejään ja pyhitin heidät ja asetin heidät alkuperäiseen voimaansa silloin, kun
he olivat valmiita. Ja taas he osallistuivat puhtaissa vaatteissaan
minun juhlaani, josta ei mitään puuttunut. Ja se, minkä he olivat matkaltaan tuoneet, oli heillä lisää, ja se tuli kaikkien yhteiseksi omaisuudeksi.
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1. KIRJE
Kuulehan johtaja, koska kunnioitan Sinua vilpittömänä ja hyvää tarkoittavana miehenä – näin voi sanoa vain suhteellisen
harvoin virkaveljistäsi nykyaikana – olen päättänyt hieman
auttaa sinua pyrkimyksissäsi. Toimesi ovat olleet yleensä keskivertojohtajan toimia tarkemmin harkittuja, joskus olen jopa
havainnut niissä viisautta ja kaukonäköisyyttä. Ei, älä loukkaannu, tämä on minun kannaltani katsottuna mitä suurin
kohteliaisuus, joita vain ani harvoin jakelen. Olet luotsannut
yrityksemme ohi monen karikon taitavilla toimenpiteilläsi,
jotka ovat olleet paria kyseenalaista tapausta lukuun ottamatta
myös minun näkökulmastanikin katsoen puhtaita, kun virkaveljesi ovat samaan aikaan ottamassa kilpailun kiristyessä käyttöönsä yhä likaisempia toimintamuotoja. He eivät tekisi niin
jos he näkisivät, mihin heidän toimintansa ajan kuluessa johtaa. Rehellisyys, ystävällisyys ja todellinen yhteistyö ovat unohtuneet, ja sijalle on tullut nälkäisten koirien etiikka. Olen tyytyväinen myös siitä, että nuo pari likaisenpuoleista juttua, jotka
teit kolme vuotta sitten, harmittavat sinua. Voit unohtaa ne nyt;
olet maksanut ne jo hyvillä töilläsi. Saatat tässä vaiheessa ihmetellä, miten minä tunnen nuo tapaukset, jotka vain sinun itsesi
pitäisi tietää. Älä vaivaa sillä mieltäsi, kerron sen aikanaan; nyt
minulla on sinulle tärkeämpää kerrottavaa.
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Olet tekemässä hyvin pahanlaatuisen virheen, jonka vaikutuksesta yrityksemme ajautuu peruuttamattomiin vaikeuksiin
muutaman vuoden kuluttua. Tuotanto-osaston johtajan siirtyessä eläkkeelle olet valitsemassa hänen paikalleen uuden miehen. Hän on täydellinen roisto. Hän osaa kyllä ulkoa länsimaisen liikkeenjohdon teoriat, hänen älykkyytensä on vertaansa
vailla ja hänen englanninkielensä on täysin moitteeton. Ulospäin ja organisaatiossa ylöspäin hän näyttää melkein säteilevältä, mutta todellisuudessa hän on täydellinen fariseus, joka
on oppinut kaiken kirjoista. Niiden tiedot ja käsitteet hän on
painanut mieleensä ihailtavan ahkerasti ja tunnollisesti.
Ahkeruus on sinänsä hyvin kunnioitettava ominaisuus,
mutta yhdistettynä hänen tavoitteisiinsa se muistuttaa sen henkiolennon ahkeruutta, jota kunnostettava kirkkomme kutsuu
sielun viholliseksi. Hän ei välitä vähääkään alaisistaan ja muista työtovereistaan ja esittää heidän ajatuksensa ja kehitysideansa sujuvasti ominaan. Näin hän on saanut Sinut uskomaan, että
hän on poikkeuksellisen luova ihminen. Mutta voin vakuuttaa
Sinulle ystäväni – sallithan tämän ilmaisun – ettei hän ole keksinyt ainuttakaan omaa ajatusta koko kolmikymmenvuotisen
elämänsä aikana.
Sisältä hän on täydellinen roisto, joka on valmis iskemään
puukon työtoverinsa selkään, jos siitä on hänelle itselleen hyötyä ja jos hän vain voisi tehdä sen salaa. Parin vuoden kuluttua
nimityksen jälkeen hän alkaa himoita Sinun paikkaasi, eikä
häneltä tule puuttumaan keinoja eikä tarmoa. Hän tulisi onnistumaan väliaikaisesti ja ehtisi aiheuttaa paljon vahinkoa,
ennen kuin hänen kyvyttömyytensä huomattaisiin. Ja tämä ei
käy, koska toivon, että yrityksestämme tulee malliesimerkki
asioissa, joista Sinulle myöhemmin ilmoitan.
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Pyydän Sinua valitsemaan toisen ehdokkaan, jota hetken
ajattelit, mutta sitten hylkäsit. Hän on todellinen aarre. Hän on
hidas sanoissaan eivätkä teoreettiset opinnot kuulu hänen ansioihinsa, mutta hän on hyvin pätevä ja luotettava. Keskustellessasi hänen kanssaan panit merkille hänen epävarmuutensa
kielteisenä asiana. Vaikutelma johtui yksinomaan hänen vastuuntuntoisuudestaan. Hän näet ajatteli sillä hetkellä, olisiko
hän kelvollinen vastaamaan kahdensadan ihmisen elämästä.
Ja hän on. Kun hän on täysin oppinut uuden tehtävänsä – siihen kuluu aikaa noin vuoden verran –, Sinun ei tarvitse sen
koommin murehtia tuotanto-osaston toimia. Hän kasvaa henkisesti ja kykenee ottamaan vastaan Sinun tehtäväsi, kun siirryt
aikanaan eläkkeelle. Mutta takaisin ”herra Häikäisevään”. Kun
mietit aikasi väittämiäni, myönnät ne luultavasti todeksi. Älä
kuitenkaan erota häntä myyntipäällikön toimesta, vaan anna
hänen jatkaa. Katsos, hänen kunnianhimoiset tavoitteensa pakottavat hänet toimimaan tässä tehtävässä hyvin. Toiselta kannalta katsoen hänen pahuutensa purkautuu tässä tehtävässä
mahdollisimman positiivisesti. Hän saa riittävästi aikaan sopimuksia, joita yrityksemme tarvitsee, ja koska hänellä on vain
muutama alainen, hän tuottaa mahdollisimman vähän vahinkoa muille elämänsä koulussa. Ja sitä paitsi, jossainhan hänenkin on elettävä maan päällä ollessaan, eikö totta?
– Nyt sitten päätänkin tämän kirjeen. Tulen kirjoittamaan
Sinulle näitä kirjeitä koko joukon. En kuitenkaan voi ilmoittaa
kuka olen, koska ilmi tuleminen estäisi varsinaisen tehtäväni
suorittamisen, jonka laatua en voi Sinulle toistaiseksi ilmoittaa.
Olen yrityksesi palveluksessa. En kuulu lähimpiin alaisiisi, mutta siitä huolimatta minulla on tilaisuus tarkkailla toimiasi tavalla, jota et vielä tunne. Pyydän, älä vaivaa päätäsi tällä asialla;
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tulen ilmoittamaan itseni sitten, kun aika on siihen kypsä – ja
Sinä. Siihen saakka olen Sinulle Johannes. Luota siihen, että
ensimmäistä kertaa Sinulla on tosiystävä – siellä jossakin.
Seuraavan kirjeen saat, kun olet nimittänyt tuotanto-osaston uuden johtajan.
Johannes
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2. KIRJE
Onnittelen, ystäväni. Pääsit itsesi herraksi! Mielesi alueella kävi
melkoinen myrsky. Se puoli Sinusta, jolla on valtava tiedonhalu, ja toisaalla se mieleesi iskostunut ajatuskertymä, joka kuvaa
toimitusjohtajan organisaation viisaimmaksi ihmiseksi, taistelivat keskenään oikein kunnolla. Mutta loppujen lopuksi, se
työviikko, jonka käytit pelkästään tähän taisteluun, on varsin
halpa hinta saavutetusta voitosta. Teit yrityksesi jatkuvuuden ja
tulevan työmme kannalta tärkeän valinnan seuratessasi neuvoani nimityskysymyksessä. Pyydän vielä toistamiseen: älä yritä
selvittää minun henkilöllisyyttäni, haaskaat vain aikaasi. Minä
ilmoitan itseni sitten kun on aika.
On monia asioita, joissa voisin Sinua opastaa yritystä johtaessasi. Näen nytkin erään virheen, jota olet tekemässä. Koska
tuon teon seuraukset eivät ole kovin vakavia, en tällä kertaa
puutu asiaan, vaan saat itse kantaa sen seuraukset. Annan kuitenkin pienen neuvon: voisit jo etukäteen varata ensi viikon
illat itsellesi. Joudut nimittäin työskentelemään myöhään yöhön joka ilta. Sillä työllä korjaat tuon virheellisen päätöksen
seurausvaikutukset.
Jatkossa annan tämän kaltaisia neuvoja vain hyvin tärkeissä
asioissa ja silloinkin vain, kun olet tekemässä emämöhläyksen.
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Muuhun minulla ei ole aikaa, koska minulla on oma työ suoritettavana. Sen lisäksi se työ, jota teen yrityksessäsi vie minulta
joskus parikin tuntia päivässä. Se minun on kuitenkin tehtävä
huolellisesti, jotteivät työtoverini alkaisi turhaan ihmetellä.
Mutta nyt asiaan! Aion antaa Sinulle tehtävän, jossa kykysi todella mitataan. Joudut panemaan liikkeelle kaiken taitosi,
minkä olet elämäsi aikana hankkinut – ja vähän enemmänkin.
Ennen työn alkamista aion opettaa Sinulle eräitä asioita, jotka
ovat tarpeen tätä tehtävää suorittaessasi.
Mietit tätä omituista käskytyssuhdettamme: Tuntematon
alaisesi antaa Sinulle tehtäviä, ja luultavasti naurat itseksesi minulle vähän aikaa. Jos hyväksytkin mielessäsi tämän omalaatuisen asetelman, mietit että miksi juuri Sinä. Vastaan tähän
heti. Sinulla on tähän tehtävään vaadittavat ominaisuudet – tai
ainakin melkein. Puuttuvat taidot opettelemme yhdessä ennen
tehtävän aloittamista. Tehtävästä voin toistaiseksi mainita vain,
että se koskee ensi vaiheessa koko maatamme ja laajenee aikaa
myöten yli maan rajojen. Kun olemme yhdessä käyneet tämän
muutaman vuoden mittaisen valmistusvaiheen läpi, kerron
tehtävän hyvin yksityiskohtaisesti ja sen jälkeen Sinulla on vielä mahdollisuus kieltäytyä. Toivon, että luontainen uteliaisuutesi kestää tämän ”tutustumisvaiheen” ajan, jotta yhteytemme
voi säilyä siihen saakka kunnes alat suhtautua asiaan vakavammin niiden konkreettisten, Sinun näkökulmastasi katsoen peräti yliluonnollisten näyttöjen takia, joita olen tässä tilanteessa
pakotettu antamaan, vaikkakaan se ei kuulu tapoihini.
Aion auttaa Sinua tämän tehtävän suorittamisessa, samoin
kuin autan yrityksesi johtamisessa kirjeen alussa mainitsemissani rajoissa. Totean vielä lopuksi, että valinta on aikanaan täysin omissa käsissäsi, en aio painostaa Sinua tähän tehtävään,
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joka tulee kestämään lopun elämääsi, etkä tule tämän elämäsi
aikana näkemään työsi lopullista hedelmää.
Minä en ole sihteerisi. Loogisesti olet ajatellut, että hän on
ainoa, jolla olisi ollut mahdollisuus päästä taannoisista töppäilyistäsi perille. On olemassa tietämisen tapoja, joita et tunne!
Johannes

10

3. KIRJE
Olet hieman väsynyt viimeviikkoisesta ylimääräisestä ponnistamisesta. Sinulla on kuitenkin hyvin rakentunut keho käytettävissäsi, ja se antaa Sinulle mahdollisuuden vielä paljon suurempiin ponnistuksiin, kun vain opettelet rentoutumaan hyvin
sekä erityisesti muistat raittiin ilman merkityksen kehollesi.
Yhteistä asiaa ajatellen tästä oli se hyöty, ettet enää pidä minua
hulluna, vaan olet taipuvainen myöntämään, että päättelykykyni on erinomainen tai että hallussani on tietoa, jota Sinulla
ei ole.
Jos vain saan Sinut pienillä ennustuksillani kuuntelemaan
minua, voin jatkossakin tehdä pari pientä ennustusnäytettä –
mutta vain tämän takia, koska se taho, joka on minut lähettänyt, ei halua minun pelleilevän sen kaltaisilla pikku näytöksillä. Toivon, että tyydyt tähän yhteen: Voit pyyhkiä ensi tiistain
kokoukset pois kalenteristasi, ne molemmat tulevat peruuntumaan. Aamupäivän kokous tulee peruuntumaan neuvottelukumppanisi sairastumisen takia. Iltapäivän neuvottelun peruuntumisen syytä en voi ilmoittaa vielä, koska siitä seuraisi
minulle pieni sakko ylimääräisen työn muodossa. Kerron syyn
ensi kerralla.
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Tällä kertaa puhun Sinusta. Tarkoituksenani on saada Sinussa uudelleen liikkeelle henkinen kasvu, joka on ollut jo
vuosikausia lähes pysähdyksissä. Olet elämäsi aikana opetellut
oman ehyen johtamismallisi, ja kun olet selvittänyt itsesi mitä
hankalimmista tilanteista, on Sinulla jo opittu ratkaisumalli lähes joka tilanteeseen, mikä kohdallesi sattuu. Lähimmistä alaisistasi näytät melkein liiankin täydelliseltä johtajalta. Yrityksesi
johtamisen kannalta katsoen Sinun ei tarvitsisi opetella välttämättä uusia asioita saadaksesi sen pysymään pystyssä, mutta
tulevan tehtävän kannalta katsoen Sinun on unohdettava suuri
osa jo opitusta ja korvattava se uudella tiedolla. Ensin Sinun
on oivallettava, ettet tiedä vielä juuri mitään. Tämä on tulevan
oppimisen perusoivallus. Jos jo kuvittelet tietäväsi kaiken, asetat läpäisemättömän sulun uudelle tiedolle. Jos uskot tietäväsi
vasta hyvin vähän, saavutat erikoisen herkkyyden uuden oppimiseen nähden.
Siis se tietomäärä, joka Sinulla nyt on, ei tule riittämään.
Taisit vähän loukkaantua tästä väittämästä, eikö totta? Minun
on vähän tarkennettava ajatusta. Suhteessa toisiin toimitusjohtajiin ja muihin tavallisiin ihmisiin, tiedät varsin paljon. Suhteessa siihen tietomäärään, joka on minun omaisuuttani – ja
sekin on varsin vähän, tiedät paljon vähemmän. Ja on myös
niin, että Sinun tietosi ovat melko arvottomassa käytössä. Käytät lähes kaikki voimasi arvottomien päämäärien edistämiseen.
On nimittäin niin, että ihmiset tulisivat varsin hyvin toimeen
ilman suurta osaa niistä tuotteista, joita valmistamme. Tuotantomme menee kyllä hyvin kaupaksi, mutta vain harjoittamalla
hyvin suggestiivista myyntitoimintaa, jolla ihmisille luodaan
ostamisen tarve. Myyntikursseilla tämä sanotaan nykyään paljon hienommin: myyjät herättelevät ihmisten uinuvia tarpeita!
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Kyseessä on eräs suggestion laji, joka levittyään näin laajaksi, ja
sen tultua yleisesti hyväksytyksi, on kansakunnalle ennen pitkää suorastaan turmiollinen.
Ajattelepa tätä hyvin perusteellisesti ja muista ennustukseni.
Johannes
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4. KIRJE
Ensiksi kerron, miksi en voinut mainita tiistaipalaverin peruuntumisen syytä. Katsos, jos olisin kertonut, että asiakkaasi ei tule, koska hän tekee sopimuksen kilpailijamme kanssa
eikä meidän, olisit yrittänyt kaikkesi saadaksesi tuon vielä silloin avoimen kaupan meille. Minä en voinut puuttua asiaan,
koska tuolloin olisin joutunut tekemään ylimääräistä työtä
palauttaakseni asiat takaisin kohdalleen, sellaisiksi kuin ne
nyt toteutuvat. Voin lohduttaa Sinua sillä – jos vahingonilosta nauttiminen kuuluu paheisiisi – ettei menetys ollut kovin
suuri. Asiakkaasi joutuu lähikuukausina suoritustilaan, ja varat
tuskin riittävät palkkarästien maksuun, saati sitten ostolaskuihin. Hän tiesi sen sopimusta tehdessään! Tällaisiksi ovat asiat
muuttumassa tässä suurten lupauksien maassa.
Masennuit melkoisesti todetessasi yrityksesi tarpeettomuuden kansallemme. Haluan lohduttaa Sinua ajatuksella, ettei
näin ole suinkaan laita. Yrityksemme tuotannosta tosin ei ole
kansakunnalle suurta hyötyä, mutta asialla on toinenkin puolensa, henkisempi puoli. Myönnät kyllä sisimmässäsi, että olet
henkiolento etkä se pelkästään silmille näkyvä osa ihmistä.
Tämä tieto on arvokas ja juuri yksi perussyistä, miksi olen valinnut Sinut. Yleensä ihmisistä voidaan sanoa, että toiset ovat
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henkisempiä kuin toiset. Joissakin ihmisissä henkisyys ei juuri ilmene, joissakin se ylittää fyysisen olemuspuolen. Sinä olet
päässyt ihmisyyden oivaltamisessa pitkälle, kun sanot mielessäsi: minulla on keho. Tähän sisältyy ajatus, että ”minäolento”
on olemassa ilman kehoakin.
Henkiseltä kannalta katsoen yrityksesi ihmiset ovat henkiolentojen joukko, jolle yritys muodostaa elämänaikaisen
kehitysympäristön. Vastaavuus on suunnilleen sama kuin on
hiekkalaatikko lapsille. Ja tämä työ ei ole ollut turhaa. Sinä olet
erityisesti kunnostautunut henkisen kasvun kannalta lukuun
ottamatta aivan viime vuosien pysähtynyttä tilaa, jolloin olet
luullut olleesi täysin oppinut.
Tämä ”minä olen valmis” -asenne näyttää yleensäkin pysähdyttävän lähes kokonaan kehityksen mahdollisuuden. Tämä
syntyy yleisimmin aikuiseksi tulemisen yhteydessä, jolloin
luullaan, että ollaan täysikasvuisia, vaikka kehitys henkisessä
mielessä olisi vasta alkamassa. Vielä selvemmin ilmiö näkyy,
kun joku henkilö on päässyt jonkin pitkän opintien päähän,
esimerkiksi saavuttanut jonkin akateemisen arvonimen. Monet alkavat tässä asemassa todella luulla olevansa viisaita, ja
yleinen mielipide vielä tukee tätä ajatusrakennelmaa. Seurauksena on monesti täydellinen sulkeutuminen uuden tiedon
omaksumisen suhteen. Näin kävi myös Sinulle toimitusjohtajana. Mutta nyt takaisin asiaan.
Henkinen edistyminen yrityksesi ihmisillä olisi paljon nopeampaa, jos tämä kehitysympäristö-ajatus selvästi tiedostettaisiin. Muistathan ohjeeni myyntipäällikön suhteen. Henkisen
näkökulman tiedostaminen saa ihmiset paljon suvaitsevaisemmiksi ja avarakatseisemmiksi toisiaan kohtaan, joskin aina löytyy runsaasti myös niitä, jotka ymmärtävät tämänkin näkökulmaa nurinkurisesti.
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Henkisten ja fyysisten prosessien välillä vallitsee sellainen
suhde, että henkiset prosessit edeltävät fyysisiä ja ovat kuin
niiden kuvia, kuin näkymättömiä, voimista koostuvia malleja. Mitä lähempänä fyysinen ilmentymä on henkistä malliaan,
sen parempi, kestävämpi ja kitkattomammin toimiva on fyysinen kaksoispuoli. Tätä voisi kuvata kouluaikana oppimallasi
esimerkillä. Paperinpalalle ripotellaan rautaviilajauhoa, sijoitetaan magneetti paperin alle ja liikutellaan paperia. Tällöin rautaviilajauho asettuu magneettikentän voimaviivojen suuntaisesti, jos paperilla ei ole esteitä. Magneettikenttä vastaa ilmiön
henkistä puolta ja rautaviilajauho sen fyysistä.
Eräältä näkökannalta katsoen siis – ja tämä näkökanta on
tärkein – myös yritys on henkinen kasvukenttä. Ihmisten tulisi järjestää keskinäiset suhteensa niin, että tämä pääasia on
otettu mahdollisimman hyvin huomioon. Se, että taloudellisen
tuloksen tavoittelu on muodostunut pääasiaksi, aiheuttaa yritysmaailman suurimmat ongelmat ja tulee aiheuttamaan koko
kansakunnalle raskaan velan maksettavaksi, ellei todellisuutta
aleta jo selvemmin tiedostaa ja toimia sen mukaisesti. Nykyiset organisaatiorakenteet, jotka ovat enemmän tai vähemmän
kehitelmiä armeijan malleista, eivät enää vastaa alkavan ajanjakson tarpeita. Yleinen rauhattomuus organisaation rakentajien rintamalla kuvastaa tätä alitajuisesti tiedostettua tarvetta
muuttaa rakenteet nykyisiä henkisiä virtauksia vastaavaksi.
Uudistuksia tehdään yrityksissä lähes vuosittain, mutta niiden
vaikutus on enemmän asioita sekoittava kuin korjaava, koska
ajan merkkejä ei tunneta, ja koska uudistusten yksipuolisena
tavoitteena ovat pelkästään taloudelliset seikat, joiden tulisi
jatkossa olla vain mielekkään toiminnan reunaehtoja.
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Lyhyesti sanoen: Yritysorganisaatiot vanhentuneine arvoineen ovat muodostuneet esteeksi niiden ihmisten täysipainoiselle toiminnalle, jotka ovat nyt vuorollaan sampoamme takomassa. Se, mikä oli hyvää ennen, joutaa nyt pois heitettäväksi.
Uuden aikakautemme arvot ja voimat työntyvät hiljaa, mutta vastustamattomasti esiin, ja mitä nopeammin nämä oivallamme ja omaksumme, sitä vähemmän vahingoittavat meitä
menneen aikakauden vaahtopäät, jotka nyt näyttävät nostattavan viimeiset voimansa ennen lopullista vaikenemistaan.
Nämä nyt kuolevat aallot olivat kerran uuden ajan autereiset
enteet; nyt ne ovat tehtävänsä tehneet ja käyneet sameiksi.
Niin, ystäväni, työntekijäsi ovat Vesimiehen ajan lapsia,
kohtele heitä heidän arvonsa mukaisesti. Jospa näkisit joidenkin meillä töissä olevien nuorten ”näkymättömän puolen”,
vaikkapa vain sen, jota kutsutaan auraksi, saisi tämä näky mieleesi syvän hiljaisuuden, syvemmän kuin silloin, kun mykkänä katselit nepalilaisen luostarin pihalta Himalajan mahtavaa
silhuettia. Totisesti nämä nuoret ovat tulleet tekemään täällä
maan päällä ihmisen työn, ja aion tehdä parhaani, jotta heillä
olisi suotuisat olosuhteet silloin, kun heidän toimintansa aika
julkisuudessa alkaa.
Johannes
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5. KIRJE
Pystyt seuraamaan varsin pitkään yksittäisten toimenpiteittesi
seurausvaikutuksia ajan kuluessa. Olet havainnut, että pienetkin virhepäätökset saattavat aikaansaada lähes hallitsemattoman tapahtumavyöryn. Tämä havainto on saanut Sinut hyvin
tarkaksi, melkeinpä liiankin tarkaksi päätöksiä tehdessäni.
Tämä on hyvä asia, kunhan pidät huolen, ettei siitä tule este
päätöksenteolle virheiden pelon muodossa. Tekevälle sattuu...
Haluan nyt kertoa tästä syyn ja seurauksen laista vähän
enemmän. Vai käyttäisimmekö laista kotoisemmin nimeä
”Sepän Laki”; ovathan taattomme joskus osuvasti sanoneet,
että jokainen on oman onnensa seppä. Lain toimintatapa on
loogisen älyn kannalta katsoen monimutkainen, enkä nyt aio
tarkemmin kertoa tämän lain valvojista. Uskokaamme että valvonta on hyvissä käsissä. Lain tärkein puoli on oivallettu, kun
havaitsemme, että työn hedelmät palaavat aina tekijälleen, olivatpa ne sitten makeita tai kitkeriä. Hedelmät eivät aina ole sitä,
mitä ihminen luulee saavansa, ja vain melko harvat pystyvät
ne yhdistämään aiheutettuun perussyyhyn. Joidenkin kohdalla laki toimii voimakkaammin, toisten kohdalla heikommin;
jotkut näyttävät selviävän pahoistakin rikkeistään kuin koira
veräjästä. Lain voimakkuus näyttää riippuvan osittain siitä,
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onko ihminen jo sillä kehitystasolla, että hän pystyy vastaamaan ainakin kohtuullisessa määrin itsestään ja pystyykö hän
käyttämään tätä lakia kehityksessään hyväkseen. Jos ihminen
on henkisesti vielä hyvin pieni, ei laki ole hänen kohdallaan
alkanut vaikuttaa. Eihän apinoillekaan opeteta pöytätapoja –
anteeksi tämä karkea vertaus, mutta kysymys on samantapaisesta asiasta. Sinä olet nyt astumassa tämän lain voimakkaan
vaikutuksen piiriin. Jatkossa tulet havaitsemaan, että rikkoessasi ihmisyyden peruslakeja vastaan joudut sen kärsimyksellä
hyvittämään, enemmän kärsien kuin ennen. Tarkkailemalla
tekojasi ja niiden hedelmiä, pääset nopeasti selville, että olet
todella päässyt ”isojen poikien” kouluun.
Haluan auttaa Sinua tämän ajatuksen sisäistämisessä antamalla Sinulle konkreettisen esimerkin erään tapahtumasarjan
alusta, ja voit seurata, miten tapahtumat kehittyvät vähitellen
karmalliseksi maksuksi syyn alkuunpanijalle. Varastotoiminnoista vastaava päällikkö on sotkenut hetkeksi erään alaisensa
asiat ilmoittamalla hänelle, että hänen olisi parempi hakeutua
toisiin töihin. Siis loparit, kuten nykyään näppärästi sanotaan.
Syynä on muka se, ettei tällä henkilöllä ole ”riittävästi näyttöjä
palkkansa eteen”. Esimiehestä on todella näyttänyt tältä, koska
tämä ihminen tekee työnsä niin tehokkaasti ja vähäeleisesti, ettei toimintaa ulospäin paljon näykään, kun taas hänen päällikkönsä päätyö näyttää olevan käytävien vimmattu mittaaminen
asiakirjapinkka toisessa kädessä ja kahvikuppi toisessa. Näyttää
todella menevältä, kun hän on vielä onnistunut vääntämään
kasvoilleen syvän huolestumisen sävyttämän puuhakkaan ilmeen. Täydellinen hommailija, toistaiseksi.
Tietäisipä hän erottamansa ihmisen persoonallisen kentän
voimat! Pelkällä läsnäolollaan tämä on inspiroinut esimiehensä
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aktiivisempaan ja virheettömämpään toimintaan, ja tämä tyhmyyksissään ristiinnaulitsee hänet. No, eihän tämä ole ensimmäinen kerta historiassa. Tämän hänen alaisensa sensitiivisen,
puhtaan auran puute, jonka voimia hän huomaamattaan käytti
hyväkseen, aiheuttaa sen, että hän alkaa tehdä enemmän virheellisiä päätöksiä kuin ennen ja luo ennen pitkää oman eronsa
syyt. Häntä ei kuitenkaan tarvitse erottaa; hän hakeutuu itse
muualle jouduttuaan umpikujaan. Hän on erinomaisen avoin
uuden oppimiselle ja sen takia hän on virheistään huolimatta
suurten mahdollisuuksien mies. Tästä syystä hän on henkisessä mielessä kuin tarkkailuluokalla, minkä vuoksi hän saa tekojensa seuraukset pureskeltavakseen melko pian. Hänen elämässään alkaa nyt muutaman vuoden pituinen ankara jakso,
joka hioo hänen ylikorostuneen itsekkyytensä pois, ja sijalle
astuu hiljainen nöyryys. Kun tämä on saavutettu, hänestä tulee
mitä luotettavin ja väsymättömin totuuden etsijä, ja hän tulee
omalla panoksellaan auttamaan sitä työtä, jota olemme aloittamassa. No niin, voit siis katsella valmiiksi hänen seuraajansa,
mutta älä muuten puutu tämän tapahtumasarjan kehittymiseen. Tarkkaile Suuren lain toimintaa kaikkialla!
Johannes
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6. KIRJE
Olen aikaisemmin viitannut ihmisen näkymättömään vaikutustapaan, ja nyt aion puhua tästä vähän enemmän. Meitä voi
mitata hyvin monella tavalla, eikä ole mittaria, jolla inhimillinen hyvyys tai huonous kelvollisesti punnittaisiin. Liike-elämässä on tullut vallitsevaksi tavaksi ihmisen punnitseminen
konkreettisten tulosten perusteella, ja kaikki, jotka eivät tässä
kilvassa pärjää, sylkäistään akanoina ulos. Tähän sisältyy yksi
suurista perusvirheistä. Olemme monen piirin olentoja, silmälle näkyvä on vain yksi niistä. Vähintään yhtä tärkeää on
meidän toimintamme tunne- ja ajatusolentoina. Voidaan sanoa, että henkilökohtaisen vaikuttamisen fyysinen piiri muodostuu ajatusvoiman, tunnevoiman ja fyysisen kehon voimien
kentästä. Kutsun tätä jatkossa auriseksi munaksi, jonka koko ja
muoto riippuvat näiden voimien laadusta. Selvänäkijä voi nähdä tämän kentän värillisenä, ja näistä väreistä voidaan päätellä henkinen kehitysaste, mielentila, sairaudet ja paljon muuta.
Vaikutamme tällä aurisella munalla koko ajan ympäristöön ja
olemme vastuussa myös sen vaikutuksista, ajatuksista ja tunteista ja koko tämän kentän laadusta.
Kun nyt sähköisellä aikakaudella ymmärrämme magneettisia ilmiöitä – eikä tästä ole pitkä matka auristen vaikutusten
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ymmärtämiseen – voimme ehkä viimeinkin ottaa tosissamme suuren Mestarin parituhatta vuotta sitten esittämän vanhan käskyn: ”Olkaa puhtaat ajatuksissannekin.” Hän tiesi ja
näki nämä asiat. Ajatuksissaan ja tunteissaan ihminen ei ole
niin erillinen olento kuin fyysisessä kehossaan. Olemme alttiita toisten ajatusten ja tunteiden vaikutuksille, ja näen päivittäin meidänkin yrityksessämme ajatus- ja tunnevoimaltaan
heikompia, jotka ovat jääneet vahvempien ajatus- ja tunnediktaattoreiden orjiksi. Nämä eivät salli heidän käyttää omia
ajatuksiaan ollenkaan, vaan suggeroivat heihin omat, monesti
köyhemmät arvonsa. Usein on myös niin, että työn konkreettinen toteuttaja tarvitsee avukseen henkilön, joka ei itse tee varsinaista työtä, vaan tukee työn tekijää aurallaan. Myös omassa
piirissäsi on henkilö, jolla on hyvin edullinen vaikutus Sinun
menestymiseesi. Saat hänet selville ajattelemalla, kuka on ollut mukana niissä neuvotteluissa, jotka ovat onnistuneet hyvin. Viime aikoina et ole ottanut häntä tärkeisiin palavereihin,
koska hän puhuu niin kovin vähän, mutta jostain syystä nämä
neuvottelut olisivat voineet onnistua paremminkin, eikö totta?
Kun alat tarkkailla tältä kannalta ihmisiä, havaitset piankin,
että on ihmisiä, joiden seurassa tulee levollinen olo. Toisten
seurassa saattaa tulla valtavan energiseksi, toisten seurassa taas
vaivaa selittämätön väsymystila. Jotkut tekevät Sinut hyvin levottomaksi, ja olosi tuntuu kovin tikkuiselta. Yleisesti voidaan
sanoa, että toiset ihmiset ovat Sinuun nähden myönteisessä,
jotkut kielteisessä suhteessa. Ne, jotka ovat Sinuun nähden
kielteisiä, eivät suinkaan ole näin kaikkien suhteen, vaan heillä
on omat sympaattiset parinsa.
Ihmissuhteiden kehittymisen kannalta ovat merkittävimpiä juuri ne, jotka Sinusta tuntuvat enemmän tai vähemmän
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kielteisiltä. Kun tällainen jännitystila saadaan molemminpuolisella ponnistamisella ja oivaltamisella harmonisoiduksi, on
molempien kannalta saavutettu henkinen edistysaskel, joka
näkyy käytännön elämässä välittömänä tajunnan laajentumisena. Sallinet, että lainaan vielä nasaretilaisen Mestarin nasevaa sanontaa, jolla hän tarkoitti samaa asiaa: ”Mitä te siitä
hyödytte, jos te niitä rakastatte, jotka teitä rakastavat?” Tulisi
siis suunnata voimansa muutostyön tekemiseen, eikä pakoilla
harmoniseen olotilaan. Harmonialla on kyllä aikansa, ja työn
tekijä saa kyllä tässäkin suhteessa palkkansa.
Ja sanonpa vielä, että monet rauhanliikkeet saattavat saada
aikaan myönteisiä tuloksia, mutta todellinen rauhan työ alkaa
tästä ja vain tästä. Kun ihmissuhteet ovat avartuneet niin, ettei
vihamiehiä ole, ei ole sotiakaan.
Nyt aion pitää kirjoittamisessa pienen tauon, jotta ehdit sulatella viestini kunnolla. Minulla on nyt eräs lisätehtävä, jonka
suoritan ennen seuraavan kirjeen kirjoittamista.
Johannes
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7. KIRJE
Nyt aion puhua vähän konkreettisemmista asioista kuin viime
kerralla. Olet useasti miettinyt, miksi alaisesi ovat sangen usein
väsyneitä ja haluttomia tarttumaan toimiinsa. Olet virittänyt
käyntiin määrämuotoisen, keskusteluihin pohjautuvan järjestelmän, johon kuuluvissa neuvotteluissa on sekä esimiehillä
että alaisilla mahdollisuus keskustella ongelmistaan ja siitä,
onko työ motivoivaa. Vaikka monesti tulokseksi saadaan, ettei
missään näytä olevan vikaa, työt eivät tahdo silti luistaa. Tämä
ilmiö on monisyinen, ja selvitän tätä ongelmaa luonnon voimatalouden kannalta tuonnempana tarkemmin, mutta nyt selvitän tämän pulman helpommin ymmärrettävää puolta.
Biologisina olentoina olemme kehittyneet miljoonia vuosia
ja olleet yhteydessä luonnon voimatalouteen niiden vuorovaikutuslakien mukaan, jotka ovat kehittyneet näiden vuosimiljoonien aikana. Pääsääntöisesti tähän vuosisataan saakka on
tehty työtä ulkoilmassa lihaksilla, ja kehon voimatalous on säätynyt tämän mukaan. Yhtäkkiä on tämä olento sitten istutettu
pieniin, koneellisesti ilmastoituihin toimistohuoneisiin, joissa
ei ole mahdollista edes ikkunan kautta saada puhdasta ilmaa.
Kun ympärillä on lisäksi lukuisia elektronisia laitteita, grillaava sähkövalo ja kilometreittäin sähköjohtoja, jotka synnyttävät
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voimakkaita magneettisia kenttiä, ja kun joskus koko koreus
on päällystetty kuparipellillä, on eriytyminen luonnon voimataloudesta lähes täydellinen. Varsinkin sellainen ihminen, jolla
on herkkä hermojärjestelmä, tuntee olevansa tällaisessa ympäristössä kuin kala kuivalla maalla.
Kun vielä fyysinen liikunta on toimistotyöntekijältä päiväsaikaan – ja useimmilla myös iltaisin – lähes olematonta, pysähtyvät kehon energiat ja elintoiminnot vähitellen ja voimattomuus valtaa ihmisen.
Runsas ja puhdas ulkoilma on välttämätön ihmisen elinvoimaisuuden säilyttämisessä. Käsitys, että hengitettäessä ilmasta
otetaan keuhkojen kautta vain happea, on väärä. Ilmassa on
ainesosasia, joita keho tarvitsee rakennusaineikseen, ja nämä
ovat hyvin tärkeitä. Jo vanhastaan on idässä tunnettu ilman
mukanaan kuljettama elinvoima, praana, tuo selvänäköisen
silmissä säteilevänä näkyvä, elämää ylläpitävä aines. On myös
muistettava, ettemme ole yhteydessä ilmaelementtiin vain
keuhkojemme kautta, vaan myös ihon ja aistien kautta olemme
koko ajan vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa.
Fyysisen kehon voimatalouteen vaikuttavat nykyään heikentävästi myös ravinto ja ruokailutavat. Teollisesti valmistettu ravinto on monella tavalla puutteellista, enkä tähän sen
kummemmin puutu, koska aiheesta on olemassa riittävästi
tutkimuksien kautta saatua tietoa halukkaiden saatavilla. Haluan kuitenkin sanoa asioita syömisen tavoista, joista ei vielä
julkisuudessa paljon puhuta. Olipa syötävä ravinto kuinka täydellistä tahansa, muuttuu sen vaikutus lähes myrkylliseksi, jos
mieli on syödessä voimakkaan riitasointuisessa tilassa. Ennen
tämä ymmärrettiin ja mielen hiljentämisen keinona oli usein
yksinkertainen ruokarukous. Saadaanpa mielen hiljeneminen
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aikaan rukouksella, meditaatiolla, hiljaisella yksinololla ennen ruokailua tai pienellä keskittymisharjoituksella, on tämä
ehdottoman tarpeellinen ennen syömistä. Kun ruokailusta
tehdään hiljainen, juhlallinen tuokio, voi ennen pitkää tehdä
havainnon, että tarvittavan ruuan määrä pienenee tuntuvasti,
koska keho pystyy nyt käyttämään vapautuvan ravintovoiman
entistä paljon tehokkaammin. Mielentilojen vaikutus ravinnonottosysteemiin antaisi tutkijoille työtä vuosikausiksi.
Ilma, ravinto ja liikunta ovat kolme avainsanaa väsymyksen
poistamisessa, kun on kyse fyysisestä kehosta. Voimat vain yksinkertaisesti lakkaavat kiertämästä siinä.
Väsymystiloihimme on myös muita syitä, ja ne liittyvät
enemmän tai vähemmän ihmisen henkisempään puoleen.
Kerron niistä ensi kerralla.
Päähuomion tulee olla aina henkisellä puolella, koska täältä lähtevät ne mallit, joiden mukaan fyysinen toiminta säätyy.
Väärät elämisen tottumukset fyysisen tason toiminnassa ovatkin vain heijaste sivuraiteelle joutuneesta henkisestä toiminnasta. Kiinnittämällä kohtuullinen määrä ponnistusta mainitsemieni asioiden korjaamiseen – tavat saatte itse suunnitella ja
toteuttaa – vähennätte huomattavasti sitä ponnistamisen määrää, joka tarvitaan asioiden henkisen puolen palauttamiseen
oikeille raiteilleen, josta vasta seuraa pysyvä ratkaisu näihin
ongelmiin. Sanaa ”henkinen” olen taas käyttänyt hyvin laveasti
kuvaamaan kaikkea sitä, mikä on silmälle näkymätöntä, määrittelemättä niitä lukuisia olemisen välitasoja, jotka ovat aineen
ja tosi henkisyyden välimaastoa.
Johannes
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8. KIRJE
Enenevässä määrin on väsymystiloissa nykyisin kysymys toisenlaisesta, ei-fyysisestä ilmiöstä. Voidaan puhua mielen väsymisestä, joka johtuu useimmiten siitä, että käytämme voimiamme väärin tavalla tai toisella. Jokaisella on elämässään
kuin tiettyyn suuntaan vievä päävirta, ja pääosan toimista
ja ponnistuksista tulee suuntautua likimain tämän virran
suuntaan.
Voidaan puhua myös eräänlaisesta henkisestä koodista,
joka jokaisen tulee ensin löytää ja sitten toteuttaa sitä täysin
voimin. Kaikki me olemme erilaisia. Kun tällainen väistymättömän tuntuinen väsymystila kohtaa meidät, teemme yleensä
henkisen olemuksemme kannalta katsoen vääriä töitä. Emme
joko osaa toimia oikealla tavalla, tai emme uskalla noudattaa
sisäistä ääntämme, joka vähitellen aiheuttaa kestämättömän
henkisen paineen. On myös usein niin, että ulkoiset seikat estävät oikean toimintamme. Tällaisia voivat olla yritysmaailmassa
esimerkiksi liian kapea-alaiseksi määritetyt tehtävänkuvat ja
liian johtajakeskeinen organisaatio. Monesti on kysymys myös
vapaaehtoisesta ”luokalle jäämisestä”. Ihminen ei huomaa, että
riittävä elämänkokemus on nykyisessä tehtävässä saavutettu ja
olisi aika lähteä rohkeasti eteenpäin, vaan hän jää paikalleen –
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ja yksi uusi suolapatsas on syntynyt Lootin vaimon seuraksi.
Tällainen tilanne on valitettava siinäkin mielessä, että siitä tulee jarruttava tekijä myös muiden kehittymiselle.
Ylikorostunut taloudellisen turvallisuuden tarve on pahimpia esteitä henkisten virtojen luonnolliselle ilmenemiselle.
Ihmiset riippuvat viimeiseen saakka saavuttamassaan asemassa, joka takaa varman taloudellisen turvan – kuin nahkiaiset
kalanraadossa. Ja pian koittaa päivä, jolloin voimat, jotka ovat
olemassa henkistä heräämistä varten, ovat hoidon puutteessa
siinä määrin vähentyneet, että suunnan muutos käy tämän elämän aikana mahdottomaksi. Arkitajunta on täyttynyt rahalla
mitattavilla kansantalouskoneen tuotteilla, ja portit tajunnan
pyhille alueille ovat sulkeutuneet kuin kuninkaan portti ortodoksisessa jumalanpalveluksessa.
Ihmiset ovat henkisen kehitystarpeensa kannalta hyvin erilaisessa asemassa. Jollekin on hyvin sopivaa tehdä samaa kerran opittua työtehtävää koko elämän ajan. Toiselle tämä saattaa olla kauhistus, ja hänen on elämässään kuljettava monien
päävaiheiden läpi, jotka saattavat poiketa huomattavastikin
toisistaan. Ja hänen voimansa loppuvat kesken matkan, ellei
hän saa näin tehdä. Hän on tähtivaeltaja sanan varsinaisessa
merkityksessä.
Tämän päivän elämälle on ominaista se kahden pitkän
ajanjakson taitekohta, joka aiheuttaa ylimääräistä kuohuntaa
vanhojen, parituhatvuotisten arvojen taistellessa voimakkaasti
esiin tulevia uusia, vielä selkiintymättömiä arvoja vastaan. Puhuin taannoin Vesimiehen ajan lapsista. Heille vanhat hiekat
leikkilaatikossa eivät kelpaa, ja ne on vaihdettava uusiin. Heitä
on nyt syntynyt melkoinen määrä myös meidän maahamme, ja
he alkavat voimakkaammin esiintuoda omaa säveltään, joista
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vähitellen kehkeytyy mitä mahtavin kuoro. Ensin sävel soi hiljaa ja epävireisesti, mutta kun esiintymisen aika tulee, hiljenee
itse Väinämöinenkin!
Jos haluat selvitellä itsellesi eri ihmistyyppien perusluonteita tarkemmin, olisi hyvä, jos etsisit käsiisi jonkun niistä harvoista maamme tietäjistä, jotka ovat vihkiytyneet astrologian
tutkimiseen. Viikkolehtien horoskooppihumpuukista on heille
se hyöty, että he saavat tehdä tutkimustyötään rauhassa kaiken maailman kyselijöiltä. Joka tapauksessa toivon, että tutkit
oman tähtikarttasi hänen avullaan, se auttaa Sinua itsesi tuntemisessa, vaikka et käyttäisikään sen enempää aikaa kosmisten
lakien lähempään selvittelyyn. Koska olet uskonnollisuuteen
taipuvainen, autan tätä päätöstäsi: ne kolme tietäjää itäisiltä
mailta eivät liikkuneet sattumalta Betlehemissä juuri tuohon
aikaan!
Paras, mitä voimme ihmisille näiltä tiedon alueilta antaa, ei
suinkaan ole heidän tarkka horoskooppinsa, jota he kenties fatalistisesti alkaisivat noudattaa, vaan tuoda tätä luonnon makrokosmista voimataloutta esiin ja saada ihmiset tarkkailemaan
itseään myös tältä kannalta.
Seuraavassa kirjeessäni koetan selvittää näiden Vesimiehen
ajan virtausten valossa niitä toimia, joita Sinun tulisi yrityksessäsi tehdä. Ken etsii, hän löytää.
Johannes
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9. KIRJE
Vesimiehen aika – mitä tuot tullessasi? Ihmisyyden esille tuleminen on tämän ajanjakson pohjavirtauksia. Ratkaisuja tehdään yhä enemmän älyllisin perustein tunteen jäädessä älyn
apuvoimaksi. Vuosimiljoonia on ihmisen elämisen taistelua
leimannut vahvimman oikeus heikkojen kustannuksella. Tämä
laki, joka on työnsä tehnyt, korvautuu viisauden oikeudella.
Yksilökeskeiset suoritukset jäävät yhteistyön varjoon. Ihmisen
itsenäisyys ratkaisujen teossa kasvaa, samoin hänen kykynsä
seisoa omilla jaloillaan muiden rinnalla, ja hän vapautuu vähitellen joukkosuggestioiden vallasta.
Itsenäisyys valjastetaan vapaaehtoisesti yhteisen hyvän palvelemiseen. Ihminen haluaa itselleen vain sen, mikä on välttämätöntä, ja loput voimista käytetään kuin uhrina kansakunnan
ja maailman palvelemiseen. Yksilö ei kerää enää varastoon tavaroita, joita hän ei välttämättömästi tarvitse, vaan luovuttaa
ne yhteiseen käyttöön, luottaen siihen, että hän saa tarpeen
tullen riittävän osansa. Omistamisen oikeus muuttuu elämisen
oikeudeksi, ja uudet perusarvot alkavat vähitellen hahmottua
selkeämmiksi. Rotu-uskonnot romahtavat lopullisesti ja uusi
juuriuskonto, jota kutsumme vaikkapa ihmisyyden uskonnoksi, näkee aamunkoiton. Yhteistyö yksilöiden, ryhmien,
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organisaatioiden ja kansojen välillä tulee hyvin merkittäväksi,
eikä se ole enää tätä alkuajan hapuilevaa, todellisen yhteistyötahdon puutetta kärsivää, ja siitä syystä monesti epäonnistunutta tapailua, vaan se on todellisen yhteistyöhengen läpäisemää, jossa toisten edut ja oikeudet tunnistetaan tasa-arvoiksi
omien kanssa. Kriteerinä on kokonaisuuden etu, vaikka omista
pyrkimyksistä jouduttaisiin tinkimäänkin uhrautumiseen asti.
Ihmiset ovat paljon tekemisissä toistensa kanssa, mutta tämä
seurustelu ei enää ole tarkoituksetonta lörpöttelyä kahvikupin ääressä, vaan tähtää sen elämisen mysteerin ratkaisemiseen, mikä kukin lähimmäinen ja vihamies meille on. Henkinen perusta tiedostetaan ja aineellinen olemassaolo uhrataan
henkisemmälle.
Jossakin liikkeenjohdon oppikirjassa todetaan, ettei työn
tuloksellisuuden ja tekijän välillä ole välttämättä ristiriitaa.
Näin on todella, jos myös ihmisen henkisempi puoli ja sen
tarpeet tiedostetaan, ja toiminta suunnitellaan tältä pohjalta.
Mutta jos tämä puoli unohdetaan, ristiriita on aina olemassa,
koska tällöin toiminta on osittunutta, eivätkä voimat ole täysipainoisessa käytössä. Ihminen on kuin ojan kaivaja, jolla on lapion sijasta lusikka kädessään. Muta lentää ja hiki virtaa, mutta
työ ei edisty. Tekijää ei tule koskaan sopeuttaa työhön vaan työ
tekijän mukaan.
Mutta palataanpa nyt asian käytännölliseen puoleen. Sinun
mielessäsi herää tietenkin ajatus, minkälainen organisaatio
vastaisi tämän uuden ajan vaatimuksia. Ei ole olemassa yhtä
ja oikeata mallia, joka optimaalisesti ottaisi huomioon asiaan
liittyvät mitä moninaisimmat osatekijät. Voimme lähteä siitä, ettemme suoraan luo valmista mallia, johon sijoitamme
ihmiset valmiisiin poteroihin, niin kuin nyt yleensä teemme.
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On parempi lähteä liikkeelle siitä, että lakkaamme pitämästä
kiinni vanhoista malleista ja niiden arvoista, ja sallimme uuden kehittyä ihmisten mukana. Uusi organisaatio on enemmänkin jonkin tilanteen paikalleen kiinnittämistä kuin uuden
suunnittelemista, jos sopivat olosuhteet kehittymiselle pystytään luomaan. Yleisimmin käytetty pyramidiorganisaatio, jossa korkein johtaja istuu huipulla ylhäisessä yksinäisyydessään
ja alin alainen rämpii pyramidin juurella yleisen arvostuksen
suossa, on nyt liian vanha käytettäväksi. Tämä sopi kyllä siihen
aikaan, jolloin vain harvoilla oli etuoikeus ylempään koulutukseen ja suuri osa kansasta oli lukutaidotonta. Nyt on tilanne
tässä suhteessa erilainen, ja sen vuoksi tulee voimakkaasti pyrkiä siihen, että todella pätevät, viisaat ja vastuuntuntoiset ihmiset ovat kykyjään vastaavissa tehtävissä, eivätkä ne, joilla on
vain kenties muodollinen pätevyys tehtävään tai jonkin omistavan, suositus- tai painostusryhmän tuki takanaan. Elämässä
menestymisen yhdistäminen organisaatiossa ylenemiseen on
yksi perussyistä, miksi liike-elämästä on muodostunut voimakastahtoisten ja hyvin kunnianhimoisten ihmisten kilpakenttä. Raivoisimmat taistelut käydään tietenkin pullonkaulaksi
muodostuvassa johtoryhmässä. Kun vielä tähän kiipimissuggestioon liittyy voimakas tunne epäonnistumisesta, jos syystä
tai toisesta joutuu palaamaan alemmalle organisaatiotasolle,
muodostuu uuvuttavan pitkäaikainen taistelutilanne, jossa kilpailuun rynnännyt, voimiensa tunnossa oleva leijonaluonne
havaitsee pian olevansa vanha, väsynyt, luomisvoimansa menettänyt ja vatsahaavainen. Toisin sanoen, jos johtajanimitys
on ollut väärä, eikä nimitetyllä henkilöllä ole ollutkaan tarvittavia kykyjä, syntyy eräällä tavalla peruuttamaton tilanne, joka
näkyy pitkään yrityksen historiassa. Yleinen johtamismoraali
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estää yleensä tällaisen henkilön asettamisen oikealle paikalleen
yrityksessä, samoin arvostukset, jotka toteaisivat tällöin hänet
elämässään epäonnistuneeksi. Häntä yritetään pitää johtajana
ja kehittää hänen ympärilleen syöpämäinen organisaation osa,
joka estää asioiden luonnollisen kulun. Seurausvaikutukset
tästä ambitiotaistelusta aiheuttavat monesti suurta kärsimystä
ja täysin tarpeetonta tekemistä ”alempana” organisaatiossa.
Eräs piirre tässä nyt tarvittavassa uudessa mallissa on mataluus ja liikkuvuus niin sivusuunnassa kuin myös pystysuunnassa. Liikkuvuus on saatava niin luonnolliseksi ja helposti
toimivaksi, että kun esimies havaitsee alaisensa ylittävän hänen omat kykynsä toimia johtajana, hän vapaaehtoisesti jättää
paikkansa tälle ja hakeutuu itselleen lähinnä sopivaan toimeen.
Tällaista käyttäytymistä, joka teistä tuntuu aluksi mielipuolen
touhulta, on osattava arvostaa mitä suurimpana ihmisyyden
näytteenä, johon kykenee vain laumahengestä yksilöksi kasvanut vastuuntuntoinen ihminen. Ja nyt on syntynyt koko joukko
näitä minä-olentoja, jotka ovat vielä kasvamassa, mutta joille
pitäisi helposti antaa sijaa, kun he ovat valmiita aloittamaan
aktiivisen toimintansa ajan.
Organisaatiota ei tulisi kuvitella laatikoista koostuvana, vaan
pikemminkin erilaatuisten ja eri ominaisuuksilla varustettujen
voimakenttien koostumana. Jos kuvittelee näkyvän ihmisen
aurisen – säteilevän ja monivärisen – kentän sisään ja unohtaa
sitten näkyvän osan, on helpompi ymmärtää niitä ajatuksia,
joita yritän selvittää. Tällainen on organisaation kokonaisvoimakentän yksittäinen alkio, säteilijä. Tässä kokonaiskentässä
on tiiviimpiä erivärisiä keskuksia, jotka edelleen muodostuvat näistä yksittäisistä säteilijöistä. Nämä keskukset suorittavat
kukin omanlaatuista toimintaansa: mikä myyntityötä, mikä
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tuotantotoimintaa, mikä kehitystä ja mikä mitäkin. Esimerkiksi se keskus, jonka toimintana on kehitystyö, koostuu eri tavalla säteilevistä alkioista kuin joku toinen keskus. Kaikki kentän
alkiot ovat tärkeitä kentän kokonaistoiminnalle, huolimatta
siitä tekevätkö he välittömästi tuloksia tuottavaa työtä vai eivät. Joillakin alkioilla on toisiin nähden suurempi vaikutusvalta kuin toisilla. Alakeskuksen alkiot vaikuttavat välittömällä
säteilyllään myös muiden alakeskusten alkioiden toimintaan
milloin tukien, milloin inspiroiden. Kentässä on myös keskusalkio, joka on selvästi muita voimakkaampi ja vaikutusvaltaisempi, ja hän vaikuttaa säteilyllään koko kentän toimintaan
voimakkaasti suurempien alakeskusten vaikuttajien välityksellä
ja suoraan kaikkiin alkioihin. Alakeskusten keskusalkioiden
yhtenä tehtävänä on tukea ja myös kontrolloida toisten
keskusalkioiden toimintaa. Tieto liikkuu samantasoisten ja
eritasoisten alkioiden välillä, ja ne tekevät yhdessä päätöksiä.
Vain pulmallisimmissa asioissa jätetään ratkaisu keskusalkiolle.
Alkiot tuntevat keskusalkion vastuun ja velvoitteet ja tukevat
tätä kaikin tavoin. Jos alakeskukseen tulee uusi alkio, koko
keskuksen toiminta muuttuu hieman, koska tulokas on
erilainen säteilijä kuin aikaisemmat kentän alkiot. Vie aikansa,
ennen kuin hän on sopeuttanut toimintansa harmoniseksi
tähän kenttään nähden. Samalla jokainen kentän alkio muuttaa
tietoisesti tai tiedostamattaan suhteitaan kaikkiin muihin.
Tätä voisi jatkaa kokonaisen kirjan verran, mutta jätän Sinulle ajattelemisen ja keksimisen ilon. Tässä on suuntaviitteitä siihen, miten saadaan luoduksi henkisessä mielessä sopiva
kehityskenttä ihmisille, jotka tarvitsevat fyysiseltä ympäristöltään helposti muuttuvia puitteita. Tässä olen kuvannut loistavaa tavoitetta. Sinun tulee miettiä sopivat fyysiset portaat sen
vaiheittaiselle toteuttamiselle.
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Palautan kirjeen lopuksi mieleesi taannoin lausumani ennustuksen. Varastopäällikkö on nyt poistunut palveluksestamme. Toivon, että alat ottaa minut vakavasti!
Johannes
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10. KIRJE
Tällä kertaa minun on puututtava erääseen virheeseen, joka on
hyvin yleinen yritysmaailmassa. Itse olet tekemässä parasta aikaa tämän, jälleen kerran, eikä meillä ole nyt tällä kertaa aikaa
virheen seurausvaikutusten korjaamiseen. Koska itsekin olet
tätä asiaa monesti miettinyt ja asian oivaltaminen on ollut hyvin lähellä, toivon ettei lopullisen omakohtaisen oivaltamisen
ilo tästä auttamisesta vähene.
Se organisaatiomuutos, jota olet tekemässä, on tarpeeton ja
toimintaa huonontava. Myynti- ja tuotanto-osaston ikuinen
ristiriitatilanne ei parane sillä, että näitä toimintoja ryhmitellään uudella tavalla. Tällä järjestelyllä saadaan aikaan usean
kuukauden ajaksi hyvin sekava tilanne, joka vaikuttaa lamaannuttavasti yrityksen kokonaistoimintaan. Oleellista on kuitenkin, ettei tuo korjaustoimenpide poista ristiriitatilanteen syytä.
Syy on yksinkertaisesti näiden osastojen johtajien luonteensa. Tällä hetkellä näyttää, etteivät he tule toimeen keskenään. Heidän välinsä ovat niin kiristyneet, etteivät he kykene kuin pakon edessä edes alkeellisimpaan yhteistyöhön. He
molemmat ovat mestarinäyttelijöitä ja näyttävät johtoryhmän
palavereissa olevan mitä makeimmat ystävykset, mutta työpäivä näyttää kuluvan molemmilta suurimmaksi osaksi sen
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miettimiseen, miten saisi oman kilven kiiltäväksi ja aisaparinsa
mahdollisimman epäedulliseen valoon Sinun silmissäsi.
Tästä asenteesta on ollut seurauksena, että molemmat panettelevat alaisilleen toisiaan, mistä taas on seurannut yleinen
ilmapiirin myrkyttyminen ja sen mukana jähmettynyt toiminta. Henkiseltä luonnoltaan nämä kaksi ihmistä todella ovat
mitä ylimmät ystävykset. Heidän aurinen vaikutuksensa toiseen on puhdistava ja toista täydentävä. Mutta koska he ovat
vielä epäpuhtaita, niin kuin useimmat ihmiset ovat, he aiheuttavat toisissaan sen, että epäpuhtaat luonteenpiirteet nousevat
esiin puhdistettavaksi. Ja nyt on molempien kunnianhimo tosiaan kuin kasvanut täyteen mittaansa, he haluavat olla firman
ykkösmiehiä. Siinä, että nämä negatiiviset luonteenpiirteet
ovat nousseet esiin, ei sinänsä ole mitään väärää eikä tuomittavaa. Ihmisen maaelämä on useilla ihmisillä nimenomaan näiden keskeneräisten asioiden havaitsemista itsessään ja niiden
korjaamista. Huonoa tilanteessa on se, etteivät he henkiolentoina ollenkaan tiedosta tätä tilannetta ja ovat valinneet negatiivisen toimintatavan, joka aiheuttaa muille ihmisille täysin
tarpeetonta kärsimistä, ja lisäksi koko ajan suurentaa heidän
maksettavanaan olevaa karmallista velkaa. Heidät on saatava
ymmärtämään, että sen jälkeen, kun he ovat saaneet toisistaan
liikkeelle nuo negatiiviset ihmisluonnon elementaalit, heillä on
varsinainen ponnistamisen paikka ja mitä suurin henkisen kehittymisen mahdollisuus, jos he pystyvät muuntamaan tämän
negatiivisen voiman rakennusvoimaksi johonkin hyödylliseen
tarkoitukseen, tai jos he pystyvät kokonaan irrottamaan sen itsestään, niin kuin toukka kotelonsa, kun se on työnsä tehnyt.
Tämä sama asetelma on lähes päivittäinen niillä ihmisillä,
jotka ovat paljon toistensa kanssa tekemisissä. Ihmiset hiovat
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toisistaan esille näitä piirteitä jatkuvasti. Jotkut valitsevat helpon tuntuisen pakenijan tien, eivätkä rohkene käydä käsiksi
ilmenneisiin ristiriitatilanteisiin. He haluavat köllötellä autereisissa harmonian tunteissa, vaikka eivät itse ole vielä päässeet
kasvussaan niin pitkälle, että pystyisivät itse harmoniaa luomaan. Vain harvat ottavat rohkean asenteen ja selvittävät riitansa – ja kulkevat henkiolentoina eteenpäin. Jos sallit minun
käyttävän raamatullista sanontaa: ”He ottavat ristinsä ja kulkevat tiensä.” Mutta heidän määränsä lisääntyy päivä päivältä ja
heidän käsissään on paljolti ihmisten tulevaisuus.
Selvitä tämä myynti- ja tuotantojohtajalle omalla tavallasi ja
anna heille vielä yksi tilaisuus korjata jälkensä. Jos he eivät tähän kykene, on heidän hiekkansa johtamisen tiimalasissa loppunut tällä erää. Heille Sinun ei vielä kannata puhua ihmisen
henkisestä perustasta, koska he eivät sitä ymmärrä.
Johannes
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11. KIRJE
Ihailen neuvottelutaitoasi ja positiivisella tavalla mutkatonta
tapaasi selvittää probleemasi. Seurasin tarkkaan, miten selitit
tilanteen myynti- ja tuotantojohtajalle. Myyntijohtaja oppineena mukautumaan nopeasti yllättäviinkin tilanteisiin pääsi
mielessään tasapainoon ja alkoi hakea heti mysteerin ratkaisua
omista toimistaan. Tuotantojohtaja hoippui kauan kahden vaiheilla ja luulin jo hetken, että minun on annettava tässä tilanteessa pieni sysäys palaverin tavoitteen saavuttamiseksi, mutta
hän pääsi kuin pääsikin omin voimin henkisen ”risukasansa”
yli. Neuvottelutaitosi tulee olemaan aikanaan korvaamaton, jos
otat sen tehtävän vastaan, jota tuonnempana Sinulle esitän
Sinussa on herännyt halu vastata kirjeisiin kirjeillä ja samalla kysellä minulta erinäisistä asioista. Tässä vaiheessa meidän
on valitettavasti säilytettävä kirjeenvaihtomme yksisuuntaisena. Minulla on tapanani ottaa asioista selvää menetelmällä, jota
et tunne, mutta alat kyllä aavistella oikein sen luonteen. Tällä
menetelmällä on yksityiskohtaisen tiedon saantiin nähden rajoituksensa, koska eräs laki estää minua tulemasta Sinun ”yksityisalueellesi” huolimatta mitä parhaimmasta tarkoitusperästä.
Tämä puute voidaan poistaa sillä, että tosiaan kirjoitat minulle kirjeen niistä asioista jotka haluat tietää. Tästä on myös se
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hyöty, että kysymyksesi tulevat tarkasti muotoilluksi. Sinun ei
tule postittaa kirjettä minnekään, vaan sijoitat sen vasemmalle
puolellesi ylimpään pöytälaatikkoon.
Toivon kuitenkin, ettet pahastu, jos en vastaa kaikkiin kysymyksiisi kirjallisesti. Tulen kuitenkin saattamaan tavalla tai toisella käytettäväksesi riittävästi tapahtumia ja tietoja, jotta voit
itse pientä vaivaa nähden löytää vastauksen niihin kysymyksiin, joihin minulla ei ole lupa suoraan vastata. Tulet myös kysymyksiä muotoillessasi havaitsemaan erään luonnon monista
tiedottamisen tavoista. Olet varmaan kuullut jutun miehestä,
joka lähti maailmalle kysymään elämän tarkoituksesta. Ensiksi
hän kysyi sitä korpilta. Hetken mietittyään korppi vastasi: ”Se,
joka osaa tuommoista kysyä, osaa siihen itse vastatakin.” Näin
on usein. Kun olet saanut muotoiltua mielesi alueelle riittävän
selkeän kysymyksen, saat siihen ennen pitkää omalta mieleltäsi
myös vastauksen. Kun olet aikasi tätä harjoittanut, tulevat vastaukset monesti välittömästi.
Tällä kertaa olen päättänyt kertoa ilmiöiden syistä syvemmin kuin aikaisemmin. Sovintoon päässeet johtajasi kykenevät
nyt melko lyhyessä ajassa muuttamaan osastojensa ilmapiirin
myönteiseksi, joskin tarvitaan aikaa ja myös konkreettista työtä
ennen kuin kenttä, joka koostuu negatiivisista ajatus- ja tunnemuodoista, on muutettu myönteiseksi, toimintaa ylläpitäväksi.
Tähän liittyy vielä eräs varsin tärkeä asia, jota ei tule unohtaa,
ja jonka korjaaminen on suurempi tehtävä. Kilpaillessaan suosiostasi myyntijohtaja harrasti ahneen miehen politiikkaa ja
hoiti hyvin vain ne asiakassuhteet, joista yritykselle koitui merkittävä liikevaihto. Hän keskittyi myös lähinnä uuden liikevaihdon saamiseen, ja tällöin syntyi tilanne, että ne lähes parisataa
pitkäaikaista asiakasta, jotka yksittäisinä olivat ostovoimaltaan
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melko pieniä, jäivät tuuliajolle. Toimitukset näille olivat säännöllisesti myöhässä, eikä tavaroita toimitettu läheskään aina
tilattua määrää, koska tuotanto-osasto oli ylikuormitettu uusien suurasiakkaiden tilauksista, ja nämä kyllä saivat aina haluamansa määrän – sekä saunan ja päivällisen kaupanpäälliseksi.
Osa näistä pienistä tyytyi kohtaloonsa enempiä mukisematta,
mutta olisitpa nähnyt niiden muiden asiakkaiden vihanpurkaukset ja vihan täyttämät ajatukset, jotka kohdistuivat luonnon
lain mukaan aiheuttajaansa kohti. Yrityksesi päällä on ruskeanpunainen, inhottavista ajatusmuodoista koostuva kenttä,
joka aiheuttaa ennen pitkää mitä yllättävimpiä häiriötilanteita
ja tulee muodostumaan koko olemassaololle uhkaksi, ellei sitä
ja niitä syitä, jotka sitä ylläpitävät, saada pikaisesti poistetuksi.
Tunneihmisinä ja ajattelijoina noiden pienten yritysten ihmiset
ovat yhtä voimakkaita kuin suurten asiakkaiden palveluksessa
olevat. Ja kun edellisiä on määrällisesti huomattavasti jälkimmäisiä enemmän, eivät myötämieliset ajatukset riitä kumoamaan kuin osittain sapenkarvaisen vihan vuodatuksen. Ihmiset ihmettelevät mielessään parhaillaan tälläkin hetkellä, miksi
yrityksemme ilmapiiri, joka ennen on ollut niin innostava, on
muuttunut nyt ärtyisäksi, ahdistavaksi ja tikkuiseksi. Tuhon
alku lähtee siitä, jos mentaalinen paine saa ihmisten mielet
kielteiseen tilaan, niin että he omilla ajatuksillaan ja tunteillaan alkavat lisätä tuon vihan kentän kokoa ja voimaa. Tällä
kertaa tilanne on pelastettavissa yksinkertaisella tavalla. Se on
välittömästi saatava sellaiseksi, että kaikki asiakkaat, joilla on
kanssamme toimitussopimus, saavat tästedes hyvän palvelun,
olivatpa he sitten suuria tai pieniä ostajia meidän kannaltamme katsoen. Huonosti palvellut asiakkaat tarvitsevat lisäksi
pienen hyvityksen palvelun puutteesta. Mitä nopeammin tämä
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myönteinen suhtautuminen asiakkaiden taholta saavutetaan,
sitä nopeammin alkavat rakentavat ajatusmuodot sulattaa vihan kenttää luonnollisella, luonnon lain säätämällä tavalla.
Niin ystäväni, me olemme kukin yksilöinä vastuussa ajatuksistamme ja tunteistamme. He, jotka vuodattivat vihan aallon
kohti yritystämme, ovat myös osavastuussa tuosta vihan kentästä ja he tulevat saamaan siitä oikeudenmukaisen palkkansa. Meidän tulisi todellakin nykyistä paremmin valvoa niin
ajatuksiamme kuin tunteittemmekin laatua. Tällä vuosisadalla olemme oppineet ymmärtämään aikaisempaa paremmin
ajatus- ja tunneaineen liikuntoja, muotoja ja niiden tulkintaa.
Varsin monet psyykkisesti herkät ihmiset kykenevät tuntemaan näiden voimien vaikutuksen käytännössä, jotkut jopa
näkemäänkin.
Kauniita ajatuksia
Johannes
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12. KIRJE
Toimitusjohtajana Sinun tulisi uhrata suurin osa voimistasi
yrityksen voimatalouden ylläpitämiseen. Aikaisemmin olen
kirjoittanut yksilön voimatalouteen liittyvistä tekijöistä, muun
muassa siitä, miksi useat ihmiset väsyvät vähästäkin tekemisestä. Nämä ilmiöt voivat liittyä myös siihen, että yrityksen
toiminnan suunta on valittu väärin kokonaisvoimatalouteen
nähden. Yritystä ei tule koskaan pitää muusta toiminnasta
erillisenä yksikkönä, vaan kokonaisuuden osana, ja tämän osatoiminnan tulee aina niveltyä suurempaan kokonaisuuteen ja
tukea sen toimintaa. Voiton tavoittelu ainoana tavoitteena voi
aiheuttaa kansallisella tasolla vain kärsimystä. Uuden yrityksen perustaminen rahan voimalla alueelle, jolla toimintaa on jo
riittävästi, aiheuttaa konkursseja, toiminnan alusta aloittamista ja syvää, täysin tarpeetonta kärsimystä. Toiminnan laajentaminen kasvamisen ilosta sellaiselle alueelle, joka tuottaa jo
riittävästi tämän alueen palveluja, aiheuttaa vain kärsimystä ja
on kansan voimien kuluttamista mielettömällä tavalla. Uuden
tuotteen tekeminen ja sen saattaminen markkinoille suggestiivisella myyntikampanjalla on kansallisten mahdollisuuksien
kaventamista, jos kyseisenlainen tuote on jo markkinoilla.
43

Markkinat pursuavat nykyisin mitä erilaisimpia tavaroita
ja palveluksia, joista monet on tarkoitettu samaan käyttötarkoitukseen. Nämä ovat laadullisesti lähes yhteneviä, ja monen
tuotteen historiaan kuuluu valtava määrä suunnittelu- ja kehitystyötä, tuotantolinjojen rakentamista, suggestiivista myyntityötä, kärsimystä, kilpailijoiden konkursseja ja ostajan pettymistä, kun hän sitten aikanaan havaitsee paljot puheet suurelta
osin perusteettomiksi.
Jokainen toimenpide, jonka teemme, kuluttaa rajallisia voimavarojamme. Jokainen tarpeeton toiminta imee voimataloudesta osansa, virran, joka tarvittaisiin muualla. Näin käytetyt
voimat vääristävät kokonaispyrkimystä, vievät pois siitä toiminnasta, johon liittyvät eheys, todellinen, pysyvä tuloksellisuus, innostuneisuus ja onnellisuus. Vapaa kilpailu edellyttää
yritysjohtajilta voimakasta vastuuta, mielen avartumista käsittämään yksilöllisiä, kansallisia ja maailmanlaajuisia kehitysvirtauksia, kykyä sovittautua näihin harmonisella tavalla omat
voimansa mielekkäällä tavalla käyttäen, rakentamiseen tuhoamisen sijasta.
Luon nyt mieleesi mallin, joka kaikessa puutteellisuudessaan helpottaa tämän asian ymmärtämistä. Kuvitellaan, että
koko maailma on eräänlaisen voimakuplan sisässä. Tämä on
täynnä mitä ihmeellisimmän värisiä, suurempia ja pienempiä
sykkiviä voimakuplia, piirejä, joilla on välitön yhteys toisiinsa.
Jotkut ovat selvärajaisempia kuin toiset, jotkut ovat sameita,
jotkut kirkkaita, jotkut hitaasti sykkiviä, jotkut nopeita. Yhdessä ne muodostavat loistavan, säteilevän kokonaisuuden.
Tällaisen yksittäisen voimapiirin sisällä, joka kuvaa rodun
voimataloutta, on lukuisia rinnakkaisia kuplia, joilla on omat
värivivahteensa ja muut lukuisat erityisominaisuutensa. Nämä
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ovat kansallisia voimatalouksia. Näiden sisällä edelleen on lukuisia rinnakkaisia ja sisäkkäin olevia isompia ja pienempiä
erityisominaisuuksilla varustettuja kuplia, joista kansallinen
kokonaisuus muodostuu. Siellä on myös niitä, joita kutsutaan
yrityksiksi. Kaikista pienin erillinen voimapiiri on ihminen.
Jokaisella kuplalla, olipa se sitten isompi tai pienempi, on yhteys kaikkeen, ja sen toiminta värittää muun kokonaisuuden toimintaa. Sameat samentavat vaikutuspiirinsä muiden kuplien
värejä, kauniit ja loistavat valaisevat muitakin. Seassa on myös
niitä, jotka vain imevät valoa muilta, näkyäkseen; ne eivät kykene olemaan olemassa ilman muita. Ja näilläkin on olemassaoloonsa oikeutuksensa.
Tämä kuulostaa Sinusta ensi lukemalta viehättävältä sadulta. Jatkakoon Sinun oma mielikuvituksesi tätä satua, joka on
käytännössä hyvin tosiperäinen. Kun katselemme asioita voimataloudelliselta kannalta, asia on hyvin totuutta vastaava.
Kun saat satusi kuviteltua loppuun – se on varsin hyvää mielen
harjoittamista – muistat varmaan, että totuus on tätä kuviteltua
mallia vielä paljon ihmeellisempi.
Yksityisen kuplan tajunta muodostuu sen toisen tajunnasta
ja kaikkien siihen yhteydessä olevien osien tajunnasta, joiden
toimintaan nähden tämän on tajuttava oikea roolinsa. Jos piiri
ei tue kokonaisuutta, alkavat nämä yhteydet, jotka alussa ovat
herkästi vastaavia, heikentyä, ja se joutuu vähitellen eristetyksi kokonaisuudesta, kuin eräänlaiseen vankilaan, jossa sen
toiminta on kovin rajoitettua ja jossa sitä tukevat vain pienet
voimavirrat. Ihmisryhmä, joka toimii tällä tavoin, kärsii täydellisestä voimattomuudesta. Jos kyseessä on yritys, tarvitaan
toiminnan suunnan jatkamiseksi erilaisia, lisääntyviä, keinotekoisia menetelmiä. Työmotivaation ylläpitämiseksi tarvitaan
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jatkuvia keskusteluja. Mielen vireänä pitämiseksi tarvitaan
mitä erilaisimpia harjoitusmenetelmiä, itsensä vakuuttamista
aamulla peilin edessä. Tarvitaan lisääntyvää toimintaa ja voimien kuluttamista henkilökohtaisen arvostuksen saavuttamiseksi, kun se ei synny luonnollisen toiminnan kautta. Asiakkaita hankitaan kovanaamaisilla, suggestiivisilla menetelmillä,
jotka lisäävät yleistä kärsimystä. Ja voimatalous muodostuu
päivä päivältä yhä enemmän saippuakuplan kaltaiseksi: kaunis,
mutta tyhjä sisältä, ja jonakin päivänä kaikki särkyy ja totuus
paljastuu. Ja ennen lopullista tyhjäksi tulemista on tila, jolloin
oikea tieto on täysin vääristynyt. Kunnioitetaan niitä, jotka
ovat suurimman kärsimyksen aiheuttajia. Niiden ääni ei kuulu,
jotka kykenisivät suuntaa muuttamaan, eikä heitä arvosteta.
Koko liike-elämää leimaa tänä päivänä tällainen saippuakuplamainen tila, eivätkä sen seinämät ole enää kovinkaan
paksut. Voimatalous on säätynyt sen merkityksen mukaiseksi,
joka sillä on luonnon kokonaistaloudessa. Tätä lakia eivät voi
muuttaa mitkään yritysmaailman auktoriteetit liikkeenjohtooppeineen, joiden tähtäin ja tulosten mittaaminen rajoittuvat
muutamaan vuoteen. Parhaimpienkaan oppien totuudet eivät
näytä olevan nykyisin voimassa muutamaa vuotta kauemmin.
Missä on se oppi, jossa ihminen on omalla perustallaan, eikä
liikkeenjohdon resurssilammikossa, jossa uivat myös raha ja
rakkineet? Eikö liikkeenjohdon huippukonsultin tulisi ymmärtää vastuunsa, kun hän toisella oppitunnilla puhuu, kuinka
asiakkaille kannattaa antaa vain minimipalvelu, ja toisella innostuneesti kertoo, kuinka yrityksen työmotivaatiot parannetaan? Mistä muusta innostus työhön tulee, jos ei hyvästä palvelusta ja kunnollisen tekemisen ilosta? Mutta kun mittaamme
asioita markoilla, riittää, että konsultti tuo omalle yritykselleen
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riittävän tulovirran ja jutustelee asiakkailleen mukaansatempaavalla tavalla. Ketäkö syyttäisimme tilanteesta? Emme erikoisesti ketään, tai sitten kaikkia. Olemme väärien elämisen tapojemme ja arvostuksiemme seurauksena menettäneet kyvyn
nähdä, mikä on totta, mikä valhetta.
Ymmärryksemme elämän pääkysymyksistä on hämärtynyt
ja olemme joutuneet yleismaailmallisten suggestiivisten tulvavirtojen viemiksi, kun oma arvostelukykymme on oppikirjojen
varassa. Tavaroiden ja palveluiden tuottamisesta, jolla on elämään nähden vain välineellistä arvoa, on tullut olemassaolon
pääsisältö. Erilaisten tarpeiden kuumeisella tyydyttämisellä
kulutustavaroilla ja palvelulla koetetaan unohtaa päivä päivältä
kasvava henkinen onttous. Yksinolo on kauhistus, koska silloin
oma, ontto kaiku alkaisi nousta esille.
Jos uusi toiminto tai yritys perustetaan, ja sen rooli on kokonaisuuden pääpyrkimyksiä tukeva, ei sen ylläpitämiseksi
tarvita keinotekoisia tekohengitysmenetelmiä, vaan ihmiset
ovat tekemisestään luonnollisesti innostuneita.
Sinussa on tietysti herännyt kysymyksiä, jotka koskettelevat
näitä kokonaispyrkimyksiä. Tulen aikanaan kertomaan niistä
enemmän sitten, jos henkilökohtainen tapaamisemme joskus
mahdollistuu – ja se taas riippuu yksinomaan Sinusta. Sitä ennen Sinulla on hyvää aikaa ajatella niitä itseksesi. Ensi vaiheessa ovat tärkeitä kansalliset tehtävämme ja niiden harmoninen
sovittaminen maailmanlaajuiseen tapahtumavirtaan. Tärkein
tehtäväsi lähiaikoina on nyt kuitenkin oman yrityksemme toiminnan tarkastelu tämän voimatalouden kannalta. On myös
ensiarvoista, että tutkit yrityksemme sisäiset ilmiöt voimatalouden valossa. Paikanna kaikki ne osastot, joiden on pakko
harrastaa mainitsemaani keinotekoista valmennustoimintaa
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työmotivaatioiden ylläpitämiseksi ja mieti ne syyt, jotka tämän
aiheuttavat. Voisit aloittaa vaikkapa kehitysosastolta, jossa
tämä yhteys suurempaan voimatalouteen on ehkä selvimmin
tällä hetkellä näkyvissä. ”Kokonaisolento” ei tue kehitysosaston
tämänhetkisiä pyrkimyksiä, koska kehittämisen voimia tarvitaan toisella suunnalla. Jos osaatte vaihtaa kehitystoiminnan
suuntaa suuren virran kulun suuntaiseksi, ilmestyvät innostus
ja inspiraatio uudelleen itsestään. Kun tutkit ja mietiskelet tätä
kokonaisolennon voimataloutta, tiedosta myös selvästi ajatusten ja tunteiden osuus siinä. Ihminen on vastuussa ajatuksistaan ja tunteistaan, kuka enemmän kuka vähemmän. Ei synny
ajatusta tai tunnetta, joka olisi vain yksilön asia; jokainen ajatus
ja tunne vaikuttaa myös johonkin muuhun kokonaisolennon
osaan. Myös yksilöiden voimataloutta säätelevät monet lait.
Voidaan sanoa, että ihminen, joka ymmärtää vastuunsa, tuntee ja hallitsee itsensä, on suuremmassa määrin avoin näille
voimille – ja hän voi myös käyttää niitä – kuin henkilö, jonka
ajatukset ja tunteet keskittyvät pelkästään henkilökohtaisten
tarkoitusperien toteuttamiseen ottamatta muita ihmisiä huomioon. Fraaseiksi kuluneet käsitteet ihmisten veljeydestä ja
ykseydestä saavat uuden ilmeen, kun ajattelemme asiaa tältä
suunnalta, eikö totta?
Verratkaamme yrityskoneistoamme kalevalaisten muinoin
takomaan sampoon, joka kaiken tuotti:
Mi on Pohjolan eleä
Kun sai sampu jauhamahan
Kirjokansi kallumahan
Päivän jauhaa myötäviä
Päivän toisen syötäviä
Kolmannen kotipitoja
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Jotta sanon, kun sanonkin
Mi on Pohjolan eleä
Kun on sampu Pohjolassa
Siin on kyntö siinä kylvö
Siinä kasvo kaikenlainen
Siinäpä ikuinen onni
Sampo on nyt valmis – taas kerran, ja tarvitaan vain oikein
ajattelevat käyttäjät sille. Yrityssektori tuottaa tänä päivänä riittävästi ja liiankin paljon tavaroita ja palveluksia kansamme elämisen kohtuullisia aineellisia arvoja ajatellen. Oikein järjestettynä sama tuotostaso voidaan saavuttaa nykyistä huomattavasti
pienemmällä ihmisten ja konevoimien määrällä. Sampomme
jauhaa vielä sangen epätaloudellisesti luonnon voimatalouden
kannalta. Perusongelma kuitenkin on, että tätä sampokonetta koetetaan epätoivon vimmalla aina vain kasvattaa. Tämä
tapahtuu nyt kokonaisvoimatalouden kustannuksella. Ne voimat, jotka tähän toimintaan väkisin kanavoidaan, ovat pois
sieltä, missä niitä todella tarvittaisiin. Hiljaista heräämistä alkaa tässä suhteessa jo tapahtua, mutta tarvitaan nyt kertakaikkista ja laajamittaista heräämistä, ettei luonnon vuosimiljoonaista työtä jouduttaisi tekemään osittain uudestaan ihmisten
sekä itselleen että koko luomakunnalle aiheuttamien vahinkojen vuoksi. Tästä voimien väärinkäytöstä johtuu osittain, että
sairaalat ovat täynnä ja varsinkin ihmismielen alueella olevat
ongelmat kasvavat päivä päivältä, koska elämämme päätavoitteet eivät enää kuulu luonnon suureen suunnitelmaan.
Harhaiset tavoitteet omaksutaan liikuttavan yksimielisesti
ja niitä pidetään ajattelematta totena. Näin on myös täystyöllisyyden tavoite ymmärrettynä niin, että jokaisen täytyy päästä tämän hyödykkeitä ja palveluksia tuottavan koneen ääreen
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täysipäiväisesti. Toki ahkeruutta tulee pitää suurena hyveenä,
mutta sitä ei tule käyttää tavarasammon väkisin pyörittämiseen, vaan täystyöllisyyden tavoite tulisi pikemminkin korvata
mielekkään, täysipainoisen toiminnan tavoitteella. Muutaman
sekunninkin kestävä henkisen rajattomuuden kokeminen voi
olla ihmiselle tärkeämpää kuin istua vuosikymmen liukuhihnan ääressä.
Kreikassa saavutettiin muinoin yhteiskunnallinen tila, jossa orjat tekivät työt ja vapaa mies saattoi keskittyä muihin asioihin. Nyt on mahdollista teettää koneilla suuri osa työstä ja
käyttää vapautuneet voimat toisella, nykyaikaan sopivalla tavalla. Joku on sanonut, että tietokoneet hyvien ihmisten hallinnassa voivat saada aikaan onnellisen ihmiskunnan. Niin,
meillä on nyt ne tietokoneet! Tarvitaan vain työtä ihmismielen
alueella, jotta tähän päästäisiin. Työtä on paljon, mutta onhan
tekijöitäkin. Jokaisen tarvitsee huolehtia vain oman minänsä
muuttamisesta.
Vaimosi on hyvin paljon mietiskellyt tämänsuuntaisia asioita, vaikka et ole tästä ollut juuri tietoinen. Se, ettei hän ole
keskustellut kanssasi näistä asioista, johtuu Sinun alituisista
kiireistäsi, sekä siitä, ettet ole kyennyt häntä useinkaan kuuntelemaan. Toivon, että keskustelet hänen kanssaan sekä pyydän,
että näytät hänelle nämä kirjeet. On tärkeätä, että olette jatkossa
paremmin tietoisia toistenne toiminnasta, etteivät aikanaan tulevat tapahtumat elämässänne aiheuttaisi yllätyksellisyydellään
katkoa täysipainoiseen toimintaanne. Ja olen myös sitä mieltä,
että oltuasi hänen elämäntoverinaan jo kolmekymmentä vuotta, olisi korkea aika oppia tuntemaan häntä vähän paremmin.
Tulet löytämään hänestä positiivisesti yllättäviä piirteitä, joita
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Sinun on osittain kiittäminen menestyksestäsi. Hänen voimansa ovat olleet Sinulle hyvin merkityksellisiä.
Kiehtovaa tutkimusmatkaa!
Johannes
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13. KIRJE
Nyt puhun Sinulle vähän enemmän ihmisen mielestä ja eräistä arkipäivän konkreettisista asioista, jotka oleellisesti liittyvät
mieleemme. Oletko muuten koskaan ajatellut, mitä tarkoitimme, kun puhumme mielestä? Toivon, että pohdiskelet tätä
kysymystä perusteellisesti. Toivon myös, että alat päivittäin
tarkkailla oman mielesi liikuntoja erilaisissa tilanteissa ja etsit
vastausta kysymykseen, miksi nuo liikunnot syntyvät, mistä ne
ovat lähtöisin ja miten ne liittyvät sinun fyysiseen toimintaasi.
Mieti myös oman ja muiden ihmisten mielialojen yhteyttä. Miten ihmiset vaikuttavat Sinuun mielialoillaan? Kun alat havaita, miten konkreettisesti esimerkiksi vihastunut tai surullinen
ihminen vaikuttaa Sinuun, hyväksyt paremmin sanomani, että
jokainen on vastuullinen mielensä tilasta.
Ihminen toteuttaa mielensä sisältöä arkipäivän toimissaan
– ja pyhäpäivänäkin. Mitä tavallisen ihmisen mieli sisältää?
Mitä ajatuksia, mitä tunteita, mitä tarpeita? Useimmilla se on
kuin jatkuvassa hermostuneessa, kiihkeässä liikkeessä oleva
törkykasa, kuin pyörremyrsky, joka kerää liikkuessaan sisäänsä
mitä erilaatuisinta ainesta ja samalla vapauttaa ennen koottua
satunnaisessa järjestyksessä. Sisältö on jatkuvassa liikkeessä ja
vaihtuu koko ajan. Myös työtulosten ja pyörremyrskyn jälkien
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välillä on usein samankaltaisuutta, vaikka tätä on vaikeampi
havaita. Totuus on, että melko harvassa ovat vielä ne ihmiset,
jotka pystyvät hallitsemaan voimansa siinä määrin, että heidän
työnsä tuloksilla on pitempiaikaista merkitystä. Vielä harvemmassa ovat ihmiset, jotka pystyvät todella luomaan jotain uutta.
Luovuus on kyllä muotisana nykyään, mutta on tehtävä ero tämän ja sen useinkin hillittömän tuntuisen itseilmaisuvimman
välillä, jota erheellisesti kutsutaan luovuudeksi. Ihmisten mieli
on useimmiten litteiden tunteiden ja ohikiitävien laina-ajatusten temmellyskenttä, jossa ajatukset välähtelevät kuin salama
taivaalla. Ne tulevat ja menevät, eikä ihminen, mielen hallitsijaksi asetettu, ymmärrä, mistä ne tulevat ja minne menevät
ja miksi ne kävivät. Voi, jospa ymmärtäisimme, mitkä voimat
ovat ulottuvillamme silloin, kun mielemme on hiljainen ja tyyni. Silloin tekisimme sen välttämättömän työn, joka tarvitaan
tämän tilan saavuttamiseksi, tai paremminkin työn niiden esteiden poistamiseksi, jotta tämä mielentila vallitsisi itsestään
meissä. Mutta kun me toimimme sen mielentilan mukaan,
joka meillä nyt on, niin pyrkiessämme hyväänkin toimintaan,
emme osaa valita oikeita menettelytapoja, vaan aiheutamme
väärin valituilla toimillamme lisää kärsimystä. Ennen kuin
selkiintynyttä, voimakastahtoista ja rakentavaa toimintaa voi
ilmaantua, on meidän opittava itsetutkiskelun avulla hallitsemaan mielemme. Ympäristömme on mielemme luomus, siinä
tulee ilmi se, mitä pystymme aikaansaamaan. Pysyvää parannusta alkaa ilmaantua oloissamme jo silloin, kun pienikin osa
oppii tuntemaan itsensä ja mielensä.
Muinoin, kun vielä tieto ja uskonto antoivat kättä toisilleen,
suoritettiin ihmismielien ryhmäsiivous paastojen, suurten uskonnollisten rituaalien ja viikoittaisten mielen pyhityspäivien
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avulla. Tuolloin ymmärrettiin ravinnon ja ihmisen mielen
välinen yhteys, myös se laki, joka on syömisen aikaisen mielentilan ja ravinnosta kehkeytyvien voimien välillä, kuinka
oikea mielentila johtaa ravinnon voimat harmoniseen värähtelysuhteeseen ihmisen voimasysteemiin nähden. Turhaan ei
käytetty ruokarukousta, millainen se sitten olikin, juhlallisen
mielentilan aikaansaamiseen. Pyhäpäivä oikein vietettynä vapautti mielen sen arkisesta lastista, kuin viikkosiivous huoneiston. Ihmisen kosmiset yhteydet ymmärrettiin ja paastoajat
ja uskonnolliset juhlapyhät määriteltiin tarkasti astrologisten
laskelmien, tähtiasentojen perusteella. Jotkut kirkolliset juhlapyhämme ovat viimeisiä jäänteitä tästä tiedon ja uskonnon
liitosta. Osa pyhistä päivistä on unohdettu, osa on peittynyt
teollisuuden viikkokalenterin alle. Sanoisin tässä kuinka surullinen asiaintila on, jos tietäisin sen korjaavan asioita; nyt jätän
sen sanomatta ja keskityn miettimään, miten asiat tulisi muuttaa. Ja tässä suhteessa on tärkeintä, että jokainen uuraalla ja
valppaalla tarkkailulla oppii tuntemaan itsensä.
Mutta puhutaanpa nyt arkipäivän konkreettisista asioista,
joihin myös sinä voit välittömästi vaikuttaa. Ihmismielen ja
fyysisen ympäristön välillä on vaikutussuhde. Mieli reagoi ajatus-, tunne- tai aistivärähtelyin kaikkeen, mitä hänen ympärillään on.
Olen puhunut aikaisemmin vaikutuksestamme toiseen ihmiseen; nyt haluan puhua meidän ja esinemaailman välisistä
yhteyksistä. Se, mitä silmillämme näemme, vaikuttaa voimakkaasti mieleemme, koska sillä on eräänlainen samaistumis- ja
yhdentymispyrkimys näkemänsä ja kokemansa kanssa. Ympyrän muotoisen esineen katselu tuo mieleen erilaisia tunne- ja
ajatusmuotoja kuin neliön katselu. Tietynlaiset geometriset
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suhteet, kuten esimerkiksi kultainen leikkaus luo harmonisemman mielentilan kuin satunnaisesti valittu geometrinen suhde.
Holvikaari luo avaruutta huonetilaan, neliömuoto on ahdistavampi. Nykyarkkitehtuuri on luonut tajuntaa rajoittavan neliökulttuurin, jonka juuret ovat siinä, että on yksipuolisesti mitattu kauneusarvoja rahalla. Tämä on johtanut sarjatuotantoon,
jonka tuloksena syntyy laatikkomuotoja rinnakkain, sisäkkäin
ja päällekkäin. Totisesti mielemme ovat suorakaiteen vankeja.
Ovet, ikkunat, pöydät, tuolit, käytävät, hallit, asunnot, kaikki rakentuvat neliöistä. Suorakaide asuu mielessä ja vaikuttaa
kaikkeen, mitä teemme, todellisuutta yksinkertaistavasti, sarjoittavasti, rajoittavasti. Kuva päivänkakkarasta ei voi asua neliö-ihmisen mielessä, jos sen terälehdet ja mykiö ovat pyöreitä.
Neliö-muodosta on tullut kaikilla tasoilla toimintaa rajoittava
ja latistava geometrinen demoni. Ja se, mitä on rakennettu, säilyy usein sukupolvien ajan. Onhan historiassa joskus revitty
maan tasalle se, mikä on koettu rumaksi, ja sitten on rakennettu kaikki alusta. Asioita voidaan parantaa vähemmälläkin
vaivannäöllä. Geometrisia muotoja voidaan korjata vaikkapa
pinta- ja lisärakentein. Tärkeätä on, että ihmisten välittömässä läheisyydessä on aina näkyvillä luonnon omia alkuperäisiä
muotoja ja värejä, joilla myös on voimakas vaikutus katselijoihin. Näin mielessä on koko ajan kuvia luonnon rakenteista ja väreistä, mikä kytkee meidät tiiviimmin kiinni luonnon
voimatalouteen. Laatikonmuotoinen toimistohuone, jossa on
värittömät sementtiseinät, masentaa ennen pitkää asukkaansa.
Helpoin ja nopein tapa luonnon muotojen tuomiseksi lähelle
on kasvien ja puiden istutus lähiympäristöön sekä viherkasvien tuonti toimistoympäristöön – eikä vain johtajien huoneisiin, vaan kaikkiin tiloihin. Tasaisella seinäpinnalla on se etu,
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että siihen voi ripustaa helposti maalauksia ja muita taiteen
tuotteita. Ja arkkitehdit hoitakoot oman osansa vanhaa korjaten ja uudessa suuntaa vaihtaen. Jos perustatte teollisuushallin,
tehkää siitäkin kaunis. Työvoimaa on riittävästi, onhan työttömiä runsaasti. Kysymys on vain asian riittävän laajasta ymmärtämisestä ja toisaalta yhteisestä halusta.
Väreillä on oma voimakas vaikutuksensa mieleen. Riitasointuisilla väreillä saadaan aikaan riitasointua, harmonisilla
väreillä ja väriyhdistelmillä rauhaa. Joskus värien vaikutus on
tunnettu syvästi ja niitä on käytetty sairaiden ihmisten parantamiseenkin. Tämä tieteenhaara osoittaa uudelleen heräämisen merkkejä, eihän väreillä parantaminen ole enää vierasta
nykyaikanakaan. Paljon vielä tarvitaan tutkimuksia, mutta onhan tutkijoitakin.
Jottei puheeni jäisi pelkäksi ajatusleikiksi, pyydän että suoritat seuraavan kokeen. Hanki pöydällesi vaikkapa kaunisrakenteinen simpukankuori, josta löydät sitä tutkimalla useita
luonnon perusmuotoja, mm. spiraalin. Kun jäät ajatuksissasi
kiertämään kehää tai tunnet olevasi tekemässä hyvin matalaotsaista ratkaisua, ota simpukka käteesi, anna mielesi hiljentyä,
ja tarkastele simpukan muotoja ja tunnustele sen värähtelyjä.
Havaitset ennen pitkää, että pääset urautumasta ja havaitset
uusien ajatusmuotojen syntyvän mielesi alueella, ja näiden
avulla saavutat paremman tuloksen askareissasi. Tee näin vain
kokeen vuoksi, ei ole syytä takertua ajattelussaan simpukan varaan; pelkkä hiljentyminen ja kysyminen tuottavat ennen pitkää saman tuloksen.
Voisit auttaa kehitysosastoa pääsemään ajatusuristaan toimittamalla sinne runsaasti kukkivia viherkasveja katseltavaksi. Se loisi meille miellyttävimmät puitteet, ja kasvien värit,
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muodot ja elämänvärähtely syrjäyttäisivät osittain ihmisten
mieliin liimautuneet teknokraattiset, kuolleet ajatusmuodot ja
mahdollistavat elävien esiintulon – jos niitä joku kykenee luomaan. Tällainen ympäristön kaunistaminen on tärkeää valtaosalle ihmisistä. Opittuamme tuntemaan itsemme pystymme
kylläkin erottautumaan ympäristövaikutuksista ja olemaan samaistumatta ympäristön ilmiöihin. Meitä vain on kovin vähän.
Värien ja muotojen vaikutus kyllä tiedostetaan monella taholla, käyttäväthän mm. mainosihmiset tätä psykologista asetta
hyväkseen, samoin liikkeenomistajat ylisuurine, monivärisine
mainosvaloineen, negatiivisella, ihmisten mielen voimia kuluttavalla tavalla. Nyt on aika tutkia niitä lähemmin ja saattaa ilmiöt auttamaan ihmistä ja enentämään hänen mahdollisuuksiaan voimien kuluttamisen ja ajatusten köyhdyttämisen sijasta.
Teistä tuntuu ehkä vielä rattoisalta katsella televisiosta, miten
typerän elokuvan välipalana mainostetaan lapsille elinvoimaa
antavana aamupalana ravintoa, joka on teollisuuskäsittelyssä
täysin tapettu ja jonka vaikutus pieneen syöjäänsä on lähinnä
vahingollinen. Mainoksesta jää mieleen epätosi ajatuskertymä,
josta ei pääse helposti irti ja jonka alitajuinen muistaminen kuluttaa jatkuvasti voimia. Ja tämmöisen voi aiheuttaa sadoilletuhansille katsojille mitättömällä rahasummalla. Mielestäni kyseessä on varsin julma rikos koko kansakuntaa kohtaan. Mutta
onhan sanottu, että typeryyden suhteen ovat jumalatkin voimattomia – ja kärsimys, se on monessa asiassa hyvä opettaja.
Jokainen tällainen tarpeeton tai väärä ajatuskertymä varaa
kentän mielen alueelta, ja se on kuin tahra peilissä vääristäen kuvan näkemisen aitona. Ihmisten mieli on täynnä tällaista
törkyä, joka estää asioiden näkemisen todellisina ja todellisten syyseuraussuhteiden näkemisen käytännön toiminnassa.
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Kun epäkelpo tilanne havaitaan – jos havaitaan – ovat korjaustoimet yleensä vääriä ja aiheuttavat vain uutta korjattavaa ja
parannettavaa. Kaikesta tällaisesta kuonasta on vapauduttava,
jotta mielen hiljainen, tyyni, asiat totena näkevä tarkkaavaisuus
saatettaisiin saavuttaa. On aina vahvoja, joihin tämä informaatiosaaste ei vaikuta, mutta enemmistö on jo tämän saasteen
läpäisemä. Se virta, joka vettä saastuttaa, on puhdistettava, ja
se vesi, joka on saastunut, on myös kirkastettava. Yritysmaailma on suureksi osaksi näiden asioiden aiheuttaja harhaisine
tavoitteineen. Myös Sinulla on tässä suhteessa velkasi maksettavana, ja voit olla varma, että joudut sen myös täysimääräisesti
maksamaan.
Voima ja valta edellyttävät vastuuta ja viisautta, eikä vastuusta päästä vain toteamalla, että susilaumassa on sutena ulvottava. Mutta kuka uskaltaa aloittaa? Ehkäpä Sinä?
Toivon, että tarkastat kotisi ja havaitset, minkälaisessa tavaramerkkien maailmassa elät myös kotonasi. Et pysty avaamaan
vesihanaa ilman, että tajunnassasi häilähtää puoliksi tiedostamaton ajatuskuva sen tekijästä vieden Sinun mielesi voimakentästä pikkuriikkisen latauksen tämän kuvan muodostamiseen. Tavaramerkit on asetettu tuotteisiin niin näkyville, ettei
niiden kiertäminen ole juuri mahdollista. Kyllähän on hyvä,
että tuotteesta tiedetään sen tekijä, mutta tämän psyykkisen
voimavirran tarpeettoman kuluttamisen estämiseksi tavaramerkit tulisi asettaa pois näkyviltä. Kaikkeen tottuu tietenkin
ajan mittaan, kuten katujen valomainoksiinkin. Ihmisen herkkä koneisto sulkee aikaa myöten tämän värähtelyalueen, johon
tällaiset ajatuskuvat tarttuvat, pois käytöstä. Jälleen on mielen
peili kaventunut, kuin kuvastin, jonka kulma on maalattu. Tällaisia suljettuja alueita on ihmisen mielessä paljon; kyseessä
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on todella turvamekanismi, joka estää suuremman vahingon
sattumisen. Sellainen ihminen, jolla tätä sulkeutumista ei ole
tapahtunut, vaan joka on herkkä ympäristölleen, väsyy hyvin
helposti joutuessaan ympäristöön, jossa on paljon ulkoisia ärsykkeitä, vilkkuvia mainosvaloja, pakokaasuja ja kovia ääniä.
Tämä on syy siihen, miksi ikänsä maalla asunut ihminen väsyy
nopeasti suurkaupungissa ollessaan: hän yksinkertaisesti vuotaa kuiviin! Vuosia kaupungissa vietettyään hänen suojamekanisminsa on tehnyt tehtävänsä ja hän on lakannut kuulemasta,
näkemästä ja haistamasta näitä negatiivisia ilmiöitä ja paljon
muutakin: lintujen laulukaan ei juuri hänen korvaansa enää
tavoita.
Johannes
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14. KIRJE
Kysymyksesi, jotka olet jättänyt pöytälaatikkoosi, ovat jo odottaneet riittävän kauan vastausta.
Ensimmäinen koski sitä tietämisen tapaa, joka tekee minulle mahdolliseksi seurata Sinun asioitasi ehkä paremmin kuin
toivoisitkaan. Voit olla vakuuttunut siitä, etten saanut tätä kykyä ennen kuin kykenin sitä käyttämään vain ihmiskunnan
palvelemiseen. Kysymys on todella henkisestä kyvystä tai sellaisesta suoran tietämisen lajista, josta et ole vielä selvillä. On
tutkimusseuroja ja ryhmiä, jotka tutkivat näitä lakeja jossain
määrin, mutta vie vielä aikansa, ennen kuin tämän tietämisen
lajin toiminnat selvitetään tositietoon perustuen mystiikan ja
henkisten huurujen alta. Ennen tällaista kykyä on kuljettava
tie, joka ei ole helppo ja joka on samalla perusteellinen testi
siitä, pystyykö kulkija täyttämään kosmisen etiikan peruslait,
jotka takaavat, ettei käärme joudu leipää pyytävän lapsen käteen. Kun nuo lait on täytetty, ei väärinkäyttöä ole syytä pelätä.
Olen turvautunut tähän aistiini vain silloin, kun en millään
muulla tavalla ole saanut välttämätöntä tietoa. Aina kun on
mahdollista, käytän ”tavanomaisia” tiedon saamisen tapoja.
Vähempiarvoisista asioista ja julkisista toimistasi saan tietoja
erään yhteisen ystävämme kautta. Hän tuntee meidät molemmat
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kohtalaisen hyvin; minut tosin vain ”arkipäivän ilmeeltäni”, todellista tehtävääni hän ei luonnollisesti tiedä – vielä, ei edes
aavista. Ensin mainitusta tietämisen tavasta en voi kertoa kirjeessä tarkemmin, koska se saattaa aikaa myöten joutua vääriin
käsiin. Asiat näyttävät kulkevan siihen suuntaan, että voin ehkä
jo muutaman vuoden kuluttua kertoa tästä enemmän. Viitteitä
tästä olen antanut jo aiemmissa kirjeissäni; niiden perusteella
voit arvailla asiasta enemmän ja hahmottaa mielessäsi Sinulle
toistaiseksi riittävän selityksen tästä viehättävästä ja hienotunteisesta seurustelun tavasta.
Toinen kysymyksesi koski seuraajasi valintaa, olisiko jo nyt
aloitettava kouluttaa itsellesi seuraajaa. Tästä Sinun ei tarvitse
huolehtia. Johtoryhmässäsi on jo henkilö, jolle voit luovuttaa
asemasi mukaiset tehtävät vaiheittain jo huomattavasti ennen
eläkeikääsi. Tiedät hyvin kuka hän on. Pyydän tässä yhteydessä Sinua vähitellen hauduttelemaan ajatusta kaikkien tehtäviesi
luovuttamisesta hänelle lähivuosien aikana ja siirtymistä pois
normaalin työelämän palveluksesta, siis huomattavasti ennen
eläkeikääsi. Ajatus tuntuu Sinusta alussa varmasti kauhistuttavalta, olethan luonut yrityksesi ja kiintynyt siihen. Mutta miksi
toimisit sellaisella paikalla, jonka muut pystyvät suorittamaan
hyvin, kun Sinua tarvitaan aikamiesten töissä? Vai olisiko runollinen ilmaisu sattuvampi: ”Käy vuorille vahdit, kun laaksossa karkelot.”
Kolmas kysymyksesi on varsin mielenkiintoinen ja vaatii
laajempaa selvitystä. Ihmettelet syvästi viimeaikoina usein näkemääsi lähes samanlaisena toistuvaa unta, joka on hyvin todentuntuinen. Unessa esiintyy valkoiseen kaapuun pukeutunut
vanha, viisaan ja ystävällisen tuntuinen henkilö, tietäjä. Hän
opettaa Sinulle asioita, joiden olemassaolosta et ole aiemmin
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tiennyt. Uni toistuu muuten samanlaisena, opetus vain vaihtuu: tähtitiedettä, tietoa auringon ja maan välisistä piireistä,
ajan olemuksen selvitystä, maapallon kehitystä ja ihmisrotujen
kehittymisen ajanjaksoja ja päämääriä, uskontojen kehitystä ja
niiden juurisyitä. Niin, hämmästyt taas sitä, että tiesin luetella näitä opetusaiheita, vaikket niitä kirjeessäsi maininnutkaan.
Saat tietoa myös asioista, joita tiede ei vielä ole kokonaan selvittänyt. Osa on vasta tieteellisen aavistelun asteella, josta liikkeelle lähtien vasta kymmenien vuosien kuluttua nautitaan lopullisesta heureka-oivalluksen ilosta. Niin, minä olen osaltani
auttamassa Sinua tässä unikoulussa. Tajuntasi on niin rakentunut, että voimme antaa Sinulle tietoa tällä vaivattomalla tavalla
päivätajuista opetusta huomattavasti nopeammin. Pyydän, että
heti herättyäsi kertaat kaiken ”unessa” kuulemasi ja painat sen
mieleesi mahdollisimman hyvin, niin että tiedot olisivat luotettavina ja helposti päivätajuisen minän käytettävissä. Jos pelkäät
muistisi pettävän, voit kirjoittaa ne myös paperille myöhempää
kertaamista varten (omakätisesti eikä sanelukoneeseen, koska
muutoin sihteerisi alkaisi pitää Sinua enemmän tai vähemmän
hulluna). Tiedän, että tähän kysymykseen vastaaminen herättää Sinussa satoja uusia kysymyksiä, joista minun on jätettävä suurin osa vastaamatta. Toivon, että tyydyt tälläkin kertaa
suurpiirteiseen vastaukseen ja luotat siihen, että nämä ilmiöt
eivät ole mystiikkaa, vaan ne toimivat eräiden täsmällisten,
useimmille vielä tuntemattomien lakien alaisina. Luotathan
tietokoneraportteihisikin, vaikket täsmällisesti tiedä, kuinka kone toimii. On mahdollista siirtää toisen henkilön oppimaa tietoa suoraan toiselle niiden käsitteiden ja ajatusmallien
ja mielikuvien avulla, jotka vastaanottaja on omaksunut – ja
niiden rajoittamana. Jos ihmisen tajunnassa ei ole opetettavan
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asian vaatimaa yksiselitteistä käsitettä, tieto hieman vääristyy
tai muuttuu, koska tällöin joudutaan käyttämään lähinnä parasta käsitettä, joka herättää likimain oikeat tunne-ajatusmuodot. Siirtoon tarvittavat olosuhteet vaativat tietynlaista ponnistamista ja oikeata mielentilaa molemmin puolin. Rajoituksena
opetuksessa on vain vastaanottavan yksikön kapasiteetti, joka
ihmismielessä vastaa ymmärtämisen välineitä: ajatusmuotoja,
käsitteitä ja muistikuvia, joiden avulla tieto on muutettava vastaanottajalleen sopivaksi.
Tietäjähahmo unissasi on varsin mielenkiintoinen ja saanen
selittää hieman, miksi näin on. Tämä hahmo tarvitaan sen takia,
että se edustaa Sinun mielessäsi suurinta tiedon auktoriteettia,
johon luotat. Toiseksi opettajahahmo tarvitaan, koska ihmiset
ovat aikain aamusta tottuneet saamaan tiedon opettajien välityksellä, eikä oman ajattelun kautta. Kyseessä on eräänlainen
mentaalinen laiskuusilmiö. Tuo tietäjähahmo sinänsä on hyvin
aito muisto tapahtumista, jotka on eletty kauan aikaa sitten ja
joissa sinä olet ollut mukana. Tekisi mieli sanoa, että vanhoina
hyvinä aikoina! Kuva on peräisin Sinun tajuntasi hyvin syvistä kerroksista, joihin et ole vielä päivätajuisesti yhteydessä. Et
vielä tarvitse näitä syvän kerroksen kuvia toiminnassasi, ennen
kuin eräät muut asiat ovat järjestyksessä ja hallinnassasi. Vasta
sen jälkeen niistä on hyötyä ja ne tulevat tällöin automaattisesti tajuntaasi samoin kuin kaasukuplat pulpahtelevat lammen
pintaan. Ja silloin palapelisi alkaa hahmottua ja Sinä ymmärrät
nykyisenkin elämäsi kaaren, sen pääpiirteet, ilojen ja surujen
aiheuttajat ja paljon muuta. Annan kuitenkin viitteitä tämän
tietäjähahmon arvoituksen selvittämiseen. Tarkastele unessa
kokemaasi ympäristöä, asusteita, opettamisvälineitä, kulkuneuvoja ja kaikkea muuta mahdollista, ja yritä sijoittaa nämä
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tapahtumat johonkin maahan, kulttuuriin, aikaan. Tarkastele
uniesi opetustilanteen ja meidän välisen yhteytemme samankaltaisuutta. Pääset perille arvoituksesta, kun otat mukaan
vielä jälleensyntymisen aatteen. Poikaseni, muistelen vieläkin
mielihyvällä noita suurenmoisia aikoja. Mutta tästä laista minä
kerron enemmän ensi kerralla.
Johannes
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15. KIRJE
On varsin vaikea ajatella lyhyenkään ajanjakson sisällä tekojen
syitä ja seurauksia. Moni ei ymmärrä edes iltapäivän toimissa
tuskaillessaan, että hän itse aiheutti saman päivän aamupuoliskolla kiusojen syyt. Masennus seuraa asiakkaan vihaista soittoa, ja loppupäivä kuluu tuloksettomasti ihmisten pahuutta
kiukutellen. Myös kohtalo saa tästä osansa, kun se on tuonut
kiusaksi tällaisen typerän asiakkaan. Sama henkilö on hetkeä
aikaisemmin panetellut ystävälleen seinänaapuriaan tai vuodattanut mentaalisen sapenkarvaisen nesteen esimiehensä
kasvoille. Syy-yhteys on selvä. Karmallinen laki palauttaa teon
jo samana päivänä tekijälleen, joka joutuu nielemään vihansa
riekaleet. Ymmärtämisen ongelma näyttää olevan siinä, että
luulemme olevamme täysin erillisiä olentoja, joissa se, mikä
silmillä näkyy, on ihmistä – ei muuta. Karmallinen seurausvaikutus ymmärrettäisiin ehkä, jos luoti palaisi samaa tietä kuin
se lähtikin. Kun palaute tulee muuta tietä, ymmärrys katkeaa.
Mutta karmalliset lait toimivat vuorenvarmasti ja oikeudenmukaisesti. Aina on niitäkin, jotka käsittävät, ja ajan pyörän
pyöriessä syttyy uusi ymmärryksen kynttilä. Selitän hieman
tätä karman lain toimintaa yksinkertaisen mallin avulla.
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Vaikutusaalto lähtee väreenä ihmisten ja ympäristön muodostamaan voimakenttään, joka koostuu erivärisistä, rinnakkaisista ja sisäkkäisistä voimakentistä, eri tavalla vaikutusaaltoon vastaavista energeettisistä syttiöistä. Jotkut eivät reagoi
vaikutusaaltoon juuri ollenkaan; ne ovat kuin eri aaltopituudella. Joihinkin syttiöihin aalto törmää heikosti, toisiin kovasti aiheuttaen lievemmän tai kovemman vastavaikutuksen,
riippuen siitä, miten lähellä aallon värealuetta vastaava syttiö
on. Ja vasta-vaikutukset palaavat aina lähettäjäänsä takaisin,
jotta tämä voisi luoda neutraloivan syyn ja saattaa liikkeeseen
uuden, alkuperäisen aallon kumoavan vaikutuksen. Mutta
ihminen vain harvoin huomaa tämän ainutlaatuisen hetken
läsnäolon, pelastuksen mahdollisuuden, vaan tulee usein tietämättömyydessään luoneeksi uuden, alkuperäistä vaikutusta
kumuloivan syyn. Se, miksi vaikutusaalto palaa lähettäjäänsä, on varsin mielenkiintoinen mutta vaikeasti ymmärrettävä
asia. Voimme luottaa tahoon, jota kutsutaan karman herroiksi,
jotka näyttävät järkähtämättömällä oikeudenmukaisuudella
valvovan lain toimintaa. Asian perusteellisempi käsittely edellyttäisi pitkäaikaista selvitystä voimien hierarkioista, niiden
laaduista ja monesta muusta seikasta, jotka yhdessä saavat palautteen aikaan. Esittämässäni mallissa voimme kuvitella näiden karman herrojen olevan kokonaiskentän sisäänsä sulkevia,
erillisiä tajunnallisia kenttiä, olentoja, jotka mittaavat vaikutusaaltoja ajassa, paikassa, määrässä ja laadussa sekä valitsevat
vasta-aalloille lähettäjälleen sopivan palautteen ja ajankohdan.
Jotkut syttiöt – ihmiset – ovat tarkemmin valvonnan alaisina
kuin toiset, ja heillä on myös enemmän vaikutusvaltaa toisiin
nähden. Todellinen valta ja vastuu kulkevat aina käsi kädessä.
Se, ettei käytännössä näin näytä olevan laita, johtuu vain siitä,
etteivät ihmiset aiemmin mainituista syistä näe oikein.
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Kun ihminen vähitellen alkaa oppia karman lain toimintaa
ja etenkin sen oikeudenmukaisuutta, hänelle tulee mahdolliseksi huomattavan nopeasti purkaa elämiensä aikana aiheuttamansa vaikutusaaltojen myrsky tarttumalla oikealla tavalla
kiinni nykyhetkeen ja sen ilmiöihin. Kielteisinä koetut tilanteet
muuttuvat menneisyyden laskun suorituspaikoiksi ja mahdollisuudeksi poistaa aikakautinen karmallinen väre ihmisyyden
kentästä. Kun vihan aalto syöksyy salamoivana valppaan ihmisen auriseen kenttään, se ei enää herätä uutta vihaa, vaan
menettää voimansa kuin tyrskyaalto rantakalliota vasten. Uusista teoista muodostuu menneisyyden toimintaan nähden
harmonisoivia ja neutraloivia vastasyitä. Aletaan ymmärtää
oikein mielentilan merkitys toiminnassa. Suuttumattomuus ja
vihattomuus ovat kaksi tärkeää asetta tässä karman lain tyhjentämisessä. Näillä estetään uusien negatiivisten väreitten synty
kokonaiskenttään. Ja nämä edeltävät ymmärryksestä heräävää
rakkautta. Nämä mielentilat ovat myös tae siitä, että olemme
toisten aiheuttamien kielteisten väreaaltojen ulottumattomissa
ja aallot kohtaavat vain ne, joilla on tässä suhteessa vielä opeteltavaa tai maksettavaa.
Kun elämme kristikunnan alueella, en malta olla viittaamatta vuorisaarnaan, jossa on annettu perusohjeet, kuinka tästä
karmallisesta sopasta selvitään länsimaisella sielullisella rakenteella. Totisesti, parituhatvuotisen ajanjakson aikana kasvaneen dogmiviidakon sisästä löytyy suuri tekijä. Vuorisaarnassa
on mainittu myös suuttumattomuuden ja vihattomuuden ohjeet, vaikkakaan niiden käytännöllistä merkitystä ei ole selvitetty. Mutta voimme olla varmoja, että jos tuolloin olisi ollut
käytettävissä nykyaikaiset puheen taltiointivälineet, olisivat selityksetkin tiedossamme.
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Kun olemme tyhjentäneet karmaamme riittävästi ja oppineet elämään harmonisesti itsemme ja ympäristömme kanssa,
on aika käydä tajunnan syvempiin virtoihin. Ja nyt saattaa olla
oikea hetki muistikuville menneistä elämistä, koska vasta nyt
ihminen on kyvykäs käyttämään tätä tietoa hyväkseen. Vasta
sitten, kun on opittu ymmärtämään karman laki normaalissa
arkielämässä, on aika katsoa sen toimintaa pitemmällä aikavälillä.
Nämä aikaisemmat inkarnaatiot tuntuvat kiinnostavan nykyään monia, ja moni selvä-näkijä käyttää psyykkisiä voimiaan
vaihtelevalla menestyksellä. Mitä meitä hyödyttää tietää, mitä
olemme olleet kolmetuhatta vuotta sitten, kun emme enää
muista, mitä toissapäivänä tapahtui? Useimpien ajatusvoima ei
riitä edes yksinkertaisen matemaattisen probleeman ratkaisemiseen, kuinka he sitten voisivat käyttää hyväkseen aikaisemman elämänsä yksityiskohtia? Mutta Sinulle voin jo hieman
näistä asioista kertoa.
Olet päässyt päättelyssäsi melko lähelle totuutta, kun olet
miettinyt, mihin aikaan ja ympäristöön tietäjä ja hänen oppilaansa kuuluvat. Pyramidi on siinä suhteessa pettämätön
merkki. Niilin virrassa kulkevista laivoista olet päätellyt ajanjakson kuuluvan kaukaiseen menneisyyteen. Niin, siitä on tuhansia vuosia, kun olimme siellä. Se oli kulttuurin kultaisinta
aikaa. Olin silloin pappina, ja sinä olit henkinen oppilaani. Pyramidin salaisuudet ja mysteerikoulu olivat minulle tuttuja, ja
Sinä olit niihin tutustumassa. Kaikki meni hyvin, kunnes teimme virheen, johon minä olin suurempi syyllinen kuin sinä. Oli
silloin liian aikaista suorittaa se koe, johon Sinua joudutin, ja
minun olisi pitänyt nähdä se ja siirtää se osaltasi tuonnemmaksi. Tästä johtuu nykyinen karmallinen suhteemme; meidän on
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korjattava tuolloin tekemämme virhe. Enempää ei näistä asioista ole lupa kertoa, tulet aikanaan näkemään ne itse.
Niin, jälleensyntyminen on totuus, joka on niin monilta jo
kokonaan unohtunut. Mutta nyt on aika sen jälleen nousta.
Ne tarkoitusperät, joiden takia aikanaan kiellettiin puhumasta jälleensyntymisopista, olivat periaatteessa hyvät. Uskottiin,
että jos koko ajan korostetaan elämän ainutkertaisuutta ja nykyhetken merkitystä toiminnassa, ihmiset saadaan paremmin
henkisesti nousujohteiselle tielle. Näin olisi ehkä käynytkin, jos
kristinoppi olisi säilynyt alkuperäisessä muodossaan ja edes
papit olisivat kyenneet tarjoamaan elävän kristityn esimerkin.
Kaksituhatta vuotta ovat tehneet lähes tyhjäksi uskonnon merkityksen. Siitä on tullut kuollut oppi kuolleille sieluille, eikä sen
alkuperäisiä opetuksia enää juuri löydy dogmaattisten uskonkappaleiden ja käännösvirheiden alta. Totuus on rajoittunut
niihin käsitteisiin, joiden avulla ensimmäiset kääntäjät ja tulkitsijat ymmärsivät omalla puutteellisella älyllään julkaistun
suuren viisauden, tai oikeastaan julkaistun pienen osan hyvin
suuresta viisaudesta.
Ihmisten älyllinen kehitys on nyt kuitenkin tullut siihen
pisteeseen, että uskonnossa on löydyttävä sijaa myös ymmärryksestä lähtevälle, älyperäiselle asioiden selittämiselle. Tätä
tulevat vesimiehen ajan lapset vaatimaan. Kun aika on muuttunut ymmärtäväisemmäksi, on mahdollista paljastaa suuresta
tiedosta nuo haudatut totuuden helmet, lait, joiden ymmärtäminen poistaa monta kysymystä ja syytöstä henkisen tahon
epäoikeudenmukaisuudesta. Tiedostettuna nämä lait tulevat
muuttamaan ihmisen ja yhteisöjen elämässä paljon asioita.
Kokonaan ei tieto jälleensyntymisestä ole kadonnut Raamatustammekaan, kysyttiinhän Nasaretin mestariltakin, onko
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hän jälleensyntynyt Elias. Kansalliseepoksessamme Kalevalassa asia näkyy selvästi. Kun Lemminkäinen oli kohdannut turmansa Tuonenjoella, hänen äitinsä, Luontoäiti etsi Lemminkäisen kadonneen muodon osat ja liitti ne yhteen. Kun työ oli
tehty,
Nousi mies makoamasta
Heräsi uneksimasta
Jop’ on saatavi sanoa
Itse kielin kertoella:
Viikon utra uinaelin
Kauan malkio makasin
Makasin unen makian
Sikeäisen siuvuttelin.
Lemminkäisen äiti kokosi alempien kehojen atomaariset
perusainekset vaskisella haravalla minkä mistäkin, mihin ne
olivat kulkeutuneet. Se minän keskus, jossa tietoisuus maaelämän aikaisista kokemuksista säilyy, jäi Lemminkäisen päivätajunnan ulottumattomiin, hänen oli ensin opittava laulamaan märkähattu karjapaimen Pohjolan tuvasta ulos. Tämä
ihmiselämän alkuperäinen, ensimmäinen ja viimeinen elämän
keskus on pyhien virtojen suojaama, epäkelvoilta salattu, ja
muistot tästä ovat useille kuin Lemminkäisellekin: tuntuu kuin
pitkästä unesta olisi palattu.
Jotta saisimme kertomiini asioihin käytännöllisemmän leiman, ehdottaisin Sinulle pientä harjoitusta, joka vaikuttaa siihen tajunnan kerrokseesi, jossa jälleensyntymismuisti sijaitsee.
Pieni portti sinne on jo auki niiden henkilöiden ja ympäristön
kautta, jotka esiintyvät unikoulussasi. Koeta palauttaa tähän
unenomaiseen maisemaan nykyisen johtoryhmäsi jäsenet.
Voit aloittaa vaikkapa tulevasta seuraajastasi; häneen Sinulla
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oli tuolloinkin kaikkein harmonisin suhde. Ja se, mikä säilyy
rakastamisen virrassa, pysyy kauimmin!
Johannes
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16. KIRJE
Muinaisuudesta ovat peräisin ne syyt, jotka sitovat Sinun ja
muiden johtajien toiminnan toisiinsa. Sinun näkyy olevan vaikea luopua siitä harhasta, että ihminen toimitusjohtajana on
jotenkin muita yrityksen johtajia ylempi ja ihmisenäkin arvokkaampi. Kun on ollut yhdessä aikaisemmassa elämässään
menestyvä sotaväen osaston päämies, on tämä ylemmyydentunto varsin syvässä. Tämä oli aikanaan kompastuskivesi ja toivon nyt, että päästäksemme jatkamaan matkaa, ottaisit tämän
luonteesi piirteen erityisen tarkkailusi kohteeksi. Näennäisestä
veljeyden hengestä huolimatta olet tosiasiassa yrityksen diktaattori, ja hyväksyt muiden mielipiteet vain poikkeustapauksissa. Sinulle on annettu suurempi vastuu tosiasioihin perustuen, mutta tämä ei tee Sinua kosmisessa mittarissa muita
ylemmäksi, vaan korostaa Sinun palveluvelvollisuuttasi muihin nähden. Kun ymmärrät, että ihmisenä olet muiden kanssa täysin samanarvoinen ja että tuloksiasi mitataan suhteessa
leivisköihisi ja pystyt toteuttamaan käytännössä tämän yhdenvertaisuusaatteen käytännön johtoryhmätyössäsi, vapaudut
tästä menneisyyden mysteeristä, ja fyysiset olosuhteet muuttuvat ympärilläsi niin, että seuraavan mysteerin avaaminen tulee mahdolliseksi. Uudenlaiset kysymykset, joihin et vielä ole
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kehittänyt vakiovastausta, saapuvat ratkaistavaksesi ja aiheuttavat uutuudellaan Sinulle aluksi hämmennystä, mutta tuovat
myös mukanaan elämän tuoksun, raikkaan virran tuoksun.
Älä takerru kiinni turvallisiin olosuhteisiin ja yritä pitää
niistä väkisin kiinni, vaan anna kaiken virrata ja totu siihen
ajatukseen, että jos henkisessä mielessä tapahtuu kehittymistä, myös aineelliset puitteet muuttuvat. Niihin juuttuminen
estää uudistavat henkiset virtaukset. Myös jatkuvasti vuodesta toiseen toistuva samanlainen rutiini, jossa samat asiat kerta
toisensa jälkeen astuvat ratkaistaviksi, todistaa usein – ei aina
– että ihminen ei tosiasiassa ole kyennyt näitä asioita ratkaisemaan oikealla tavalla. Tästä ylemmyydentunnosta vapautuminen saattaa aiheuttaa Sinulle paljon mietiskelytyötä varsinkin
nyt, kun nimityksesi vuorineuvokseksi tulee kohta julkisuuteen. Nimityksestä on tulevaa työtäsi ajatellen se hyöty, että se
takaa Sinulle ja sanoillesi tarpeellisen arvovallan eikä erityistä
”myyntityötä” esittämillesi opeille tarvita. Tämä taas säästää
meiltä tavattomasti aikaa. Uskon kuitenkin, että tehtäväsi onnistuu; ahkeruutesi ja vilpittömyytesi takaavat sen.
Harrastat myös jossain määrin itsesuggestiota, jotta saisit
kunnialla viedyksi päivän työt läpi. Itsesi vakuuttelu aamulla
töihin lähtiessäsi on tästä selvin esimerkki. Toivoisin, että sen
sijaan, että vakuuttelet – osittain tiedostamattomastikin – olevasi loistava toimitusjohtaja, ottaisit mielessäsi selkoa, kuka
oikeastaan olet. Hiljainen mietiskelytuokio päivittäin tulee
paljastamaan Sinulle todellisen itsesi, ja tulet vähitellen ponnistamaan aitojen kykyjesi lujalta pohjalta vakuuttelun luoman epätodellisen tilanteen sijasta. Et pety vaihtokauppaan;
tulet löytämään itsessäsi vähitellen piirteitä, joilla voisit hämmästyttää vaikka koko maailman, jos se ne unensa keskeltä
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huomaisi. Mutta ennen kuin tähän päästään, on itsesuggeroinnin luomista harhoista luovuttava ja hyväksyttävä rehellisesti
myös se keskeneräisyys, joka luonnostamme alussa kaivautuu
esiin. Kun luonteesi jalostamisessa olet päässyt tämän kynnyksen yli, Sinulle syntyy oikeampi käsitys myös nykyaikaan sopivista johtamisen malleista. Pyramidityyppiset, kerrokselliset
organisaatiot ovat vain tämän ihmisiä eri arvoluokkiin lajittelevan asenteen heijastuksia, jotka estävät kokonaiskentän älykkyyden ja viisauden esille tulemisen.
Työssäkäynti yrityksessä, joka harjoittaa liukuhihnamaista
sarjatuotantoa, ei poikkea paljoakaan vanhoista ajoista. Työntekijät ovat edelleen enemmän tai vähemmän orjan asemassa.
Aamulla töihin ja illalla nukkumapaikkaan ja päivällä pakkotahtista yksitoikkoista työtä. Ennen harjoitettu fyysinen julmuus on muuttunut psyykkiseksi julmuudeksi. Ennen orjat
ostettiin yleensä yksittäin, nykyisin niitä voi ostaa parttioissa
sadoittain kerrallaan ostamalla yksinkertaisesti jonkin yrityksen osakekannan. Eikä orjilta tarvitse kysyä mitään, vaan
heidät pakotetaan totuttelemaan uusiin, ehkäpä entisestä hyvinkin poikkeaviin lakeihin. En halua tällä nostattaa uutta vallankumousta, vaan haluan auttaa Sinua tiedostamaan asian,
joka on heijastuma asennevinoumista, eivätkä ne poistu ihmisten paikkoja vaihtamalla. Toisaalta kykyni katsella asioita hyvin pitkällä aikavälillä tekee minulle mahdolliseksi erottaa sen,
mikä on todellista kehitystä ja mikä vain näennäistä, ulkokuortansa vaihtavaa, mutta sisältä samanlaisena pysyvää toimintaa.
Todellinen yritysdemokratia lähtee johtajien astumisesta korokkeiltaan, omistavan tahon uhrilahjasta sekä työn tekijöiden
vastuuntunnosta. On vahvasti merkkejä myös siitä, ettei viimemainittu ole aina kasvanut kokonaisuutta kattamaan, mutta
kaikki kehittyy, jos hyvää tahtoa riittää.
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Ihmisen käsien kautta syntyneet luomukset ovat parhaimmillaan vain jäljitelmiä luonnon omista töistä. Tahdon esittää
Sinulle erään nerokkaasti ja pettämättömästi toimivan organisaatiorakenteen, jonka luonto on muovaillut, ja jossa ei tätä
hierarkkisuutta ole. Toivon sen antavan Sinulle uusia ajatuksia
organisaation kehittämistä varten. Tämä on ihmisen sisäinen
malli, malli sisäelinten välisistä vaikutussuhteista.

On viisi voimataloutta, ”piiriä”, joita voiman luonteen takia kutsutaan maa-, ilma-, vesi-, eetteri- ja tulipiireiksi. Kukin
hoitaa omaa luonteenomaista voimatalouttaan. Isojen piirien
sisällä on pienempi yhteistyössä toimiva piiripari, joka vastaa
fyysisen kehomme elimiä, joiden tehtävänä on viime kädessä
hoitaa voimataloutta. Ylempi on ns. varastoiva elin, alempi ns.
työelin. Yhdessä nämä piirit muodostavat koko kehon voimatalouden, ja niiden väliset vaikutussuhteet selviävät kuvasta.
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Isosta piiristä lähtevä yhtenäinen, paksu viiva kuvaa ravitsevaa,
tukevaa, elvyttävää voimasuhdetta. Katkoviiva kuvaa kontrolloivaa, vaimentavaa, hillitsevää, myös tuhoavaa vaikutusta.
Niinpä esimerkiksi vesi-elementti ruokkii eetterielementtiä,
mutta hidastaa tulielementin toimintaa. Mitä enemmän vesielementissä on voimaa, sitä enemmän se välittää omalaatuista voimaansa eetterielementille ja sitä kovempana kohdistuu
vesivoiman vaimentava vaikutus tulielementtiin. Jos jossain
pallossa syntyy jostain syystä epätasapaino, joko voiman runsaus tai sen puute, aloittaa tämä organisatorinen systeemi välittömästi tasapainotustoimet. Jos vesielementti saa ylimääräisen
voimalatauksen, se välittää osan ylimääräisestä voimastaan eetterielementille, joka ottaa oman osansa ja muuntaa ylimääräisen voiman, jota se ei kykene luonnollisella tavalla käyttämään,
tulielementille sopivaksi. Ja ennen pitkää koko voimasysteemi
on jakanut keskenään tasapuolisesti ylimääräisen voiman, ja
tasoituksen jälkeen koko systeemi on alkuperäistä voimakkaammassa mutta harmonisessa tilassa. Täydellinen veljeys on
toteutettu tässä systeemissä. Ihmisen täytyy tosiaan tehdä paljon vahinkoa itselleen, ennen kuin hän saa tämän kehon voimasysteemin pois tasapainosta. Tätä voimataloutta säätelevät
monet muutkin lait kuin tässä selitetty; jos epätasapaino syntyy
eikä tämä tasapainomekanismi sitä enää pysty säätelemään, on
keholla vaihtoehtoisia teitä hoitaa asiat kuntoon. Tarkoituksenani ei kuitenkaan ole selvitellä SINULLE ihmisen eetterikehon rakennetta ja sen voimien lakeja yksityiskohtaisesti, koska
siitä ei ole Sinulle paljoakaan hyötyä tässä vaiheessa. Näiden
asioiden opetus on kyllä myös yksityiskohtaisella tasolla käynnissä, vastaavanlaisella menetelmällä kuin on meidänkin välillämme, eräälle nuorelle lääkärille. Minun tehtäväni on siinä
76

toimia vain ”tukiopettajana” silloin, kun asiaan vihityllä veljelläni on tärkeämpää tehtävää. Tarkastelukulmani tähän asiaan
on lähinnä luonnon omien mallien käyttäminen ihmisten keskinäisten suhteitten järjestämisessä. Tämä voimatalousmalli
on kuitenkin monessa mielessä ajattelemisen arvoinen, koska
se sisältää monta luonnon mysteeriä, joista pienimmät ovat alkaneet avautua ihmisten ymmärrykselle.
Kun aikaisemmin puhuin värien psyykkisistä vaikutuksista, mainitsen tässä yhteydessä vain, että näiden vaikutusten
aakkoset ovat myös tässä näkyvissä. Maaelementin väri on
keltainen, ilman valkoinen, veden musta, eetterin vihreä, tulen punainen. Sinulle itsellesi on varsin hyödyllistä tarkkailla
omien tunnetilojesi ja pikku vaivojesi suhdetta. Pelko kuuluu vesielementtiin, viha eetterielementin, ilo tulielementtiin,
myötätunto maaelementtiin ja suru ilmaelementtiin. Jos elätät
vihaa jotakuta kohtaan yön yli eli annat auringon laskea vihasi
ylle, olet altistanut itsesi maksan tai sappirakon vaivoille. Sinun
alttiutesi virtsateiden vaivoihin johtuu pelosta, joka taas johtuu siitä, että kuvittelet liian paljon tulevaisuudessa mahdollisesti vastaasi tulevia mörköjä ja käytät voimiasi siihen, että
etukäteen opettelet valmiita ratkaisumalleja kaikkien mahdollisten mörköjen varalle. Miksi haluat elää niin yliturvallisesti
ja takerrut epätoivoisesti opittuihin malleihin itsesi suhteen?
Kuulehan, jos haluat lähteä minun matkatoverikseni, Sinun on
opittava luopumaan. Vertasin yrityskoneistoa taannoin sampoon, mutta on myös niin, että Sinun on taottava henkinenkin
samposi aivan alusta, aloittaen pienimmistä totuudenjyvistä ja
koko kehosi kaikkine voimaverhoineen ja virtoineen, ajatuksineen ja tunteineen on ainut pajasi. Niinpä kysynkin Sinulta
nyt omantunnon kysymyksen vanhan vihityn taattoni sanoilla:
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Saatatko takoa sammon kirjokannen
kirjotella kahesta karitsan luusta
yhestä jyvästä otran
vielä puolesta sitäkin?
Palataanpa takaisin voimatalousmalliin. En esitä tätä siksi,
että Sinun tulisi nyt yksinkertaisesti sijoittaa eri osastosi näiden voimakuplien paikalle ja asettua itse keskelle tarkkailijaksi.
Haluan tuoda tämän esiin siksi, että siinä on jotain miljoonien
vuosien kehityksen tuloksena syntynyttä tietoa, jota teidän tulee soveltaa myös keskinäisiin suhteisiinne. Tämän kaltainen
voimasysteemi pystyy paljon enempään kuin vanhat organisaatiorakenteet, jotka on alussa suunniteltu sotimista varten.
Luonnollisessa organisaatiossa ei tarvita syvyyttä eikä ehdotonta komentovaltaa. Nyt, kun yrityskoneisto on tarpeisiin
nähden ylisuuri, asiat saattavat näyttää toisenlaisilta, mutta
tällainen tyrkytystilanne ei ole ihmisen tositarpeiden kannalta mitenkään luonnollinen. Luonnolliset tarpeet ylittävä
pakkosyöttöinen yritys kuluttaa järjettömällä tavalla luonnon
kokonaistalouden voimia, jotka tarvittaisiin kipeästi muualla.
Tiedostakaamme se tosiasia, että oma toimintamme ei koskaan ole muista riippumatonta ja että meidän on aina pyrittävä löytämään luonnollinen, harmoninen suhteemme muuhun
ympäristöön nähden ja säädettävä toimintamme sen mukaiseksi. Johtamisessa tulee suuntautua enemmän opettavaan ja
tukevaan rooliin käskemisen sijasta. Todellinen arvovalta perustuu tietoon.
Annan Sinulle toki anteeksi, jos loukkaannut minuun, kun
näin suorasti puutun luonteessasi oleviin keskeneräisyyksiin.
Jos se Sinua lohduttaa, kerron, että minullakin on oma risukasani vielä selvitettävänä, joskin se on perin toisenlainen kuin
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Sinun. Annan samalla anteeksi myös sen närkästyksen, joka
aiheutuu seuraavasta uudesta ”paljastuksesta”. Tämänkin asian
esille tulo on välttämätöntä, jotta voisimme jatkaa polullamme
eteenpäin. Kysyn näin: Minkä henkisen puolen puutetta yrität
kompensoida itsessäsi säilyttämällä käytössäsi noita toimitusjohtajan statussymboleja, joista näkyvin on ylihintainen virkaautosi laiskistuneine kuljettajineen? Sen keikan päivässä voit
hyvin tehdä taksilla muutaman kympin kustannuksella, ja kuskisi pysyisi henkisesti paljon vireämpänä rekka-auton kuljettajana. Hän on lopen kyllästynyt kiillottelemaan autosi peltejä, ja
autovahasta hän on saanut jo allergisen ihottuman. Sinun kohdallasi kysymys ei ole kovinkaan suuressa määrin arvovallan
pönkittämisestä loistolelujen avulla vaan enemmänkin johtajien joukkoajatuksesta: pitää näkyä myös tällä tavoin kun muutkin näkyvät. Uskoisin, että jo pienikin itsetutkiskelu vapauttaa
Sinut tästä henkisestä ilmakuplasta, ja sen jälkeen leluista luopuminen onnistuu helposti. Jos kaipaat älyllistä harjoittelua,
voit seurata, miten tästä autosta saadut rahat investoituna johonkin hyödylliseen tarkoitukseen aikaa myöten vaikuttavat
yrityksemme toiminnassa. Voit havaita varsin positiivisesti
vaikuttavan syy-seurausketjun, jossa kyse ei ole yksinomaan
siitä rahasummasta, joka vapautui toiseen mielekkäämpään
käyttötarkoitukseen, vaan niistä voimista, jotka olivat sidottuna täysin hyödyttömään käyttöön ja jotka nyt vapautetaan rakentavaan työhön. Vastaavia sulkeutuneita voimakenttiä, jotka
pitävät sisällään melkoisen latauksen, voit keksiä pienellä älyn
ponnistuksella lukemattoman määrän varsinkin pyramidien
pohjalta. Ja näissä piilee tavaton luomisen voima, joka nyt on
suljettu pois käytöstä.
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Luulen, että pidän nyt vaihteeksi pienen tauon tässä ”kirjekurssissa” ja annan Sinulle aikaa sulatella nämä asiat hyvin. Ja
käytännön teot seuraavat sisäistettyä tietoa.
Johannes
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17. KIRJE
Asiat ovat kohdallasi luistaneet melko hyvin, vaikka emme ole
olleetkaan tietoisessa kirjeenvaihtoyhteydessä, jota vieläkin haluan jatkaa yksisuuntaisesti. Päätöksesi lähteä vaimosi mukana
hänen ”keskustelupiiriinsä” oli kohdallasi varsin myönteinen
teko, ja havaitsit yllätykseksesi, että vaimosi on melkoinen tietäjä, kun on kyse näistä asioista.
Kun näytit hänelle kirjeeni, pystyi hän tietojensa ansiosta
oivaltamaan nopeasti, mistä on kysymys. Hän ei tiedä, kuka
olen, mutta hän tuntee sen tahon, johon kuulun, lukemansa
ja eräiden vähän mystisten kokemusten kautta, jotka hänellä
oli jo useita vuosia sitten, mutta joista hän ei ole voinut Sinulle
puhua, koska olisit alkanut epäillä hänen järkeään. Hän on
henkisesti kehittynyt olento, ja Sinä saat vielä ponnistella melkoisesti, ennen kuin tässä suhteessa olet hänelle tasapäinen
vastinpari. Häntä ei rasita liiallinen teoreettinen tietous, jolla
on vahva taipumus ehdollistaa ihmisen reaktiot ja haudata suora, yksinkertainen totuuden näkemisen taito monimutkaisten
päätelmäketjujen taakse. Mutta usein on niin, että on vaikea
havaita tietäjä tai profeetta viereltään; mieluummin haemme
sen, jota kuuntelemme, vierailta mailta tai vaikkapa Tiibetin
salaperäisiltä vuorilta.
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Syy siihen, miksi vaimosi ei ole puhunut aikaisemmin Sinulle näistä asioista eikä kummemmin ole myöskään kertonut
keskustelupiirinsä syvällisemmästä toiminnasta (et muuten
vieläkään sitä tiedä) johtuu yksinomaan siitä, ettet ole ollut siihen kypsä. Silloin, kun hän on yrittänyt valottaa Sinulle henkisyyttä, ovat sanat törmänneet auriseen muuriisi, eikä alkua pitemmälle ole päästy. Katsos, ennen kuin voi saada tietoa näistä
asioista, on tavalla tai toisella alettava kysyä, mistä elämässä on
oikeastaan kysymys. Ennen kuin voimakas tietämisen tarve
herää, on turha kertoa vastauksia. Ennen kuin vastaukset ymmärretään, täytyy ensin vakavasti kysyä, sillä kysymys edeltää
aina vastausta. Ellei näin ole, syntyy tilanne, josta tietäjäopettaja voi vain todeta: ”Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö”.
Nykyisin useimmat ihmiset länsimailla ovat niin kiinni oppimassaan arkirutiinissa, että tarvitaan usein jokin erikoisen voimakas tapahtuma, sairaus, kuolemantapaus, syvä masennustila
tai joku muu vastaava tilanne, ennen kuin kysyvä asenne elämään nähden syntyy, ja aurinen muna muuttuu sellaiseksi, että
vastaukset eivät kilpisty siihen kuin rakeet peltikattoon, vaan
ne saavuttavat kysyjänsä mielen.
Vaimollasi on suuret mahdollisuudet tämän elämänsä aikana saada tuntuma hyvin syvään henkiseen tietoon. Hänen
olemuksensa on puhdas, haluja vailla – ja hän on nainen, tällä
kertaa. Naisilla yleensäkin on paremmat mahdollisuudet enentyä henkisessä viisaudessa kuin miehillä. Tämä johtuu siitä, että
naisen eetterikeho, tuo fyysisen kehon energeettinen muotti on
positiivinen, kun taas miehen on negatiivinen. Naisen fyysinen keho puolestaan on negatiivinen ja miehen positiivinen.
Tämä erilaisuus selittää myös eri sukupuolien vetovoiman toista sukupuolta kohtaan. Jos avioparin eetterikeho, tuo herkän
82

havaitsijan haudoilla näkemä haamu, on toisen eetterikehon
vastakkaismerkkinen pari, rakenteeltaan muuten samanlainen,
on kyseessä taivaallinen avioliitto, jossa rakkaus ilmenee itsestään eikä erillisiä vakuutteluja tästä tarvita. Mitä erilaisemmat
eetterikehot ovat rakenteeltaan, sen vaikeammaksi muodostuu
yhteinen taival, mutta tarjoaa samalla mitä suurimman kehittymisen mahdollisuuden, jos tässä kasvamistehtävässä onnistutaan. Negatiivisuus ei tarkoita tässä kielteisyyttä, vaan vastaanottavaisuutta, alttiutta, uutta oppivaa, eräänlaista luovaa
avoimuutta, joka kerää aineksia sulatettavaksi. Positiivisuus
taas tarkoittaa ulospäin suuntautuvaa, ilmentävää toimintaa,
tietoon nähden julkistavaa, jo opitun ilmentämistä. Tämä näkyy myös miehen ja naisen luonnollisissa elämisen rooleissa.
Nainen toimii sisältä ulospäin, mies vetää ulkoista sisäänpäin.
Missä määrin näitä perustehtäviä ilmennetään, riippuu kehityksen asteesta ja niistä ulkoisista olosuhteista, joissa ihminen
toimii. Joku henkilö voi olla sisäistä kauneutta täynnä, mutta ei voi ulkonaisten olosuhteiden takia ilmentää sitä, vaan
toissijaista, huonompaa säveltään, jonka ympäristö kykenee
ymmärtämään ja vastaanottamaan. Miehen henkisempi työ
eräältä kannalta katsoen on muuttaa tämä eetterin olemuspuolensa positiiviseksi, naisen vastaavasti fyysinen. Kun tässä
täysin onnistutaan avautuvat ”kuninkaan portit” pyhän tajunnan alueelle, ihminen siirtyy kokonaisuudessaan hienomman
voimatalouden ja toisenlaisten, kosmisten lakien piiriin. Uusi
ihminen on syntynyt. Kun tämä puhdistustyö on ollut hyvin
kauan menossa, on näitä tapauksia sattunut ihmiskunnan historiassa joitakin. Melkoinen määrä on niitä, jotka ovat lähellä
tätä sykähdyttävää hetkeä, kosmisten aikamittojen mukaan.
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Tämän asian selkeä ymmärtäminen alkaa vähitellen sitten
selvittää muutamia ongelmistamme. Hyvin erikoisena esimerkkitapauksena selitän käsittämättömän tuntuisen homoseksuaalisuuden ongelman. Kun mieshenkilö on muuttunut
eetteriseltä olemukseltaan pääosin positiiviseksi, on hänen
eetterinen kaksoispuolensa samassa suhteessa miehen eetterikehoon nähden kuin se oli ennen naisen eetterikehoon. Ja
rakastamisen tunne syntyy voimakkaana samaan sukupuoleen
kohdistuen. Homoseksuaalisen tehtävänä onkin kohdistaa
rakastamisen tunne koko ihmiskuntaan ja luopua kokonaan
alemmasta, himoperäisestä seksuaalisuudesta. Kun tämä avartuminen on tapahtunut, tulee tuosta monien halveksimasta
olennosta vertaansa vailla oleva pyyteettömän rakkauden kanava koko maailmalle. Monesti tällaisen ihmisen menneisyydestä löytyy hengen mies, esimerkiksi munkki, joka on väkisin,
tavattomalla tahdonponnistuksella tukahduttanut luonnollisen seksuaalisuutensa. Kun asian luonnollinen esiintuleminen
on estetty, valitsee äitiluonto ihmiselle myöhemmin verhot,
joiden kautta sen on ilmennyttävä luonnottomalla tavalla. Parempi naida kuin palaa, sanoi Paavali aikoinaan, ja se on totta.
Nykyinen sukupolvi taas käyttäytyy tässä suhteessa päinvastaisella luonnottomalla tavalla tuhlaten luomisvoimansa seksuaaliseen ilotteluun, eikä sitä sitten riitä siihen luomistyöhön,
jossa sitä todella tarvittaisiin. Keskitiellä pääsee nurmi usein
kasvamaan vihreänä, kun vaeltajat kompastelevat syvään kuluneissa kulku-urissa toisella tai toisella laidalla.
Mutta palataanpa takaisin sinuun ja vaimoosi. Teillä on
eetterikehojenne samankaltaisuudesta johtuen mitä parhaimmat mahdollisuudet muodostaa mitä suurimpia myrskyjä
kestävä voimapiiri: teillä on mahdollisuus ”kytkeä” itsenne
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energeettisesti toisiinne niin, että toinen voi tukea omilla voimaverhoillaan täysimääräisesti toisen toimintaa olematta siinä
mukana fyysisesti. Suljettu voimasysteemi muodostuu Sinun
ja vaimosi eetterisistä ja fyysisistä verhoista. Teistä muodostuu
kuin erillinen kaksoissyttiö, jolla on tietenkin yhteydet muuhun voimatalouteen. Olet varmaan joskus romaaneista lukenut kaksoissielun käsitteestä. Tällainen liitto on hyvin kestävä
ja pystyy mitä parhaimpiin tuloksiin niin fyysisessä kuin henkisessäkin työssä ja on hyvin kestävä vastustamaan ihmisen
pahuuden synnyttämiä ilmentymiä. Rakastamisen virta yhdistää täydellisesti. Olen tästä kertonut nyt teidän kohdallanne
vain alempien verhojen kannalta, todellisuudessa asiassa on
enemmän.
Vielä tarvitaan kuitenkin työtä, ennen kuin virta välillänne elpyy täyteen voimaansa. Seksuaalinen pidättyvyys auttaisi
teitä tässä vaiheessa melkoisesti. Ja muista tämä: tutki itseäsi,
kunnes tunnet olemukseksi läpikotaisin. Löytöretki on vasta
alussa, sekä Sinun että vaimosi.
Johannes
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18. KIRJE
Huoleton on hevoseton mies, voisi kai sanoa hänkin, joka on
autonsa myynyt, vai mitä? Kun kyseessä oli vain pieni yksityiskohta, joka nyt on onnellisesti ratkaistu, en halua enää puuttua
tähän asiaan. Korostan vain, että henkisen puolen oivallus oli
tärkeä, ilman sitä pelkkä fyysinen teko olisi ollut arvoa vailla.
Olen ajatellut puhua Sinulle nyt lisää asioista, jotka estävät
voimien vapaan virtaamisen myös meidän yrityksessämme
ja aiheuttavat asioiden vääristymistä, toiminnan osittumista
ja näivettymistä, yritysilmaston samentumista ja sen mukana
viihtyvyyden vähentymistä ja paljon, paljon muuta. Kysymys
on eräistä kansallisista luonteenpiirteistämme. Puutun taas
asian negatiiviseen puoleen, en moittiakseni vaan siksi, että
ne hyvät asiat eivät parantamista kaipaa. Jotta huonot voitaisiin korjata, on ne ensin selvästi tiedostettava. Nämä kansalliset keskeneräiset luonteenpiirteet, jotka vaativat jalostustyötä,
ovat näkyvissä selvästi ympäristössämme. Niin kuin ihminen,
myös kansa toteuttaa ”mielensä” sisältöä arkisissa askareissaan. Maalaiskirkonkylän keskusta kuvastaa jo melko paljon
näitä kansallisia puutteitamme. Esimerkiksi kolme tai viisikin
vierekkäin toimivaa pankkia kertovat omaa kieltään. Ensiksikin ne kuvaavat ihmisten aineelliseksi tullutta arvomaailmaa;
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rahalla mitattavat asiat ovat elämisen keskustassa, ja rahavarastot sijaitsevat näkyvillä, keskeisillä paikoilla. Se, että näitä
on useita, merkitsee ihmisen luonteen kannalta, että nämä aineelliset arvot halutaan vielä erotella omiin pikku ryhmiinsä.
Näille pienille suljetuille arvomaailmoille on sitten vielä keksittävä omat, jatkuvuutta tukevat symbolinsa, joiden varaan
lammasihmisten suggestiivinen houkuttelu voidaan rakentaa.
Ja maamiehen mielen pinnalla vilistää oravan, leijonan ja ties
minkä pankkieläimen kuvia, kun hän ajaa köröttelee traktorillaan kirkonkylään asioille. Jotta pysyvä suggestiovaikutus
saavutetaan, aloitetaan leiriyttäminen jo lapsena pankkikerhon varjossa. Paitsi aineelliskeskeistä arvomaailmaa, voi tästä
asetelmasta lukea muutakin.
Kyvyttömyys tehdä yhteistyötä on näkyvillä. Me haluamme
tehdä kaiken itse, haluamme kaiken ilmenevän vain itsemme
kautta, varsinkin kaiken hyvän. Vähäpätöiset aatteelliset ristiriidat saavat syntymään uuden ryhmittymän riesaksemme
pitkäksi aikaa, minäisyys ilmenee me-henkenä. Kun joku uusi
ryhmittymä on syntynyt, se jatkaa olemassaoloaan vuosikymmeniä ja kauemminkin osaamatta yhtyä tukemaan alkuperäistä aatetta täysimääräisesti siihen ryhmään takaisin liittymällä,
vaikka alkuperäiset eron syyn aiheuttajat ovat jo aikaa sitten
kuopatut ja muistomerkki komeilee heidän haudallaan muistuttamassa jälkipolvia suuresta esi-isästään.
Kirkonkylään tuleva maalaisisäntä haluaa kyllä sujuvaa
pankkipalvelua, mutta tuskin viidessä pankissa vierekkäin.
Kyvyttömyys hoitaa palvelutehtävä luonnon voimatalouden
kannalta vähemmän kuluttavalla tavalla on puute, joka voidaan poistaa henkisesti kasvamalla. Jos tuosta kynnyksestä
pääsee yli riittävä määrä ihmisiä, yksinkertaistuvat monet asiat
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maassamme ja vapautuvat voimat voidaan käyttää muualla.
Kun kansamme on kehityskierrossaan henkisen itsenäistymisen kynnyksellä, mistä tuo minäisyysasenne osittain johtuu,
tulisi meidän voimakkaasti pyrkiä avartumaan yhteistyötä tekeviksi ja toisiaan palveleviksi samanaikaisesti, kun itsenäistymme ja tulemme riippumattomiksi.
Erikoisen selvästi tämä luonteenpiirre näkyy niissä älykkäissä kansan tyttärissä ja pojissa, jotka ovat saaneet etuoikeuden pitkään koulutukseen ja ovat päässeet sitten aikanaan
nauttimaan korkeista tuloista. Kun voisi kohtuudella odottaa,
että saatuaan oman taloudellisen asemansa kuntoon tulisi
tämä koulutettu älykkyys uhrata vähäosaisemman kansan palvelukseen, heistä tuleekin kansan riippoja. He saavat suuren
osan taloudellisesta hyvinvoinnista, ja ne voimat, jotka pitäisi
käyttää kansan palvelemiseen, tuhlataan oman varallisuuden
paisuttamiseen ja turvaamiseen. Jos älykäs, koulutettu kansanaines tekee näin, mitä voidaan muilta vaatia?
Yksi perusvikojamme on kateus. Näkisitpä toisten myyntipäällikköjesi tunneauran, kun he käyvät onnittelemassa häntä, joka on onnistunut saamaan erikoisen suuren tilauksen.
Tahdonvoimalla ja kovalla ponnistuksella aikaansaatu virnistys kasvoillaan, tunneaura kateuden kieroon vetämänä ollaan syvästi yhdessä iloisia, että yrityksellämme menee hyvin.
Luonnollinen yhteisen ilon kokeminen toisen menestymisestä
on vielä kiven takana, ja vain tämä takaisi luonnollisen yhteyden suureen voimatalouteen. Kateus on eräs suurista esteistä
voimien luonnolliselle virtaamiselle ihmiskehoon ja siitä ilon
aurisena värähtelynä muuhun ympäristöön iloa lisäämään.
Meidän näkyy olevan erikoisen vaikea oppia tämä läksy: iloita
kaikesta hyvästä, ilmenipä se sitten kenen kautta tahansa.
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No, näitä keskeneräisiä kansallisia piirteitä on luonteessamme melkoinen määrä, ja jokaisella kansalla on omanlaatuisensa piirteet puhdistettavanaan. En halua luetella tässä sen
enempää; tarkkailemalla nämä saa pian selville. Tarkkaile sekä
ympäristöä että ihmisiä, mutta erityisesti itseäsi. Hedelmistään
puu tunnetaan tässäkin tapauksessa. Ulkoisissa ilmentymissä
voit aloittaa vaikka vakuutuslaitoksista, nehän ovat monilukuisina myös keskustojen tuntumassa ja kertovat kansamme turvallisuuden tarpeesta ja monesta muusta asiasta omaa kieltään.
Periaatteessahan kyseessä pitäisi olla pelkästään tilastomatemaattisiin lakeihin perustuva varastointijärjestelmä, eikö niin?
Ihminen, joka on päässyt näiden asioiden ulkopuolelle,
avartuu ja pääsee osalliseksi luonnon voimataloudesta suuremmassa määrin kuin joku muu, joka vielä kamppailee näissä
oman mielen luomissa tikkuisissa kentissä. Ihmisestä tulee sanan varsinaisessa mielessä luova myös arkipäivän toimissaan;
vähäeleisen tehokas ja ympäristölleen ongelmaton. Hänen
kanssaan ei tarvita keinotekoisia motivointikeskusteluja työsuoritusten lisäämiseksi. Jos nämä esteet meissä vaikuttavat,
eivät tilannetta korjaa sanottavasti organisatoriset järjestelyt,
koska kuljetamme luonteemme mukanamme, ja entiset ongelmat esiintyvät uudessakin ympäristössä, ehkä vähän toisenlaisiksi muuntuneina.
Yritystoiminnassa harjoitettava koulutustoiminta tulisi
suunnata enenevässä määrin tähän ihmisen psyykkiseen ja
henkiseen puoleen. Sen tulisi auttaa ihmistä havaitsemaan keskeneräisyytensä, joka hänen tulee myös itsessään hyväksyä, ennen kuin alkemistinen muutostyö luonteen suhteen voi alkaa.
Ihmisten lataaminen nykyisellä tavalla arkipäivän käyttötiedoilla on hyödytöntä, jos käyttäjä ei kykene ensin hallitsemaan
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kohtuullisessa määrin itseään. Näyttävän näköinen työtulos
saattaa meiltä kyllä syntyä, mutta saamme sen usein aikaan
vallan suurella voimien tuhlauksella, ja joudumme aikanaan
myös maksamaan laskun. Mutta siinä vaiheessa kun olemme
vielä voiman tunnossa, emme tule tätä puolta ajatelleeksi, ehkäpä vasta hiljaiset eläkepäivät kärsimyksineen tuovat mieleen
toisenlaiset ajatukset.
Korostan vielä, että puhun tästä aiheesta tuodakseni esiin
ihmisen piileviä, estettyjä voimavaroja, en aio heittää ketään
erityisesti kivellä kuvittelemalla, että olen itse synnitön. Elämisen koulussa on monta luokkaa, ja tässä kuvaamassani
luonteen puhdistusvaiheessa on suuri osa talouskonettamme
pyörittävistä ihmisistä. Eivätpä olleet esi-isämmekään tästä tietämättömiä. Mitäpä muuta Ilmarisen käärmepellon kyntäminen on kuin ihmisen tunteiden ja ajatusten nurin kääntämistä
ja puhdistamista niistä madoista, jotka kääntyvät esille. Näin
sen teki Ilmarinen:
Sai siitä tulisen ruunan,
valjasti hyvän hevosen
Läksi pellon kynnäntähän,
vainion vakoantahan.
Näki päitä pyöriviä,
raivoja ratisevia.
Sanovi sanalla tuolla:
”Hoi mato Jumalan luoma.
Pois nyt tieltä poikellaite,
heilauta heinikkohon.
Josp’ on sieltä pääsi nostat,
Ukko pääsi särkenevi
nuolilla teräsnenillä,
90

rakeilla rautaisilla.”
Siitä kynti kyisen pellon,
vakoeli maan matosen
Nosti kyitä kynnökselle,
käärmehiä käännökselle.
Kuten jokaisella kansalla ja yksilöllä, myös yrityksellä on
omalaatuisensa käärmepelto kynnettävänään. Jos yrityksen
ongelmat halutaan ratkaista pysyvästi, astua askel kehityksen tiellä eteenpäin, on nämä ratkaistava ihmisen sisältä päin.
Liikkeenjohto-opit, jotka keskittyvät markkamääräisiin asioihin, eivät kykene sanottavasti auttamaan. Eräältä kannalta
katsoen voidaan sanoa, että kullakin yrityksellä on erikoinen
ajatus-tunneauransa, joka kuvaa tätä käärmepeltoa. Millaiseksi
tämä aura muodostuu, johtuu paljolti nykyisen pyramidiorganisaatiorakenteen aikana yrityksen johdosta ja siitä, millaisten
ihmisten katsotaan parhaiten palvelevan näitä taloudellisia tavoitteita. Johto tavallaan valikoi itselleen sopivia leikkikumppaneita elämänsä hiekkalaatikolle. Tästä aiheutuu eräs voimia
estävä tekijä. Valitaan vain sellaisia työntekijöitä, jotka lyhyellä
aikavälillä pystyvät mittavaan näyttävään toimintaan. Kuitenkin tekoja ilmentävät ihmiset tarvitsisivat työtovereikseen toisenlaisilla ominaisuuksilla varustettuja tovereita, joiden tuella
tekeminen tulee mahdolliseksi. Aikaa myöten tehoilmentäjät
suljetaan osittain pois voimataloudesta, jotta saataisiin tasapaino syntymään teoiksi ilmentyvän ja muun toiminnan välille.
Ja sanomaton, selittämätön väsymyksen tunne alkaa vaivata
tehoihmisiä, elämä alkaa tuntua täysin tyhjältä. Tarvitaan yhteistoimintaa ajatusten ja tekojen yhteensovittamiseksi. Suurin osa ihmisistä on vielä ”kesken luomisen”, ja mitä läheisintä
yhteistyötä tarvittaisiin, jotta kokonaisharmonia ja onnellinen
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tila ihmiskunnan mielessä saavutettaisiin. Eikä yhteistyötä tule
mitata yksinomaan rahalla, se on reunaehto eikä tavoite. Niin,
yleinen veljeys on mitä parhain ilmaisu sille toiminnalle, joka
poistaa ongelmat juurineen eikä vain muuta niiden ilmettä. On
myös ihmisiä, jotka ovat suuressa määrin yksilöityneet toimimaan itsenäisesti monentasoisessa toiminnassa, ja he saavat
luonnon voimatalouden täyden tuen, koska he ovat alistaneet
kykynsä maailman kansojen palvelemiseen. Koska he eivät
pidä voimia itsellään, vaan antavat kaiken pois, pääsevät voimat virtaamaan vapaasti heidän verhoissaan.
Kun ihmiset tulevat yrityksiin töihin tiukan, keskitetyn työhönoton kautta, jossa valitsijana voi olla vuodesta toiseen sama
henkilö, on siellä ennen pitkää ihmisjoukko, jolla on suuressa
määrin samaan suuntautuvia taipumuksia, niin hyvässä kuin
pahassakin. He ovat kuin metsä myrskyn jäljiltä, puut ovat vinossa samaan suuntaan. Tämä valikoivuus ei ole luonnon tarkoitus. Luonnon voimatalouden kannalta on tarkoituksenmukaisempaa, jos tämä työvoiman hankkiminen ja vaihtuminen
perustuu suurempaan itsesäätelyyn. Yritys henkilöineen muodostaa itsessään säätelijän, joka vetää siihen kuuluvia ihmisiä
puoleensa ja vapauttaa piiristään sellaiset ihmiset, jotka ovat
tämän osan elämän koulusta läpäisseet.
Jos kuvittelet mielessäsi ihmisten yhdessä muodostavan ajatustunnekentän, jossa toimii keskipakoinen ja keskihakuinen
voima, käy ajatus ymmärrettäväksi. Tämä voima vetää piiriinsä
ihmisiä, joilla on kehitysmielessä jotain annettavaa ja saatavaa
tässä piirissä. Ja kun työ on tehty, alkaa toisen piirin keskihakuinen voima vaikuttaa. Jotkut ihmiset piiriin jouduttuaan
pysyvät siellä koko ikänsä, jotkut taas kuin liitelevät kukasta
kukkaan joko tehtyään kehityksen vaatiman työn, joka heidän
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osakseen kuuluu, tai sitten siitä syystä, etteivät he missään piirissä kykene suorittamaan heille kuuluvaa työtä, vaan käyttävät
vapauttaan väärin.
Myös meidän yrityksessämme on pitkäaikaisen keskitetyn
työhönoton takia ”väärä työvoimaprofiili”, kuten sinä sanoisit.
Ihmiset ovat kyllä hillittyjä, charmikkaita, seurassa miellyttäviä, ja ties mitä kauniita laatusanoja voitaisiin luetella melkein
jokaisen työntekijäsi kohdalla. Toisesta näkökulmasta katsoen
he ovat kuin lämmin vesi, mauton suola tai leuto talvi. He ovat
täysin harmittomia ja hyvin helposti alistettavia, mikä johtuu
suuressa määrin Sinun salatusta luonteenpiirteestäsi, halusta
olla diktaattori. Haluat ympärillesi ihmisiä, jotka alistuvat Sinun käskyihisi eivätkä aiheuta harmeja. Samalla jäävät ulkopuolelle ne, joilla on todellista luomisvoimaa ja jotka ovat täynnä uusia ideoita, joita Sinäkin kipeästi tarvitsisit. Mutta missään
tapauksessa he eivät olisi harmittomia eivätkä standardimalliin
sattuvia, vaan omintakeisia, minäkeskeisiä ja alistumattomia.
Heissä olisi omat vikansa ja puutteensa, mutta eräät luonteenpiirteet, jotka ovat vallitsevia yrityksessämme, he olisivat jo
muuttaneet luovaksi voimaksi ja voisivat toimia näiltä osin
esimerkkinä muille ihmisille. Poikkeuksen muodostavat yrityksessämme myynti-ihmiset, he ovat varsin rohkeata ja omaperäistä väkeä, ja heiltä voi tulevaisuudessa odottaa paljonkin,
jos he pääsevät eroon kateudestaan ja sairaalloisesta halustaan
tuoda itseään esiin joka paikassa, mikä näkyy kuluttavan suuren osan heidän voimistaan epäoleelliseen toimintaan.
Ennen kuin ryhdyt korjaavaan työhön, on Sinun taas käytettävä aikaa ja ajatusvoimaasi sen havaitsemiseen, mihin päin
puut ovat kallellaan. Loogisella päättelyprosessilla voi päästä tässä melko pitkälle, mutta asioiden korjaantumisessa voit
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kuitenkin luottaa siihen, että lisäämällä työhönoton itsesääteisyyttä, hoitavat energeettiset, ihmisten välillä vaikuttavat lait
asian kuntoon niin, että tilanteeseen sopiva ihmisaines ohjautuu työtovereiksemme.
Johannes
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19. KIRJE
Nyt alat olla henkisesti valmis ensimmäiseen suureen muutokseen elämässäsi. Sinulla on nyt se aika käsillä, jolloin Sinun on
valittava entisen elämäntavan ja sen mukanaan tuoman turvallisuuden tai sen tien välillä, jonka ensimmäiset askelet kuljen
rinnallasi Sinua tukemassa. Se tie, jota tarjoan kuljettavaksesi,
ei ole helppo ja sitä voi sanoa vaaralliseksikin, jos kulkija ei
ole aivan tosissaan pyrkimystensä vilpittömyydessä, ja myös
siinä tapauksessa elleivät pyrkimysten tulokset ole tarkoitettu
maailman kiitoksetta vietäväksi. Kuitenkin kaikkien on se tie
tavalla tai toisella kuljettava, ennemmin tai myöhemmin. Ne,
jotka ovat sen kulkeneet, ovat saaneet palkintonsa eivätkä kadu
monesti tuskallistakin taivalta. Tehtäväsi liittyy alussa niiden
ajatus-tunnemuotojen muotoilemiseen, joita tarvitaan maamme paisuneen talouskoneiston saattamiseen oikeaan asemaansa suhteessa ihmisen muihin toimintoihin, kun tarkoitamme
ihmisellä fyysistä, sielullista ja henkistä kokonaisolentoa kaikkine verhoineen ja voimavirtoineen. Tehtävä ei ole niin vaikea
kuin Sinun kannaltasi saattaa näyttää, koska käytössä on riittävästi voimavaroja, joita et vielä hallitse.
Ehkäpä kysyt, miksi emme me suorita asiaa, jos kerran
käytössämme on riittävästi voimia. Tähän on kaksi pääsyytä.
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Toinen on se, että tilanne on liike-elämässä toimivien luoma,
ja karmallisen lain mukaan korjauksen on tultava liike-elämän
sisältä. Tämä sama laki pätee muihinkin parantamistilanteisiin, niin pappien kuin lääkäreidenkin on joskus sotkunsa korjattava, tai se nieltävä. Toiseksi Sinulla on paremmat mahdollisuudet – meidän tuellamme – suorittaa tämä tehtävä, koska
Sinä olet luonut auktoriteetin itsestäsi liike-elämässä ja meille
ovat ensisijaisen tärkeitä ne konkreettiset ajatusmuodot, jotka
olet kehittänyt käytännön johtamista varten – ja näihin on helpoin pääsy sinun aivojesi kautta. Tarvitsemme näitä erittäinkin
operaation alussa, kun annan ystävieni kanssa tälle kehityssuunnalle alkusysäyksen tavalla, jota et vielä ymmärrä eikä sen
ymmärtäminen ole oleellista tässä kehitysvaiheessasi. Joudut
tavallaan päästämään ankkurisi irti ja heittäytymään tuuliajolle tietämättä etukäteen, mihin purtesi kulkee ja missä ankkuri
seuraavan kerran tapaa pohjan. Et kulje koskaan ilman opasta,
jos vain osaat tarkkailla, missä hän on. Yhtenä merkkinä oikeasta suunnasta ovat lisääntyvät pyhyyden hetket elämässäsi
ja näitä Sinulla on ollut toistaiseksi hyvin vähän, eikö totta?
Elämässäsi olet nyt joka tapauksessa tullut tilanteeseen,
jossa koet asioita, jotka kirjaat elämäsi tähtihetkiksi. Näitä kokemuksia edeltää Sinulla jo nyt alkanut ja aikaa myöten vielä
syvenevä perusteellinen masennustila, joka on niin syvä ettet
ole sellaista vielä elämässäsi kokenut. Elämäsi tuntuu käyvän
täysin tarpeettomaksi, päämäärättömäksi hapuiluksi. Yksinpä ajatusvoimasi tuntuu loppuvan, ja kykenet vain tekemään
opitulla rutiinilla kaikkein yksinkertaisimpia töitäsi, koko ajan
kuin unessa ollen. On hyvä, jos et yritäkään tehdä mitään uutta, joka vaatisi Sinulta ylimääräistä ponnistamista. On parempi,
että viettää mahdollisimman paljon aikaa ulkoiluun ja tämän
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uuden sammon jatkuvaan luomiseen hiljaisin ajatuksin. Kysymyksessä on eräänlainen elämän virstanpylväs, kuin vihkimys
uusiin asioihin, menneen kuollessa pois. Ne voimavirrat, jotka
Sinua ennen elävöittivät, ovat ehtymässä tarpeettomina, ja uudet virrat ovat hiljalleen elpymässä. Tässä välitilassa ollessasi
olet tavallaan luonnon voimatalouden ulkopuolella, kunnes
opit täysimääräisesti hallitsemaan ja ohjailemaan uusia voimatalouden virtoja, jotka joka tapauksessa edellyttävät Sinulta
nykyisestä poikkeavaa toimintaa, vaikket mukaani lähtisikään.
Yritän selvittää tämän ilmiön toisella tavalla. Luonnon voimatalous on jakaantunut kuin eri kerroksiin, jotka poikkeavat
voimien värähtelytaajuudessa toisistaan. Kuvitellaan voimatalouden tasot eri värisiksi, valon spektrin väreiksi, niin asia on
helpompi ymmärtää. Punainen, jolla on matalin taajuus, edustaa karkeinta värähtelyaluetta, jolle sijoittuvat sitä käyttävät ihmiset toimineen. Ylemmäs mentäessä värähtelytaajuus kasvaa,
ja violetti kuvaa tätä voimakkainta taajuutta. Jokaisen ihmisen
”minäkeskus” on jollain tietyllä tasolla ja käyttää pääosin sen
voimavirtoja hyväkseen ja ilmentää sen mukaista toimintaa.
Nyt Sinun kohdallasi on menossa tällainen siirtyminen, minäsi keskus siirtyy seuraavalle ylemmälle tasolle, jonka toimintaa
se ei vielä ilmennä eikä ole oppinut vielä sen virtoja myöskään
käyttämään. Muista, että tämä on hyvin pelkistetty esimerkki,
opit nämä lait tarkemmin joskus. Tämä muutos tapahtuu lähiviikkoina, kun tähän muutokseen sopivat tähtiasennot muodostuvat. Tuolloin masennuksesi on pois pyyhkäisty, ja tulet
kokemaan riemullisen hetken, joka saattaa kestää muutamia
päiviäkin, ja sen jälkeen ymmärrät, mitä tarkoitan pyhyyden
hetkillä, jotka tulevat elämässäsi lisääntymään, jos valitset uusien virtojen mukaisen toiminnan. Sinun ei tarvitse vastata
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minulle, ennen kuin tämä kaikki on tapahtunut. Täytyyhän Sinun saada aavistus siitä, mitä on vaakasi toisessa kupissa, jos
toisessa on kärsimystä ja kovaa työtä. Tämä kokemus on ainutlaatuinen, eikä sitä voi toiselle yksityiskohtaisesti kuvata.
”Pyhät virrat tulivat,
ja kaikki hiljenivät kuuntelemaan,
mieleni tuli pyhäköksi minulle
ja minun kanssani koko maailmalle,
minä ja maailma olimme
yhtä pyhyys lepäsi kaikkialla,
avaruuden syvä syli aukeni,
ja äiti tunsi poikansa.”
Näin kuvaisin omaa kokemustani.
Lähetän ohessa Sinulle pienen esineen kaulassa pidettäväksi. Tämä on eräänlainen ”taikakalu”, jonka olen käsitellyt erikoisella tavalla. Masennuksen hetkinä voit ottaa sen käteesi ja
tarkastella siinä olevaa yksinkertaista kuvaa. Talismaani pitää
sisällään värähtelyn, johon keskittymällä pääset helpommin
käsiksi korkeampiin voimavirtoihin ja siihen voimatalouteen,
jonka avulla voin hieman auttaa Sinun vaikeita hetkiäsi. En tätäkään asiaa voi kertoa tarkemmin ennen kuin Sinulta on vakuutukset vaadittu ja luotettavuutesi testattu. Asian tietäminen
liian varhain saattaa johtaa tietäjänsä mustan magian jäljille.
Kun pyhä hetkesi lähenee, on Sinun ensi kertaa mahdollista
muodostaa mielessäsi kuva minusta. Tämä talismaani auttaa
Sinua siinä asiassa. Tämä kuva mielesi pinnalla on lähellä todellista muotoani, etkä sen perusteella löydä minua yrityksestämme. Minä voin hieman muutella ”ilmeitäni” tarpeen niin
vaatiessa. Tätä ensimmäistä tapaamistamme mielesi kuvastossa voimme nimittää vaikkapa kosmiseksi kontaktiksi. Riippuu
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täysin Sinusta, uhraatko pyhästä hetkestäsi osan ja keskityt
hetkeksi tähän talismaaniin muun mielestäsi pois sulkien. Kysymys on lähinnä Sinun uteliaisuutesi tyydyttämisestä, eikä se
ole tarpeen muun kuin mielenrauhasi ja varmuuden tunteen
takia. Mutta omasta puolestani suon hetken Sinulle kovin mielelläni, koska tähän saakka minun on ollut pakko salata itseni
mahdollisimman pitkälle, verhota itseni hämärän vaipan taakse. Tekeepä mieleni sanoa, kuten Sinä ystävillesi: ”Soitellaan.”
Johannes
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20. KIRJE
Olet halunnut esittää vielä ”välikyselyn” ennen lopullista ratkaisuasi. Haluat tietää, voitko jatkaa toimitusjohtajan toimessasi,
jos hyväksyt esitykseni, ja jos et, niin millä sitten elät. Tehtävä
tulee vaatimaan kaiken voimasi, etkä pysty sen ohella hoitamaan entistä tointasi. Sinun on luovuttava siitä mahdollisimman pian. Ihmettelen huoltasi talousasioistasi kaikkien näiden
kirjeiden jälkeen. Kokoamasi raha ja omaisuus riittäisivät varsin hyvin loppuiäksesi, ja saathan sitten aikanaan lisätuen eläkkeen muodossa. Mutta nälkää Sinun ei tarvitse nähdä. Lapsesi
ovat maailmalla ja ovat taloudellisesti turvatuissa asemissa.
Miksi siis kokoaisit heitä varten sellaista, josta on jo tullut heille elämisen laatua alentava tekijä? Ja mitä viet mukanasi muuta
täältä lähtiessä kuin ”häävaatteesi”, minä olentosi tahrattomat
verhot. Suurin perintö, jonka voit jälkipolville jättää, on elämäntyösi tulokset, jotka vaikuttavat myös Sinun oloihisi, kun
kerran palaat kierrokselta. Meidän työmme ei riipu rahasta, ja
jos sitä tarvitsemme, on sitä riittävästi käytettävissämme. Sinun ei tarvitse uhrata ainuttakaan ajatusta koko asialle. Toinen
kysymyksesi koski tehtävän tarkentamista. Tätä en voi tehdä
ennen päätöstäsi. Sinun on uskallettava heittäytyä seikkailuun
antamieni tietojen ja tulevan pyhän kokemuksesi perusteella.
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Yhteydenotto minuun onnistuu paremmin, jos et mielessäsi
yritä pakottaa hahmoani mihinkään mielesi ennalta luomaan
ihannekuvaan. ”Älä luo kuvaa minusta.” Masennustilasi menee
nopeammin ohi, jos kaikissa toimissasi pyrit uudenlaiseen, parempaan toimintaan, kuin mihin aikaisemmin kykenit. Sinun
on opeteltava ilmentämään uuden voimatalouden tason tekoja,
jotta saisit voimat liikkeelle ja pääsisit osalliseksi tästä voimataloudesta täysimääräisesti. Alku on tässäkin vähän hankalaa,
mutta toiminta alkaa tahdosta. Kaikki on alettava eräässä mielessä alusta, taas on lähdettävä takomaan ”kahdesta karitsan
luusta ja yhestä jyvästä otran, vielä puolesta sitäkin”. Ohjeeksi oikean toiminnan valitsemiselle on, että Sinun on opittava
suuntautumaan sinne, missä ovat inspiraatiot ja välttämään
sitä toiminnan suuntaa, jossa väsymys pohjattomana huokuu
vastaan. Inspiraatiovaikutelmat ovat alussa heikkoja, mutta
vahvistuvat aikaa myöten oikeiden valintojen kautta.
Jos olisit teettänyt horoskooppisi ja tutkinut sen huolellisesti, kuten aikaisemmin pyysin, saisit lisävaloa nykyiseen elämäntilanteeseesi. Toimintaasi vaikuttavat tähtiasennot ovat nyt
muuttumassa ja tuovat aivan uusia mahdollisuuksia ulottuvillesi, jos ne havaitset. Jätit laiskuuttasi horoskoopin teettämättä,
kun et heti löytänyt mielestäsi luotettavaa astrologia, ja itse en
aio ryhtyä sitä Sinulle selvittämään, koska tieto on ulottuvillasi. Kissa on hyvä ja nostaa itse häntänsä. Sen verran sanon
kuitenkin, että olet syntynyt hopeatöppöset jalassa, joilla sopii
kyllä tallustella rohkeasti monissa piireissä. Kun pyhä kokemuksesi saapuu, anna sen vaikutusten hiipua pois, ennen kuin
vastaat minun kysymykseeni. Tämä ”jumalan myrsky” saa Sinut hetkeksi voimiesi tuntoon täyttäessään Sinut korkeammilla voimilla, ja siinä mielentilassa olisit kyllä valmis kantamaan
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vaikka koko maailmaa selässäsi. Koska verhosi eivät ole muodostuneet vielä sopiviksi pidättämään näitä voimia pysyvästi
itsessään, hiipuvat ne hiljalleen Sinusta pois ja arkinen todellisuus palaa. Tällöin on oikea aika valita. Mielessäsi muisto tästä jumalan myrskystä säilyy kuitenkin koko elämäsi ajan kuin
muistuttamassa niistä mahdollisuuksista, jotka ovat ihmisen
ulottuvilla, jos hän vain osaa avautua niille oikean toiminnan
kautta. Tämä tulee olemaan Sinun rohkaisijasi, kun kärsimys
joskus Sinut kohtaa tai masennus peittää Sinut ahtaan mustan
pilven sisään, kunnes uudet kokemukset vahvistavat oikean
tien löytyneen.
Voimaverhosi organisoituvat ja tulevat vähitellen hallintaasi, ja tajuntasi keskus siirtyy vaiheittain värähtelytasolta toiselle, kun joku verhoistasi on tällä tavalla oikean elämisen kautta
kokonaan organisoitunut. Tällaista tajunnan keskuksen muutosta kutsutaan vihkimykseksi. Näitä on elämässä pienempiä
saman värähtelyalueen sisäisiä siirtymisiä, ja suurempia, siirtymistä kokonaan toiseen voimavarojen tasoon. Kun esimerkiksi eetterikehosi on täysin organisoitunut, voit irrottaa sen halutessasi kehostasi turvallisesti, jos olet oppinut ottamaan sen
tarvitsemat voimat suoraan eetteritasolta. Irrottautuminen on
mahdollista aikaisemminkin erilaisten valmennusmenetelmien avulla, mutta silloin asetat itsesi alttiiksi monille vaaroille.
On hyvin harvoja ihmisiä, joilla on tarpeeksi kehittynyt moraalinen perusta, joka riittäisi uusien valtavien mahdollisuuksien oikeaan käyttöön elämän tarkoituksen, sen päämäärien
edistämiseksi. Tässä on eräs syy siihen, miksi kaikissa uskonnoissa tähdennetään moraalin ja luonteen jalouden merkitystä
ihmisille. Ensin perusta, sitten rakennus. Omassa uskonnossamme vuorisaarnan oppien sisäistäminen ja niiden eläminen
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arkipäivän toiminnassa takaa tällaisen kestävän perustan. Samalla nämä opetukset aiheuttavat sen, että jos me kykenemme
luonnollisesti niitä noudattamaan, vedämme itsemme korkeamman voimatalouden suuntaan, ja samalla tapahtuu näiden
hienompien verhojen organisoituminen niin, että voimme
vähitellen opetella käyttämään näitä korkeammanlaatuisia voimia. Muutumme vähitellen ”sieluolennoiksi”. Kun olet saavuttanut tietyn tason, muodostuu Sinun tulevasta kokemuksestasi
pysyvä tila, ja nämä uudet valmistuneet verhot pystyvät pidättelemään ja hallitsemaan näitä pyhiä voimavirtoja. Mutta ennen sitä tarvitaan se työ, ja sitä on paljon, riittämiin useamman
elämän ajaksi.
Ne, jotka ovat lähteneet seikkailuun fyysisen kehon ulkopuolelle, ennen kuin kosminen ”synnytys” on tapahtunut,
hankkivat itselleen ennen pitkää vaikeasti korjattavia vikoja.
Mielisairaaloissa on esimerkkejä siitä, kuinka tällaisissa tapauksissa voi käydä. Syyt ovat aiheutetut joko tämän kierroksen
aikana tai aikaisemmin, ja monen vaivana on, että eetterikeho
ja fyysinen keho eivät ole täysin sopusoinnussa toistensa kanssa. Kun joskus on hurviteltu ja harjoiteltu, miten kehosta pääsee irti, on nyt vuoro harjoitella, miten eetterikehon saa asettumaan oikealla tavalla fyysisen kehon yhteyteen. Fyysinen keho
ei tottele eetterikehon toimintoja, vaan yrittää joskus hyvinkin
osittuneesti jäljitellä eetterikehon toimintoja. Ja lopputuloksena voi olla sekava tunteiden, ajatusten ja tekojen yhdistelmä.
Nyt en aio kuitenkaan kertoa tästä suuresta ja suurenmoisesta ihmisen mysteeristä sen tarkemmin. Kun se aika tulee, olen
opettajasi, jos niin haluat, mutta tuolloin on viimeisten esteiden oltava poissa väliltämme, koska sen tasoista tietoa voi antaa vain erikoisten valmistusten jälkeen suullisesti ja suoraan
tajuntaasi vaikuttamalla.
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Niin, olet nyt todella siinä tilanteessa, jota on kuvattu uskonnoissa lauseella: ”Joka kadottaa elämänsä, hän löytää sen.” Vanhasta on luovuttava, jotta uusi voisi elää. Ja tässä on testi, joka
erottaa akanat jyvistä. Sen, joka on kiinni vanhoissa arvoissa,
on turha jatkaa pidemmälle. Elämä ei ota vastaan keskeneräistä, vaan kaiken on kypsyttävä aikansa, ennen kuin Maaäiti luovuttaa lapsensa itsenäiseen elämään. Jos testiä ei läpäistä, pysyy
napanuora Maaäitiin, ja kasvamisen aikaa on.
Sinua murehduttaa vielä se asia, että kun nyt olet vihdoin
”löytänyt” vaimosi henkisenä toverinasi, luulet mahdollisen
myöntävän vastauksen merkitsevän haittoja teidän välillänne.
Asia on kuitenkin niin, että vaimosi on jo puoleksi tietoisesti
mukana työssämme, ja Sinun myönteinen valintasi auttaa häntä tämän asian täysimääräisessä tiedostamisessa, ja sitä paitsi
tulet löytämään hänet vielä läheisemmässä mielessä uudelleen.
Etkö muista menneisyydestä, kuka oli temppelimme papittarena? Olit häneen tuolloin syvästi rakastunut, mutta hänen
temppelivalansa esti silloin läheisemmän suhteen. Tuolloin
syntynyt rakkaus veti teidät toistenne puoleen, ja mitä elämältä
puhtaasti toivoo, sen myös saa. Olkaa hyvät ja rakastakaa nyt
toisianne, nauttikaa toistenne seurasta ja täyttäkää toistenne
malja reunoja myöten. Se on teille molemmille hyväksi.
Opetelkaa sitten muuntamaan tuo rakastamisen virta niin,
että se kohdistuu koko maailmaan, niin hyviin kuin pahoihin,
kuten aurinko tekee. Kun tämä on tehty, ei niille voimavirroille
ole esteitä, jotka takaavat jatkuvan autuuden kokemisen. Jos
rakastamisen tunne kohdistuu vain yhteen tai muutamaan
ihmiseen, on sillä tarpeen määrittämä rajansa, ja aikaa myöten myös rajoitettu rakkaus muodostuu esteeksi henkiselle
kasvamiselle. Kun pystytte avartumaan niin, että rakastamisen
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kohteenanne on koko maailma, kanavoitte kauttanne rajattoman pyhyyden virran, joka uudistaa paitsi kohteensa, myös
välittäjänsä. Silloin uusi Kristus-ihminen on syntynyt ja polku helpottunut jäljessäkulkijoille. Tämän tilan selittäminen on
turhaa, se on kokemisen asia.
Johannes
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21. KIRJE
Alkaa olla käsillä se hetki, jolloin minun on jätettävä yrityksellemme jäähyväiset. Se aika, jonka olen varannut tämän yrityksen sisäisen toiminnan muuttamiseen, on kohta lopussa, ja
myös se työ, joka oli tehtävä yrityksemme sisällä, on suoritettu. Sinun ei pidä sekoittaa tätä työtä kanssasi käymääni lähes
yksipuoliseen kirjeenvaihtoomme, vaikka tätäkin on suuresti
auttanut ja edistänyt se, että toimin fyysisesti lähellä. Työni on
kohdistunut sen aurisen ilmapiirin muuttamiseen niin, että
aloittamasi uudishankkeet siellä saavat suotuisan maaperän
ja ne tulevat onnistumaan, koska vastavoimat on nyt voitettu.
Eräänlaista Johannes Kastajan työtä se oli, pienemmässä mittakaavassa tosin. Jos ihmisten ajatukset kulkevat syvissä tottumuksen urissa, on uudistuksia vaikea saada syntymään niin,
että niillä olisi pysyvä vaikutus. Monesti ollaan valmiit aloittamaan uusi asia palavan innokkaasti, mutta vain harvoilla
riittää voimaa niihin vuosikausia kestäviin ponnistuksiin, joita
uudistuksen vastavoimien voittaminen vaatii. Tulokset halutaan näkyviin yhä nopeammin, jolloin moni lapsi tuomitaan
ennen kuin se on oppinut kävelemään. No, varsinaiset siemenet kylvetään myöhemmin, jos... Sen tulisi näytellä eräänlaista
uusien ajatusten ja kokeilujen prototyyppipajaa myöhemmin,
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kun varsinainen työ alkaa. Tästä syystä suhteesi tähän yritykseen säilyisi kiinteänä, joskin neuvoisit seuraajaasi sen ulkopuolelta perhetuttuna, jotta asiat sujuisivat luontevammin.
Sinulle tulee nyt mahdollisuus jäljittää, kuka olin ja missä
asemassa toimin yrityksessämme. Ensi keskiviikkona ehtinee
irtisanoutumisilmoitukseni pöydällesi. Muistat minut näöltä ja
nimeltä, muuta et minusta tiedä eivätkä työtoverinikaan pysty
Sinua tässä asiassa paljon auttamaan. Hiljainen, ja teki työnsä hyvin, vaikkei näyttänyt koskaan tekevän juuri mitään, he
sanovat. Eivät tiedä tarkoin, mistä olen tullut ja minne olen
menossa. Toivon, ettet anna vaatimattoman ulkomuotoni ja
esiintymiseni häiritä ajatuksiasi. Olet joka tapauksessa luonut
minusta mielessäsi mahtavan tietäjän kuvan, josta tieto ja totuus säteilevät kuin aurinko. Se, miltä näytän ja se, mitä olen,
ovat kaksi eri asiaa. Käytän kyllä tavallisesti toisenlaista asua,
johon pukeutumalla tullen lähemmäs mielikuvaasi, mutta yrityksessämme olisi herättänyt hilpeyttä, jos olisin esiintynyt
mokkasiineissa ja tunikatyyppisessä asussani, ja niinpä minun
oli pakko paketoitua tuohon kammottavaan, kiristävään ja
ahdistavaan vaatekertaan, joka asusteliikkeessä myytiin muotipukuna hengitystä ja aataminomenaani ahdistavan samansointuisen kravatin kera. Liike-elämässä toimivat miehet ovat
nykyisin myös ulkoasultaan liikuttavan standardoituja, muista
erottumattomia, kulkiessaan maailmalla neliskulmaisine kovine laukkuineen, joissa he kantavat enimmäkseen tarpeettomia
papereitaan.
Lähitulevaisuudessa joudun tekemään hieman ylimääräistä työtä hävittääkseni jälkeni niin, että vain ne, jotka olen valinnut, saavat minuun yhteyden. Minulla on ”luottamusmies”,
joka ohjaa väärällä tavalla uteliaat pois kannoiltani.
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Minulla on mahdollisuus lähettää vielä muutama kirje, ennen kuin hiljaisuus lankeaa välillemme. Ja se kestää niin kauan,
kunnes Sinä sen katkaiset, jos näin haluat.
Minun on vielä kerrottava Sinulle tässä tilanteessa jonkin
verran vahingollisista ajatustunnemuodoista, joilla on nyt
merkitystä elämässäsi, sillä ne lisäävät tämän vaihdeajankohtasi vaikeutta. Meidän ponteva myyntijohtajamme on paljastanut villansa varsin yhteistyökelpoiseksi kasvaneessa johtoryhmässäsi. Hän on nyt musta lammas valkeiden joukossa. Hän
on tähän saakka kyennyt kasvamaan ja muuttumaan riittävästi,
mutta nähtyään Sinun hetkeksi heikenneen työtarmosi, on hänen kunnianhimonsa noussut kuolleista, ja aikaisempaa paljon
elinvoimaisempana. Hän panettelee avoimesti Sinua kaikille
niille, jotka jossain määrin voivat vaikuttaa asemaasi. Hallituksen puheenjohtaja, jonka hän perhesuhteidensa takia hyvin
tuntee, on hänen keskeisin manipulointinsa kohde. Hän on
saanut kehkeytymään itsestään ja joistakin heistä, joille hän Sinua panettelee, mitä likaisimpia ja inhottavan näköisiä ajatustunnelonkeroita, jotka ovat kietoutuneet aurasi ympärille haitaten jossain määrin tervettä näkemisen kykyäsi, koska et vielä
tunne tapaa, jolla tällainen mentaalinen vaikutus voidaan poistaa ja koska aurinen kenttäsi on vielä jossain määrin altis tällaisille värähtelyille. Näissä oloissa minun on puututtava asian
energeettiseen puoleen suojaamalla aurista kenttääsi tältä yllätyshyökkäykseltä. Sinun itsesi on hoidettava asian käytännöllisempi puoli. Hallituksen puheenjohtaja on myös Sinun hyvä
ystäväsi ja häneltä voit reilusti kysyä kaikki myyntijohtajan sairaalloisen mielikuvituksen luomat panettelut ja voit osoittaa ne
myös vääriksi. Näin myyntijohtaja joutuu sitten niin tukalaan
asemaan, että tajuttuaan mahdollisuuksiensa toimitusjohtajan
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vakanssiin menneeksi, hän tulee vaihtamaan työpaikkaa. Tämä
on tulevaisuudellemme onnellinen teko, olipa tuo tulevaisuus
yhteinen tai ei. Jos se on yhteinen, ei yrityksemme johtoryhmä
kestä henkilökohtaisen kunnianhimon piikkisiä orjantappuroita, jos se mielii jatkossa tehtävästään selvitä. Sinun on aikaa
myöten opittava itse voittamaan nämä negatiiviset vaikutukset
omilla ponnistuksillasi, mutta koska olet nyt poikkeuksellisen
heikossa tilassa, katson auttamisen velvollisuudekseni.
Haluan antaa Sinulle vielä ohjeita soveliaasta ravinnosta tässä tilanteessa uuden voimatalouden piiriin paremmin
päästäksesi, sen tasoa voisi luonnehtia siten, että nämä voimat
ovat keskittymistä vaativia, kun niitä käytetään tehokkaasti.
Ne ovat voimakkaasti tarkoitusperäisiä, sensitiivisiä, voimakkaita hellällä tavalla ja vaativat myös käyttäjiltään herkkyyttä.
Sinun tulisi nyt pyrkiä lisäämään omaa herkkyyttäsi niin fyysisen kehon, kuin tunteiden ja älyn alueella. Fyysinen kehosi tulisi vapauttaa kuonalastistaan pitkänpuoleisella paastolla,
jonka pituuden pystyt itse parhaiten määrittelemään. Tähän
tulisi liittää mahdollisimman paljon mietiskelyä hiljaisuudessa, myös tunteiden kuuntelemista. Klassisen mielimusiikkisi
kuunteleminen auttaa Sinua tässä verhojesi herkistämisessä.
Paaston jälkeen Sinun tulisi pyrkiä määrätietoisesti vaiheittain
muuttamaan ruokavaliosi kasvisruokaan, jolla jo vanhastaan
tiedetään olevan kehon herkkyyttä lisäävä vaikutus. Verhojesi
tulee olla jatkossa hyvin herkät, jotta uudet, sensitiiviset voimat
voisivat Sinut tavoittaa. Älä kuitenkaan kiinnitä mielesi tarkkaavaisuudesta kuin pieni osa näille ravintoasioille, ettei siitä
muodostuisi eteenpäinmenon estettä. Ei ole tarkoitus, että Sinusta tulisi kasvisruokakiihkoilija, koska meillä on muutakin
tekemistä.
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Ravintoprofeettojen sijasta voit opetella kuuntelemaan kehoasi ja ennen pitkää havaitset siinä mekanismin, joka kertoo
mitä Sinun pitää syödä. Ennen kuin tämä huonojen ravintotottumusten ja liian syönnin vaimentama sisäisen annostelijan
ääni herää, on aluksi harrastettava melkoista kurinalaisuutta.
Hyvä tapa aloittaa tuon äänen etsiminen on, että vähennät ruoka-annoksesi kahteen kolmannekseen totutusta ja kun olet sen
syönyt, odotat muutaman minuutin ennen kuin haet lisää. Havaitset melkein heti, että kolmannes ruoka-annoksesta voidaan
välittömästi vähentää ja vatsasi on tyytyväinen saamaansa. Vähentämistä voit jatkaa, kunnes sopiva annosmäärä löytyy ja se
on tuskin puolta siitä, mitä nyt syöt. Eräs nykyisen syömisen
harhoista on, että luulemme syövämme ruuan mukana kaikki
ne ravintoaineet, joita keho tarvitsee. Näin ei ole asian laita,
vaan keho ottaa syödystä ravinnosta vain pienen osan rakennusaineita, ja loput tulevat kosmoksesta hengityksen, aistien,
myös ihon kautta. Syödyn ravinnon suurin merkitys on paitsi
siinä, että keho saa siitä tarvittavan fyysisen energiansa, kuten
liike-energian, nämä vapautuvat voimat ovat kuin energeettisinä välittäjinä niille voimille, jotka tulevat suoraan kosmoksesta, kuten esimerkiksi planeetoista. Ilman näitä välittävää voimia ei korkeampi elämä fyysisessä kehossa olisi mahdollista,
vaan sieluperäiset ja henkiset ominaisuudet olisivat aineellisen
päivätajunnan ulottumattomissa ja vaipuisimme eläimen tasolle. Sisäelimistömme on nerokas muunnin, jonka tehtävänä
kehon ainetalouden lisäksi on valmistaa sopivanlaatuisia välittäjävoimia näille kosmisille voimille ja niiden ilmentymille. Ja
koneistomme on nerokkaasti varmistettu, että se pystyisi mahdollisimman hyvin tuon tehtävän suorittamaan.
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Kasvisruoasta keho saa pienimmällä voimankulutuksella valmistetuksi nämä uusien voimien välittäjät. Keho
toimii tällöin taloudellisemmin eikä se heijasta muutos- ja
kovissa ponnistustilanteissa kehon ylikuormituksen merkkejä
väsymyksen ja mahdollisesti sairastumistenkin muodossa. Kuten sanoin, on keho rakentunut niin, että se kyllä pystyy tuottamaan nämä välittäjävoimat liharavinnostakin, muttei taloudellisesti kehon voimien kuluttamisen kannalta. On kuin ajaisi
moottoritiellä pienellä vaihteella moottori pauhaten.
Koska kehosi on tottunut valmistamaan nämä välittäjävoimat liharuuasta, tarvitset tähän siirtymiseen jonkun verran
aikaa. Kehosi sisäinen annostelija kertoo ajankohdan, jolloin
vasikat saavat sinun puolestasi kirmailla vapaina laitumillaan.
Eräs ratkaiseva ero on kasvi- ja eläinperäisen ravinnon välillä
siinä, että jälkimmäisen voimat ovat ulkoa sisäänkerääviä; ne
ottavat ympäristöstä ja luovuttavat vain vähän suoranaisesti
ympäristöön takaisin. Sanoisin näin, että eläinperäiset ravintovoimat tukevat himoperäistä, itselle keräävää toimintaa.
Kasvisvoimat ovat sisältä ulos toimivia, ne luovuttavat
muuntamansa voimat toisten käyttöön. Niinpä kasvisperäiset
voimat sopivat paremmin maailmanparantajille, palvelutehtävissä oleville, niille, jotka haluavat alistaa kykynsä yhteisen
hyvän palvelemiseen: Vesimiehen ajan lapsille. Liharuuasta
tämänlaatuista voimaa keho pystyy valmistamaan vain pienestä osasta hyvin paljon voimia kuluttavalla tavalla. Keittämättömän kasvisruuan avulla on tässä suhteessa herkistävimmät,
hienommanlaatuiset voimat helpoimmin herätettävissä.
Johannes
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22. KIRJE
Laumasta itsenäistyvät ihmiset tarvitsevat monessa mielessä
aikaisemmasta poikkeavat elämisen raamit. Tämä itsenäistyminen näkyy nyt usein ilmenevän vielä kypsymättömänä
riidanhaluna monessa asiassa, halutaan ratkaista itsenäisesti
kaikki asiat vaikka kyvyt eivät vielä siihen riitä. ”Minä itte” on
aina päällimmäisenä, ja muut eivät paljon mitään. Tämän ilmiön alta on kuitenkin nähtävä kehityksen pohjavirta, joka erikoisen voimakkaasti meidän kansassamme jouduttaa ihmisten
henkistä itsenäistymistä, ja tälle virralle on mietittävä sopivat
kehykset, jotka eivät ole liian tiukat eivätkä väljät. Valistunut
itsevaltius hallitusmuotona saattaisi johtaa lyhyillä, muutaman vuosikymmenen mittaisilla tarkastelujaksoilla parempiin
oloihin kuin alkutaipalettaan kompasteleva demokratia, mutta
pitemmällä aikavälillä johtaisi kulttuurin täydelliseen romahtamiseen, kun padotut elämän virrat aikanaan murtautuisivat
liikkeelle. Demokratia on poliittisesti sopivin kehys kehittymisellemme, ja sen uudistamista tulee voimakkaasti jatkaa siihen
suuntaan, että yksityinen kansalainen pystyy yhä enemmän ja
enemmän osallistumaan välittömään asioiden ratkomiseen ja
joutuu samalla myös omakohtaisesti vastaamaan tulevaisuudestaan. Tekninen kehitys on nyt sillä tasolla, että jokainen
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kansalainen voi ottaa osaa kansanedustuslaitoksen tärkeimpiin
päätöksentekotilanteisiin olohuoneestaan käsin tietotekniikkaa hyödyntämällä. Tärkeintä asiassa on, että ihmiset oppivat
ajattelemaan ja ottavat välittömän vastuun toimenpiteistään.
On ollut aikoja, jolloin ihmiskuntaa ovat suuret olennot taluttaneet kuin lasta kädestä kiinni pitäen, mutta nyt ihminen on
asetettu tietyssä määrin vastuuseen toiminnastaan.
On olemassa ”kosminen silmä”, joka valvoo, ettei liian suuria vahinkoja päästä tekemään, mutta varsin pitkälle meillä on
valinnan vapaus toimissamme ja nyt meidän on opittava valitsemaan vaihtoehdoista oikein. Kansallisella tasolla on pantu
liikkeelle hallitusmuodon kehitys, ja alkanut demokratian välimiestyminen ja laitostuminen voidaan ehkäistä saattamalla
kansalaiset suoraan tekniikan avulla päätöksentekotilanteisiin.
Mutta miten on yrityksissä? Missä ovat ne elimet, jotka
työntekijät valitsevat äänestämällä? Kun kerran kansa valitsee
itsellensä presidentin, niin miksi työntekijät eivät valitse itselleen toimitusjohtajaa? Miksi joku pienellä rahasummalla saa
käskyvallan satoihin jopa tuhansiinkin ihmisiin? Monenko
yrityksen hallituksessa on työntekijöiden edustaja?
Vain todellisia osallistumismahdollisuuksia ja valtaa ja vastuuta lisäämällä voidaan todellista yritysdemokratiaa kehittää
eikä puhumalla siitä sellaisten mitättömien asioiden yhteydessä kuin esimerkiksi sosiaalimäärärahoja jaettaessa. Ihmisen on opittava ottamaan vastuu entistä laajemmista asioista
ja sitä varten hänen on opeteltava ymmärtämään asioita laajemmin jokaisessa tilanteessa. Ja yrityksethän ovat kansan tarpeita varten eikä sitä varten, että joku rikastuisi. Työssäkäynti
on ihmisen arkipäivää, ja demokratian tulee yltää päivittäiseen
toimintaan eikä se saa enää olla yksityisen ihmisen kannalta
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määrävuosivälein toistuva kertaluonteinen tapahtuma, jolla
välittäjäolennot valtuutetaan ajattelemaan puolestamme.
Ne ajatusmuodot, joita on viljelty sotakoneistoja organisoitaessa vuosituhansia ja joita nykyiset yritysorganisaatiot myötäilevät tavalla tai toisella, ovat varsin sitkeitä ja työntyvät vielä pitkään luomiskyvyttömän organisaatiouudistajan mielen
alueelle pienin viehättävännäköisin muutoksin varustettuna
vain vähän ilmentämisen voimaa vaativana. Ja niin syntyy taas
menneisyyttä toistava päiväperhonen, kunnes ilmestyvät ne,
jotka pystyvät ylittämään tämän valmisaatteiden varaston ja
tulevat tässä suhteessa uuden ajan airueiksi.
Ja Sinussa on minun toivoni.
Johannes
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23. KIRJE
Pyhyyden pihoilla olet käynyt, aikasi saanut uusista virroista
juoda ja nyt arkinen kuivuus ja entiset ajatukset ovat palaamassa tajuntaasi. Mielesi tila ei kuitenkaan koskaan tule täysin
entiselleen etkä koskaan unohda näitä päiviä. Kipinä on syttynyt pieneen liekkiin, joka palaa vaivalloisesti, ja nyt Sinun on
elvytettävä se valoksi, joka nostetaan vuorelle ja sitä laakson
väki katselee, kun se nousee ylemmäs. Ehkäpä teet niin kuin
useimmat tämän kokemuksen jälkeen: alat hillittömästi tavoitella tätä kokemusta uudelleen. Voin vakuuttaa Sinulle, ettei se
onnistu. Tulee olla täysin pyyteettömässä tilassa, ennen kuin
nämä virrat voivat tulla mielen alueelle. Kokemuksen uusimisen halu on voimakas este tälle, koska se jo sinällään on varsin pyyteellinen mielen tila. Toiseksi elämä virtaa, eikä täysin
samanlainen tilanne esiinny kuin kerran, tavoittelet siis näin
tehdessäsi mahdottomuutta, yrittäessäsi uusia kokemuksen
samanlaisena. Nyt en puhu tästä sen enempää, vaan eräästä toisesta ilmiöstä, joka näkyy saavan Sinut aika ajoin kovin
hämmennyksiin. Ihmiset ovat alkaneet suuttua Sinulle. Jotkut
näyttävät joutuvan pienestäkin asiasta joskus lähes hallitsemattoman vihan valtaan, suorastaan raivostuvat. No, se menee
ohi ja he käyvät sitten jossain sopivassa tilanteessa pyytämässä
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anteeksi raivostumistaan, jota he eivät itsekään pysty jälkeenpäin itselleen selvittämään.
Kysymys on elementaalien aktivoituneesta toiminnasta läheisyydessäsi. Näitä elementaaleja on monenlaisia. Osa on
ihmisessä itsessään pysyvästi olevia himoperäisiä ominaisuuksia. Näitä voit kutsua vaikkapa haluelementaaleiksi, jotka
ovat piileviä tunneolemuksen tai älyolemuksen keskeneräisiä,
eläinkunnasta peräisin olevia piirteitä, kuin likaisia tahroja
saippuakuplan pinnassa. Nämä aktivoituvat ja tulevat esille
päivätajuntaan jalostettavaksi. Sinussa itsessäsi alkaa nyt tämä
kehitysvaihe, jolloin tämä ruumenaines nousee vauhdilla päivätajuisen mielesi pintaan toimenpiteitä varten. Kysymys on
Sinun uudesta henkisestä asemastasi. Tulet hämmästymään
sitä kuonan paljoutta, mitä sinunlaisestasi kunnollisesta ihmisestä vielä voi nousta esiin. Kun olet nyt ankkuroitunut uusien,
puhtaampien voimavirtojen piiriin, ei vanha kuona pysy enää
Sinussa vaan lähtee liikkeelle. Nyt Sinun on opittava ottamaan
nämä asiat oikealla tavalla vastaan ja työskenneltävä itsesi niistä vapaaksi. Tarkkaileva, tutkiva mielen asenne on paras tässä
työssä. Sinun ei kannata masentua omasta huonouden tunteestasi, jota varmasti välistä tulet kokemaan. Kaikki loppuu kyllä
sitten aikanaan – kun tarvittava työ on tehty, ja keskeneräisyys
on väistynyt pyhyyden tieltä. Paitsi että itsessäsi purkaantuvat
nämä haluelementaalit pinnalle, vaikutat toisenlaisella olemuksellasi myös muihin ihmisiin. Koska Sinä olet muuttanut
henkisessä mielessä asemaasi, joutuvat muutkin muuttamaan
suhteensa Sinuun. Sinä olet heille nyt toisenlainen. Myös aurisen kenttäsi vitaliteetti ja värähtelytaso on muuttunut ja
tämä vaikuttaa toisiin ihmisiin eri tavalla kuin aikaisemmin.
Lisääntynyt energeettisyytesi vaikuttaa myös toisiin niin, että
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heidänkin elementaalinsa alkavat elää voimakkaammin kuin
aikaisemmin, ja Sinun olemuksesi vahvistaa alussa heidän
mielentilojaan, olivatpa ne sitten millaisia tahansa. Iloinen voi
tulla seurassasi vielä iloisemmaksi, vihainen räjähtää pienestäkin syystä – niin kuin olet havainnut – ja rauhallinen tulee vielä
rauhallisemmaksi. Aikaa myöten opit kyllä hallitsemaan itsesi
ja voit tukea aurisesti vain niitä asioita, joita haluat.
Paitsi näitä ihmisluonnossa syvällä olevia elementaaleja, jotka kuuluvat ihmisen kehityssuunnitelmaan, on olemassa myös
toisenlaisia elementaaleja, jotka voivat näitä kielteisiä ilmiöitä
aiheuttaa. Nämä ovat joko ihmisen aurisen piirin sisäpuolella
kuin loisina tai toimivat sen ulkopuolelta saaden joskus tilapäisesti aseman ihmisen aurisesta kentästä. Osa näistä voi olla
ihmisen itsensä synnyttämiä, osa voi olla aivan muulla tavalla
muodostuneita. Sisäsyntyiset ovat hyvin voimakkaasti ruokittavia ja pitkän aikaa toistettuja kiihkeitä haluja, jotka ovat jo
jossain määrin saaneet toimintavapautta kehossa aiheuttaen
kehityksen kieroon kasvamista. Aurisessa munassa nämä näkyvät vääristävinä, likaisenvärisinä voimakeskuksina, joita ihminen ei voi kunnolla enää hallita. Aurisessa kentässä asuvat
ulkoa tulleet elementaalit ovat itsenäisiä, itsetajunnan omaavia
alkeisolentoja tai muita, joista en halua Sinulle puhua. Voimastaan ja itsetajunnan asteesta riippuen ne voivat mikä enemmän, mikä vähemmän vaikuttaa ihmisen tajuntaan. Nämä elementaalit ovat yksi syövän syistä, ne voivat kehittää kehossa
aineellisen perustan, joka on syöpäkasvain. Raamatussa niitä
kutsuttiin riivaajiksi, mikä on varsin sattuva nimitys näille tajuntaa vääristäville tekijöille.
Kun Sinun voimakas aurinen kenttäsi nyt tulee lähelle ihmistä, jossa on joitain näitä elementaaleja, tuntevat ne olonsa
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uhatuksi ja alkavat liikkua. Raivostuminen voi aiheutua myös
elementaalista, joka ottaa hetkeksi ihmisen tajunnan haltuunsa. En voi kertoa Sinulle tässä vaiheessa näistä enempää, se
herättäisi vain tarpeetonta pelkoa. Kun pääset itsesi herraksi,
voin opettaa tavan, miten voit auttaa ihmisiä pääsemään eroon
näistä. Tarkoitukseni on nyt vain hieman kertoa niistä syistä,
jotka voivat aiheuttaa oudontuntuista käyttäytymistä läheisyydessäsi. Pyhyys ajaa pirut pihalle ja toivon, että teet työn kunnolla etkä jätä edes sitä märkähattua karjapaimenta, josta tuli
Lemminkäisen kompastuskivi.
Voimien kannalta tarkastellen asian voi ymmärtää niin, että
jos pystyt pysymään uudessa, pyhemmässä voimataloudessa
kiinni ja kykenet muuntamaan voimat Sinusta itsestä virtaaviksi, minäkeskuksesi totuudessa pitäen, Sinusta muodostuu
henkisessä merkityksessä samanlainen voimakeskus ihmisiin
ja ympäristöösi nähden kuin auringolla on koko luomakuntaan nähden. Jokaisen luomakunnan olennon, kiven, kasvin,
eläimen, ihmisen, planeettojen ja muiden olentojen on oltava oikeassa suhteessa auringon voimiin, jotta ne voisivat elää.
Maapallo olentoineen on asettunut sen juuri sopivimmalle
kiertoradalle, jolla etäisyydellä Maaäidin olennot saavat voimat
elämiseensä sopivassa muodossa. Kauempana auringosta tai
lähempänä aurinkoa maan päällä ilmenevien elämänmuotojen
olisi muututtava elääkseen siinä.
Aurisesti säteilet ympäristöösi nyt voimia, jotka edellyttävät
siltä muuttumista, sopeutumista niihin tai sitten väistymistä
pois läheisyydestäsi. Muuttuminen merkitsee ihmisille henkistä kasvamista, ja näin ei voisi tapahtua, elleivät ne ominaisuudet työnny esille, jotka vaativat puhdistamista. Jos ihminen
yrittää piilottaa nämä väkisin tajunnan syvempiin kerroksiin,
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ne aiheuttavat hänelle vaikeuksia, ahdistuneisuutta ja rauhattomuutta. Jos hän muuttaa pois läheisyydestäsi, on hän valinnut toisenlaisen kehityksen tien, joka kyllä saattaa olla häneltä
aivan oikea valinta; elämällä on varattuna jotain muuta häntä
varten. Ihmiset tavallaan asemoituvat itselleen sopivalle etäisyydelle Sinusta, ja tämä matka on sellainen, että he joutuvat
kanssasi tekemisiin vain siinä määrin kuin heille ja Sinulle
on tarpeellista. Syyn ja seurauksen lain kannalta olet ponnisteluissasi aiheuttanut tämän elämistilanteen ja niin ollen vastaat myös sen seurauksista. Tästä syystä ihmiset räiskähtelevät
juuri Sinulle eivätkä kenellekään muulle. Opettele olemaan
välittämättä näistä ilmiöistä. Sinun on kuitenkin tarkkailtava,
etteivät nämä kielteiset reaktiot muodostu liian suuriksi ja aiheuta heille, joiden kautta ne ilmenevät, liian suurta kuormaa
kannettavaksi. Sinun on opeteltava herkkyyttä ympäristöön
nähden, sopeuttamaan uusi olemuksesi kanssaihmisiisi niin,
että rakentava harmonia esiintyy elämisen pohjavirtana kaikessa mihin ryhdyt ja mitä yhteistyössä muiden kanssa teet.
Vastuusi itsestäsi ja muista on nyt suurempi kuin se on ollut
aikaisemmin. Ajatuksistasi ja tunteistasi ja puheestasi on tullut vahvempia työkaluja, kuin ne ovat aikaisemmin olleet. Sinä
voit niillä rakentaa enemmän kuin ennen ja myös haavoittaa
enemmän kuin ennen. Ja Sinun on myös annettava niille, jotka elävät loisina virtojesi reuna-alueilla ja käyttävät voimaasi
pahuuteen, koska pahuus on vain elämän alaspäinen virta, joka
vie mukanaan pitkälle kierrokselleen ne, jotka sitä tarvitsevat.
Sinun tiesi merkitsee paluuta elämään, heidän tiensä käy tässä
vaiheessa elämästä poispäin.
Tämä pyhittymisilmiön vastavaikutusten herääminen on
yksi syistä, joiden takia ihmisen pojat ja tyttäret saavat vain
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harvoin keskuuteensa suuria opettajia. He eivät yksinkertaisesti kestä opettajien valoa, ja ennen pitkää he sitten ristiinnaulitsevat hänet tavalla tai toisella, nykyisin usein hyökkäävillä
ajatuksilla tai rynnäkkökivääreillä, jos ajatuksella tappamista
ei vielä ole opittu. Ehkäpä Sinäkin tulet vielä kokemaan tämän
piikkisen tuntuisen elämänvaiheen, kun ihmiset ahdistavat Sinua outojen ajatustesi takia negatiivisin ajatus- ja tunnemuodoin ja kriitikot mahtailevat terävällä älyllään sanomalehtien
palstoilla analysoiden ajatuksiasi pirullisen yksityiskohtaisesti,
ja kun he täin löytävät, niin ilo on suuri löytäjän mielessä. Ave
Maria!
Ja kuitenkin suurempi tieto on ihmisen ulottuvilla, hänen
välittömästi saavutettavanaan, jos hän vain osaa avautua tälle.
Johannes
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24. KIRJE
No niin, kirjoitan nyt Sinulle ehkä viimeistä kirjettäni. Tämän
jälkeen käyn tarkastamassa ”kirjelaatikkoni” kuukauden kuluttua, ja silloin siellä tulisi olla tarkoin harkittu vastauksesi.
Korostan vielä, että valinta on täysin vapaan tahtosi varassa.
Vaikka olen kertonut yhtä ja toista ja esittänyt eräitä tekoja,
jotka saattavat tehdä minut auktoriteetiksi Sinun silmissäsi, eivät nämä saa olla ainut perusta valinnallesi. Historia huokuu
nykyisyyteen asti surullisia seurauksia teoista, jotka on tehty
sokean auktoriteettiuskon vallassa. Valitsemisen syyn täytyy
löytyä itsestäsi, sen pohdiskelun seurauksena, kun yrität selvittää itsellesi, kuka olet. Myöskään se, että välitön yhteydenpitoni Sinuun katkeaisi, älköön olko syynä mahdolliseen myönteiseen valintaan. Tulen kyllä joskus joka tapauksessa ottamaan
Sinuun yhteyden, kun katson sen aiheelliseksi. Ja sitä paitsi,
jäähän sinulle ”talismaanipuhelin”, jolla voit halutessasi saada
tarvittavat värähtelyaallot liikkeelle, jotka saavat kääntämään
huomioni Sinuun, jos niin haluat – ja jos minä niin haluan.
Yhteyskokeilut alkavat sujua melko hyvin, eikö totta? Tämä
on Sinulle alussa vähän rasittavaa, mutta muuttuu ajan mittaan miellyttäväksi yhteydenpitotavaksi. Mutta tätä käytämme
vain niissä olosuhteissa, joissa muunlainen yhteydenpito ei ole
mahdollista.
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Samoin unikoulusi tulee jatkumaan tästä päätöksestä riippumatta. Jos katsot, että toiminta oman yrityksesi parissa riittää Sinulle edelleen, hyväksyn lämpimästi päätöksesi ja uskon,
että ne uudistukset, jotka on pantu alulle yrityksessäsi, tuottavat
aikanaan esimerkillään suotuisan sadon ponnistuksillemme.
Mutta myös suurempi sato odottaa kylväjäänsä ja korjaajaansa, ja Sinun kannaltasi katsoen se työ on pitkiä aikoja kiitosta
vaille, kuten meidänkin, jotka äänettöminä teemme työtämme.
Olet onnistunut hankkimaan itsellesi valokuvan tuosta
uudenvuodentilaisuudesta, jossa minä olen läsnä, ja lukuisia
ovat ne ajatukset, jotka ovat Sinussa heränneet tuon valokuvan
johdosta. Olet kynällä reunustanut minun kuvani siinä ja kirjoittanut viereen: ”Kuka hän oikein on?”. Pyydän ystävällisesti
vaihtamaan tämän kuvan sellaiseen, jossa minun osakseni ei
ole tullut näitä mairittelevia merkintöjä, ja tuhoamaan tämän
merkinnöillä varustetun. Kun kuva on pöydälläsi, alkavat muut
ihmetellä sitä, miksi olet minusta kiinnostunut, ja selvitellä
taustaani. En haluaisi käyttää tarpeettomasti voimia jälkien
peittämiseen, ja koska keskityn kohta erään visaisen mysteerin
ratkaisemiseen, en toivoisi Sinun enkä muidenkaan häiritseviä
ajatusmuotoja lähelleni. Ihailen useita poliitikkojamme siksi,
että he kykenevät erittäin hyvin vastustamaan ja kestämään
vihaisten ja sekavien ihmisten ajatus-muotoja, joita nämä päivittäin saavat aikaan näiden poliitikkojen kuvia lehdistä katsellessaan. Monet pystyvät säilyttämään moraalisen ryhtinsä,
vaikka ympärillä parveilee mitä kammottavimman näköinen
lauma ihmismielten luomia eläinhahmoja ja jos jonkinlaista
lonkeroa. Ja auta armias jos he sattuvat joskus tekemään virheen. Armaat valitsijat ja varsinkin ne, jotka eivät ole olleet
valitsemassa, saavat aikaan niin kaamean ja sekavan ajatus- ja
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tunneaaltojen armeijan, että nämä ihmiset kyllä tämän sietäessään kestäisivät leikiten olon helvetin tulisilla kentilläkin, jos ne
jostain löytyisivät – valitettavasti totuus tästäkin kysymyksestä
on toisenlainen kuin kirkonmiehet kertovat. Tämän elämänkierroksen aikana kehitetty suojautumiskyky, saavutettu välinpitämättömyys aurista munaa vasten heitettyyn kuraan, takaa
monelle poliitikolle seuraavassa elämänkierroksessa loistavat
mahdollisuudet syventyä muista välittämättä totuuden syvien
lähteiden tutkimiseen. Silloin he erottavat toden epätodesta,
oikean väärästä, valkean mustasta, vaikka ympärillä on lauma
”melkein-tietäjiä” totuuden tiedosta kertomassa, joiden sormi
näyttää varmasti ja monesti oppiarvon antaman auktoriteetin
vakavoittamana, kenen itään, kenen länteen. Eivätkä he itse ole
käyneet katsomassa, mitä heidän osoittamassaan suunnassa
löytyy.
Tiedonvälittäjät ovat vastuussa suuresta osasta poliitikkoihin kohdistuneista ajatustunnemyrskyistä, hehän etsivät suurennuslasin avulla täitä poliitikkojen turkeista ja unohtavat
usein kokonaan kertoa siitä, mitä on sen alla; sieltä löytyy monesti lämmin, rehellinen sydän pienine vikoineen. Myös pahuuden täytyy tulla ilmi, mutta jos jotain pitäisi metsästää, niin
hyvyyttä.
Ajatusten ja tunteiden puhtaus – ja kansakunta voi jättää lyhyessä ajassa taakseen tavanomaiset ongelmansa ja astua kehityksen pioneerina jättiläisaskelin muiden kansakuntien edellä
osoittaen kaikilla teoillaan etevämmyytensä, joka on päässyt
versomaan, kun toisten ihmisten kahlitseminen on lopetettu
näillä tunne- ja älyolemuksen voimilla ja suunnattu yleisen hyvän rakentamiseen. Äiti Maalla on kyllä tuhoamisen voimansa,
joita se käyttää, kun on aika sulattaa vanhat muodot, mutta ihmisen työ on toisaalla.
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Pyydän välittämään terveiset vaimollesi. Valitan, etten vielä
voi täyttää hänen harrasta toivettaan tavata minut, mutta siihen sopiva aika saattaa tulla piankin. Henkisen asemanne kannalta olette likimain tasapäiset nyt, kun asemasi on muuttunut,
aikaisemmin olit häneen nähden ison, murrosikäisen poikasen
veroinen. Tämä hänen asemansa tekee tapaamisen mahdolliseksi. Mutta koska en halua nykyisin asettua kenenkään katseltavaksi noin vain huvin vuoksi, odotan sellaista aikaa, jolloin
voimme samalla käyttää tapaamisaikaamme johonkin hyödylliseen. Jään odottamaan hiljaisena vastaustasi.
Johannes
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25. KIRJE
Ollos tervehditty, veljeni, ja ympäröikööt minun ja veljieni hiljaiset kiitokset ja siunaukset Sinua ja auttakoot ne kohtalosi
tiellä, jonka nöyrä päätöksesi Sinulle tuo. Olet tullut minulle
ja veljilleni läheiseksi etkä kulje yksin polkuasi, ystäviä on kerallasi, jos vain huomaat heidät. Suuren avun tarve tuo heidät
luoksesi, vain ajatus, ja tukija on lähelläsi.
Nyt Sinun on syytä mahdollisimman nopeasti luovuttaa velvollisuutesi toisille ottaaksesi vastaan enemmän. Kirjeitse en
aio enää Sinua opettaa. Se vie paljon aikaa, ja kirjallisessa viestinnässä on aina olemassa puutteita, jotka saattavat johtaa lukijansa harhaan. Välitön viestintä on aina parempi, välittömässä
keskustelussa opettaja opettaa yhtä aikaa kaikilla verhoillaan
ja voi säätää opettamisen laadun helpommin vastaanottajan
mahdollisuuksia vastaavaksi. Kun tajunnan verhot ovat herkistyneet, voi opettaja tuntea, milloin oppilas ymmärtää hänelle kerrotun asian, ja tällöin voidaan asioita kerrata, opetusta
hidastaa ja nopeuttaa aivan vastaanottajan kyvyn mukaan.
Opetustilanne ja myös opetettavat asiat muotoutuvat niin ollen
nopeasti ja oppilaan tajunnan verhojen määräämänä. Opettaja ei varsinaisesti ohjaa tätä tilannetta muuten kuin antautumalla mahdollisimman herkkään, antavaan tilaan oppilaaseen
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nähden. Tämä on täysin käänteinen menetelmä ”kouluttamiseen” nähden, joka lähes kaikkialla standardoi ihmisiä robottimaiseen käyttäytymiseen. Kuin tietokonetta ohjelmoitaisiin.
Katson tämän koulutusmaisen ”kirjekurssin” nyt loppuneen
ja järjestän Sinulle ja vaimollesi ensimmäisen yhteisen tapaamisen kanssani. Opas tulee ovellenne huomisiltana ja toivon,
että teillä molemmilla olisi mahdollisuus tulla. Nyt alamme
varsinaisesti opiskella näitä asioita ja soveltaa niitä käytäntöön.
Huomenna on mahdollista suorittaa täällä juhlallinen toimenpide, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa ne voimat, jotka
kehossanne nyt virtaavat. Toivon, että tulette juhlamielellä.
Useimpien ihmisten läheisyydessä minun on oltava tavallisessa
persoonallisessa tilassani, mikä säätelee voimavirtani heille sopivaksi sietää. Teille voin nyt näyttää paremmat ja oikeammat
kasvoni, koska olette puhdistautuneet. Iloitsen tapaamisestamme etukäteen, myös vaimosi; olihan hän ”silloin” läheinen ystäväni temppelissä.
Johannes
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TAPAAMINEN
Vietimme vaimoni kanssa ajan kirjeen tulemisesta noutajan
tulemiseen saakka mietiskellen hiljaisina sitä, mikä oli takana
elämässämme ja koetimme olla levollisia sen suhteen, mikä
odotti edessä päin tuntemattomana ja outona. Välistä se tuntui
hyvin pelottavalta, välistä olimme nöyriä, voimakkaita ja rauhaa täynnä tietäen, ettemme astuneet matkaamme yksin. Olin
aikaisemmin valmistanut kirjalliseen muotoon kaiken sen,
mikä oli tehtävä yrityksestä irtautumiseni suhteen, ja sihteerini
tulee luovuttamaan sen hallituksen puheenjohtajalle toimenpiteitä varten.
Kun ovikello sitten soi, tuntui kuin sähköaalto olisi kulkenut
lävitsemme, ja tajuntamme tila muuttui toisenlaiseksi. Olimme molemmat vapautuneita ja käsittämättömän iloisia. Siitä
huolimatta olin hetken ällistynyt, kun näin noutajamme vaatimattoman ulkomuodon, sen tavanomaisuuden. Mitä oikein
olin odottanut? Hänen hiljainen ”hyvää iltaansa” oli lämmin ja
se tuntui lähtevän syvältä hänen olemuksestaan. Siitä puuttui
tervehdyksen muodollisuus, veljellinen aitous tulvahti hänen
äänestään, ikään kuin hän olisi ikänsä tuntenut meidät ja tapaisimme nyt pitkästä aikaa. Teki mieleni syleillä häntä, mutta hänen vähäeleisyytensä ei erikoisemmin tuntunut vaativan
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enempiä veljeyden näyttöjä, vain sen tunne riitti. Hänen olemuksestaan virtasi syvä levollisuus, joka tarttui meihin, ja me
seurasimme häntä luottavaisina hänen autoonsa ja lähdimme
matkaan. Tiemme vei kaupungin laitamille ja ajoimme pienen
omakotitalon pihaan, jota ympäröi rehevä puutarha. Saattajamme ei tullut sisään, vaan hän pyysi meitä astumaan pääovesta ja sanoi meitä odotettavan jo sisällä. Ja niin menimme
sisään.
En voi kertoa asiasta enempää, minun ei ole lupa tehdä niin
vielä. Olimme talossa lähes koko yön aamutunneille saakka,
ja tuo yö tulee jäämään minun ja vaimoni tajuntaan kaikkine
yksityiskohtineen lähtemättömänä muistona ja vakuutuksena
siitä, että on olemassa heitä, jotka ovat oivaltaneet ihmisyyden
oikein ja jotka tietävät meitä tavallisia ihmisiä paljon enemmän ja jotka auttavat ihmiskuntaa näkymättömällä tavalla
jatkuvasti. Ja ken täyttää lait ja ken etsii, hän vuorenvarmasti
myös löytää.
Ja niin vaimoni – josta nyt oli tullut minulle hyvin läheinen
– ja minä aloimme tehdä sitä työtä, jonka olemme elämälle velkaa. Ja kun aika on kypsä, me tulemme kertomaan siitä.
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