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Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry:n hallitus
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Pääkirjoitus syyskuussa 2017

Antroposofisen ihmiskuvan
ajankohtaisuus ja merkitys yhteiskunnassa

Kansan piiristä nousee erilai-
sia mielipiteitä ja vaatimuksia 
suhtautua maahanmuutta-

jiin. Suhtautua ihmisiin, jotka tule-
vat eri kulttuuripiiristä, puhuvat eri 
kieltä, joilla on toisenlaisia arvoja ja 
käytöstapoja.

Haluan antaa kiitokseni medial-
le, joka on osoittanut korkeatasois-
ta moraalia avoimesti nostaessaan 
maahanmuuttajien rohkeuden ja 
toiminnan otsikoihin. Poliisin ripeä 
ja rauhoittava toiminta on saanut 
paljon kiitosta.

100 vuotta alkaa olla 
kulunut Rudolf Steinerin 
antamien virikkeiden 
syntyhetkestä toinen 
toisensa jälkeen

Eurytmia sai ensimmäisen al-
kunsa pienen kurssin muodos-
sa 1912, samana vuonna kuin Ant-
roposofinen seura perustettiin ja 
1. Goetheanumin, alkuun Johan-
nes-rakennuksen rakennusim-
pulssi alkoi toteutua ja sen pai-
kaksi varmentui Dornach Sveitsis-
sä. Karmaesitelmät kääntyivät tar-
kastelemaan ihmisten välisiä yhte-
yksiä. Rudolf Steiner näki merki-
tykselliseksi, että kohtalon havain-
noimisen (Karma schauen) pitäisi 
tulla osaksi kulttuuria. Ensimmäi-
sen Goetheanumin oli tarkoitus tu-
kea muodoillaan ihmisiä tässä pyr-
kimyksessä  (kohtalon havainnoi-
minen) ja näin voi otaksua olevan 
myös eurytmian suhteen. 

Missä olemme tänään 
suhteessa kohtalon 
tietoisen kohtaamisen ja 
työstämisen suhteen?

Kuinka pitkällä olemme kyvyssä 
havaita ja ymmärtää ihmisten välil-
lä tapahtuvia ilmiöitä ja kuinka hy-
vin voimme työstää keskinäisissä 
suhteissa kokemaamme ajatuksel-
lisesti, tunteissamme ja kuinka hil-
litsemme tahtomme ja voimme oh-
jata sen rakentavaan päämäärään, 
jotta kaikki kääntyisi lopulta hyväk-
si?

Todennäköisesti jokainen kokee 
olevansa tiellä — valmista ei var-
maankaan vielä ole. Kuinka omas-
ta sielusta löytää ristiriitaisuuksia, 
totunnaisuuksia, ihmisarvosta kau-
kana olevaa asennoitumista, jota 
pyrkii oikaisemaan. Hölmöt ajatuk-
set ovat vielä helposti korjattavissa. 
Tunteet ovat vaikeam-
min tavoitettavia. To-
ki on helppo ymmär-
tää että sisäinen rau-
ha, kyky kunnioittaa ja 
inhimilliset arvot sekä 
kiitollisuus ovat perus-
elementtejä tässä työs-
sä.

Paha ei ole vain ul-
kona vaan kohdatta-
vissa ja voitettavissa 
kullakin sisäisyydes-
sään. Tuntuu, että em-
me ole enää vapaita 
tässä suhteessa, vaan 
maailma edellyttää tie-
toisesti, yhteisvastuul-
lisesti meiltä askelia 
tässä suhteessa. 

Kuinka oppia hy-
väksymään inhimillis-
tä erilaisuutta, kuinka 
oppia ymmärtämään 
toisenlaisuutta, kuinka 
oppia tukemaan toista 
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Elämme aikoja, jolloin kohtaamme tietoisemmin kuin aiemmin haas-
teen löytää oikea suhde ympäröivään maailmaan ja itseemme. Turun 
torin tapahtumat ravistelevat suomalaisia.

oikeanlaisella kiinnostuksella hä-
nen omalla tiellään?

Oletan, että tässä tehtäväs-
sä olemme ohjatut kohtaamaan ja 
löytämään suhteen toiseen ja it-
seemme — maailmasta ei taida olla 
enää mahdollista eristäytyä aikui-
sena ihmisenä.  Ei etenkään jos ha-
luaa pyrkiä säilyttämään ihmisyy-
tensä. Muistan pienen katkelman 
keskustelusta nuorena hoitopeda-
gogina edesmenneen Camphill-
yhteisön lääkärin Hans Müller-
Wiedemannin kanssa kokoustau-
on aikana kalliolla Vidaråsenin ky-
lässä Norjassa. Hän sanoi Steine-
rin kirjan, Tiedon tie, auttavan mei-
tä pysymään ihmisinä. Vasta paljon 
myöhemmin luulen ymmärtäväni, 
mitä kaikkea hän sillä mahtoi tar-
koittaa.

Reijo Kurppa
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HELSINGISSÄ

28.10.2017 klo 10.00—16.00
Mikaelsali Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Lehtikuusentie 6, 00270 
Helsinki

klo 10.00   Matthias Girken esitelmä:
   Antroposofisen lääketieteen kokonaisuus    
   integratiivisena lääketieteenä
klo 12.15—13.15  Ruokailu
klo 13.15—14.00  Näyttelyyn ja eri ammattiryhmiin tutustumista
klo 14.00   Kamarikuoro Aava esiintyy
n. klo 14.15  Matthias Girken esitelmä: Sydänsairaudet ja   
   Havelhöhen sydänkoulun esittely

TAMPEREELLA

29.10.2017 klo 10.00—16.00
Tampereen Steinerkoulun juhlasali, Muotialantie 79-81, 33800 Tampere

Klo 10.00   Matthias Girken esitelmä:
   Antroposofisen lääketieteen kokonaisuus    
   integratiivisena lääketieteenä
Klo 12.15—13.15  Ruokailu
Klo 13.15—14.00  Näyttelyyn ja eri ammattiryhmiin tutustumista
Klo 14.00   Matthias Girken esitelmä: Infektiot ja niiden hallinta 

OULUSSA

11.11.2017 klo 10.00—16.00
Oulun Steinerkoulun juhlasali, Isokatu 94, 90120 Oulu

Klo 10.00  Reijo Kurpan luento:
   Antroposofisen lääketieteen kokonaisuus    
   integratiivisena lääketieteenä
Klo 12.00—13.00  Ruokailu
Klo 13.00—14.00  Näyttelyyn ja eri ammattiryhmiin tutustumista
Klo 14.00   Reijo Kurpan luento: Kotiapteekki

Matthias Girke on Goetheanumin hengentieellisen korkeakoulun 
lääketieteellisen osaston johtaja, lääketieteen tohtori, sisätautien 
erikoislääkäri ja Havelhöhen sairaalan perustajajäsen Berliinissä. 
Luennot käännetään suomeksi.

Reijo Kurppa on Helsingissä työskentelevä antroposofinen lääkäri.

Antroposofisen lääketieteen yhdistys järjestää 
syksyllä 2017 juhlaluentosarjan kaikille

antroposofisesta lääketieteestä kiinnostuneille

Lämpimästi tervetuloa!

Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry:n hallitus
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Pyrin lyhyesti kuvaamaan antroposofisen lääketieteen yhdistyksen alun 
Suomessa. Luonnehdin lyhyesti kuluneiden 30 vuoden aikana tapah-
tunutta kehitystä antroposofisen lääketieteen alueella maailmassa ja 
palaan 30-vuotiaan Aly:n tilanteeseen 100-vuotiaassa Suomessa.

Suomi 100 — Antroposofisen 
lääketieteen yhdistys 30 vuotta

Teksti ja kuvat: Reijo Kurppa

Antroposofisen lääketieteen 
yhdistys ry. syntyi useiden 
aktiivisten ihmisten yhteis-

ponnistuksella yhdeksänkymmen-
täluvun lamaa edeltävänä aikana 
vuonna 1987 hyvin voivaan Suo-
meen.  Idea oli itänyt jo pidempään 
ja yhdistystä oli valmisteltu kokouk-
sissa edellisenä vuonna.

Yhdistyksen kätilöitä
Marketta Rauramo, Merja Ek-

holm, Anneli Graeffe, Jaana Rahi-
järvi, Jukka Korhonen, Ossi Lei-
nonen, Pekka Alanampa, Eeva-
Liisa Pesonen, Seija Helasvuo ja 
Elina Kilpiö nousevat niminä vä-
littömästi esiin yhdistyksen ”pio-
neereista”.  Kolme viimeksi mainit-
tua vastaten pitkään Aly:n tuolloin 
neljästi vuodessa ilmestyneen leh-
den toimituksesta. Elina Kilpiö toi-
mi päätoimittajana kantaen myös 
merkittävän osan kirjojen julkai-
susta. Useampien henkilöiden ni-
miä, jotka tulivat pian alun jälkeen 
mukaan, kuten Susanna Pääkkö-
nen lehden toimitukseen, saattaa 
puuttua listalta. Myöhemmin ker-
ran vuodessa ilmestyvä jäsenlehti 
on syntynyt Heli Malassun ja Ani-
ta Ollonbergin toiminnan ansiosta.

Mikä kirvoitti ihmiset 
toimintaan?

Ihmiset halusivat vahvistaa ant-
roposofisen lääketieteen identiteet-
tiä. Terveydenhuollon valinnan va-
paus ry. oli laaja-alaisesti pyrki-
nyt edistämään täydentävien hoi-
tomuotojen asemaa tehden ansi-
oituneesti työtä asian puolesta. DI 
Martti Tuomola teki pitkään väsy-
mättä työtä asian eteen. Hän toimi 
ansiokkaasti ministeriön asiaa poh-
tivassa työryhmässä. Hänen laaja-
alainen tietämyksensä asioista he-
rätti kunnioitusta myös virallisen 
lääketieteen edustajissa.

Terveydenhuollon valinnan va-
paus teki työtä koko täydentävän 
terveydenhuollon kentän eteen ja 
tarvittiin oma yhdistys rakentuvan 
antroposofisen lääketieteen käyt-
täjien ja ammattihenkilöiden tuek-
si ja viralliseksi edustajaksi.

Lääkkeet
Hämmentävä tosiasia on, että 

antroposofisia valmisteita on saa-
nut Suomessa jo 1920-luvulta asti. 
Kaksikymmentäluvulla yksittäiset 
apteekit saattoivat tuoda lääkkeitä 
maahan.

Apteekkari Pomoel Pietarsaa-
ressa, Meilahden apteekin apteek-
kari Wenström ja lähihistorias-
sa Suomen luonnonlääke Oy ja Itu 
Oy kantoivat pitkään ansiokkaas-

ti maahantuontia Merja Ekholmin 
johdolla Weledan ja Walan lääkkei-
den osalta.

Viimeisten vuosien aikana on 
Weledan valmisteiden maahan-
tuojana toiminut Circlum-farmasia 
Helsingissä ja Eestiläinen Magnum-
tukkuliike on vastannut Walan val-
misteiden tuonnista. Kattava histo-
riikki löytyy www.alysivut.fi ja www. 
antroposofinenlaaketiede.fi -sivuil-
ta. Lääkkeiden tilanteeseen palaan 
myöhemmin tulevaisuuden haas-
teiden kohdalla.

Antroposofisen 
lääketieteen tilanne 
maailmassa

Marketta Rauramo oli henkilö-
kohtaisesti yhteydessä Goetheanu-
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min lääketieteellisen osaston joh-
tajaan  Friedrich Lorenziin helmi-
kuussa1987. Maaliskuussa 1987 tä-
mä karismaattinen lääkäri ja Lu-
kas-klinikan johtava lääkäri, joka 
johti myös Lukas-seminaaria Lukas 
klinikalla Arlesheimissa Sveitsissä, 
kuoli yllättäen.

Lukas-klinikan yhteydessä toi-
mi tuolloin lääkäriseminaari, jonka 
ehti käydä 90-luvun alkuun men-
nessä yhteensä 37 suomalaista. 
90-luvulla seminaari muuttui eng-
lanninkieliseksi ja 3 kk:n perus-
kurssi hieman lyheni.

Sillä välin Saksassa
Samanaikaisesti Saksassa oli jo 

syntynyt useampia koulutuspaik-
koja lääkäriryhmien ja yhdistys-
ten lisäksi. Herdecken sairaala oli 
jo toiminnassa kuten Filderklinik-
ka Filderstadtissa. Hollannissa, Ita-
liassa, Itävallassa ja Ranskassa oli 
merkittävää toimintaa ja koulutus-
ta. Michaela Glöckler otti lääketie-
teellisen osaston johdon Goethea-
numissa käytännössä vastaan 1989 
alkaen systemaattisesti kartoittaa ja 
organisoida liikettä yhdistäen yksit-
täisiä toimijoita, luoden toimintan-
sa kautta antroposofisesta lääketie-
teellisestä liikkeestä yhteneväisen 
kokonaisuuden.

Koulutuksille syntyi kriteerit, ei 
vain lääkärikoulutukselle vaan eri 
terapioihin. Syntyi uusia struktuu-
reita, jotka käytännössä kattoivat 
yhteistyön lisäksi eri alojen kou-
lutuksen, potilasyhdistystyön, tut-
kimuksen, lääkevalmistajien yh-
teistyön ja jo aiemmin toimineen 
IVAA:n, eri maiden lääkäriyhdis-
tysten johtokuntien liiton. Saman-
aikaisesti eettiset toimintaohjeet ja 
laadunvarmistus elivät kysymykse-
nä tuottaen ANTHROMED-serti-
fikaatin sairaaloille ja terapeuteil-
le. Suomessa sen ovat saaneet te-
rapeuteista toistaiseksi eurytmiate-
rapeutit. Olennaiseksi työkaluk-
si muotoutui IKAM= Internatio-
nale koordination Antroposopchis-
he Medizin, joka kokoontuu vuosit-
tain kattaen kaikki eri osa-alueet ja 
näiden koordinaattorit.

Lisääntyvien pyyntöjen myö-
tä koulutus on laajentunut ja lää-
käreiden tarpeeseen syntyi IPMT, 
International Postgraduate Medi-
cal Training. Suomessa ei kysyn-
tää tuolloin ollut ja lähin maa, jos-
sa koulutusta on toteutettu, on Vi-
ro. Tähän vaikutti varmasti osaltaan 
Ruotsissa Järnassa toimiva Vidar-
klinikka.

Antroposofisen 
lääketieteen systeemi ja 
ihmiskuva

Tätä nimitystä Rudolf Steiner on 
käyttänyt kuvatessaan sitä kokonai-
suutta, jonka antroposofinen lääke-
tiede kattaa. Kansainvälistä koordi-
naatiota kuvattaessa alla voi tästä 
saada käsityksen.  Kyseessä on laaja 
kirjo ammatteja ja osaamista, jotka 
pohjaavat taustalla olevaan ihmis-
kuvaan ja kuvaan maailmasta. Tä-
mä on aina herättänyt jossain mää-
rin hämmennystä ihmisissä, jot-
ka eivät ole voineet tai halunneet 
syystä tai toisesta asiaan paneutua.  
Viime vuonna ilmestyi prof. Peter 
Heusserin teos: "Kehittyvä ihmis-
kuva ja tiede" 2-osaisena tuoden 
tämän hetken eri tieteiden valossa 
tiedemiehen tinkimättömyydellä 
tarkan eksaktisti kehityksen antro-
pologiasta antroposofiaan. Kirjas-
ta on erillinen maininta tämän leh-
den sivulla 23.

International 
Coordination/
Internationale 
koordination

Nyt jos menee lääketieteellisen 
osaston sivuille www.medsektion-
goetheanum.org, löytää tämän päi-
vän tilanteesta yhteenvedot sak-
saksi ja englanniksi koskien antro-
posofista lääketiedettä, tutkimus-
ta, perus- ja jatkokoulutusta alu-

eellisesti ja kansainvälisesti lääke-
tieteeseen, farmasiaan, hoitotyö-
hön, eurytmiaterapiaan, taidetera-
piaan, hoitopedagogiikkaan, heil-
praktikoille, kehoterapioihin, esite 
IPMT:stä jne. Eri organisaatiot esi-
tellään ja sieltä löytää myös tietoja 
tapahtumista. Antromedics.org kir-
jasto avaa ovia antroposofiseen tut-
kimukseen.

Yhteiskuntavastuu
40—50 vuotta yhteiskuntavastuu-

ta ja sisäistä kehitystä, koulutuk-
sen yhtenäistämistä ja tutkimusta 
on tehnyt antroposofisesta lääke-
tieteestä merkittävän osaajan use-
ammilla lääketieteen osa-alueilla, 
joista liikkeen sisällä koetaan ole-
van hyötyä yhteiskunnallisesti laa-
jemminkin.

Infektioiden hallinta on yksi osa-
alue, jolla antroposofisilla yksityis-
vastaanotoilla ja erityisesti sairaa-
loilla on kertynyt kokemusta, tie-
toa ja osaamista vuosikymmenten 
aikana. Antibioottiresistenssin li-
sääntyessä on tällä saralla annetta-
vaa. Antroposofisissa sairaaloissa 
vaikuttaa myös resistenssi tilanne 
olevan huomattavasti muita sairaa-
loita paremmalla tasolla Saksassa.

Matthias Girke, joka vastaanot-
ti lääketieteellisen osaston johta-
juuden yhdessä Georg Soldnerin 
kanssa viime vuoden syyskuussa, 
on tulossa Suomeen antroposofi-
sen lääketieteen 30-vuotisjuhlatilai-
suuksien puhujaksi. Matthias Gir-
ke on lääketieteen tohtori, sisätau-
tilääkäri, joka on ollut perustamas-
sa Havelhöhen sairaalaa Berliinis-
sä ja toiminut pitkään sen johdossa. 
Hän pitää infektioiden hallinnasta 
esitelmän Tampereella 29.10.2017. 
Kts. erillinen ohjelma koskien luen-
toja Helsingissä ja Tampereella tä-
män lehden sivulla 4.

Muuttuva maailma 
ja antroposofisen 
lääketieteen yhdistys ry. 
30 vuotta Suomessa

Maailma on muuttunut valta-
vasti. 30 vuotta sitten kirjoitettiin 
kirjeitä, tämän jälkeen faxlaitteet 
pukkasivat ensin lämpöpaperirul-
laa kirjoituspöydälle ja sittemmin 
A4:sta. Sitten siirryttiin lankapuhe-
limista kännyköihin ja internettiin 
sekä sähköpostiin. Kaikki on no-
peutunut ”ylivilkkauden asteelle” 
ja jatkuvan tavoitettavuuden  mah-
dottomuus, tehokkuus ja tulosvas-
tuullisuus ovat puristelleet yhteis-
kuntaa laman seuratessa jonkin-
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messa viime vuosien aikana. Peter 
Zimmermann on aktiivisesti pyr-
kinyt edistämään tätä yleistä pyrki-
mystä, joka on itsessään laajempi 
kokonaisuus kuin antroposofinen 
lääketiede. Antroposofinen lääke-
tiede mieltää itsensä yhdeksi integ-
ratiivisen lääketieteen muodoksi. 
Integratiivinen lääketiede on maa-
ilmalla syntynyt antroposofisen liik-
keen ulkopuolelta Yhdysvalloista ja 
sen toiminta keskittyy siellä yliopis-
toihin. 

Tulevaisuuden haasteet
Yhteenvedonomaisesti voisin 

todeta, että antroposofinen lää-
ketiede on kehittynyt ja kypsynyt 
viimeisten 30 vuoden aikana. Se, 
kuinka se elää ja toteutuu maail-
massa, ei ole enää muutamien yk-
silöiden ja lääkäreiden edustama 
lähestymistapa Keski-Euroopas-
sa vaan globaali liike, joka kantaa 
useissa maissa yhteiskuntavastuu-
ta terveydenhuollosta.  Se on lääke-
tiede, jota on tutkittu paljon ja tut-

laisella viiveellä seuraavaa antaen 
leikkauksien välillä hieman hen-
gähtää. 

Luonto on kuormittunut, vaikka 
paljon jo sen eteen on ymmärrys-
tä. Maailman tilanne mietityttää ja 
huolestuttaa. Ääriliikkeet ja terro-
rismi kuten ihmisten huonovointi-
suus ja/tai –osaisuus ovat lisäänty-
neet. Yleisesti maailman politiikan 
kiristyminen huolettaa meitä ihmi-
siä. Tämän rinnalla voi kokea tera-
piaksi kaiken, joka tunnustaa ih-
misarvon sellaisenaan ja työsken-
telee siitä käsin. Jokainen raken-
tava kohtaaminen, yksilön arvos-
taminen yksilönä, henkenä, jol-
la on mahdollisuus muokata omaa 
elämäänsä ja olla oman elämänsä 
myötärakentaja. Ihmisen mieltä-
minen fyysisenä, elollisena, sielul-
lisena ja henkisenä olentona on ih-
miskäsitys, joka ei ole menettänyt 
ajankohtaisuudestaan mitään.  Toi-
von edelleen, että Suomessa säi-
lyy riittävä vapaus perusopetuksen 
ja koulun puitteissa vaalia ihmisen 
iänmukaista kehitystä sallien aikui-
sen ihmisen toimia mahdollisim-
man/riittävän paljon esikuvana ja 
opettajana, jotta kypsyys ja valmiu-
det itsenäiseen työskentelyyn tieto-
tekniikan avulla ovat riittävät.

Yhteistyö jatkuu
Yhteiskunnassa on hyvä nähdä 

myös muut toimijat, jotka pyrkivät 
hyvään. Ensisijaisesti se inhimilli-
nen hyvä työ, joka tehdään tervey-
denhuollon puitteissa. Antropo-
sofinen lääketiedehän ei vastusta, 
vaan ainoastaan tuo uusia näkökul-
mia ja hoitomahdollisuuksia perin-
teisten rinnalle. 

Tämän ohella yhteistyö eri CAM- 
toimijoiden kanssa on avannut li-
sänäkemystä ja Integratiivisen Lää-
ketieteen ja Terveydenhuollon Tut-
kimuksen Foorumin työ on tuonut 
arvokkaan lisän pyrkiessään edistä-
mään tämän alan tutkimusta Suo-

An
ita
 O

llo
nb

er
g

kitaan, joka on jatku-
van kehityksen alainen 
ja jolla on omat vahvat 
alueensa, joilla siitä voi-
si olla apua myös viral-
lisen lääketieteen puo-
lella.

Suomessa meillä on 
terapeutteja, joista tosin 
useat lähentelevät elä-
keikää, mutta varsinai-
sen pullonkaulan tekee 
pieni lääkärien joukko, 
joka on asianmukaises-
ti koulutettu antroposo-
fiseen lääketieteeseen. 
Usein minulta kysytään, 
miksei meillä ole enem-
pää lääkäreitä, jotka 
ovat kiinnostuneita ant-
roposofisesta lääketie-
teestä. Taustalla on var-
maan osin yleistynyt il-
mapiiri, joka leimaa kai-

ken täydentävän lääketieteen hum-
puukiksi, tutkimattomaksi, vaaral-
liseksi ja ihmisten hyväksikäytök-
si. Suomalaisen yhteiskunnan mel-
ko holhoava ote on tässä mielessä 
hankala.

Meidän vahvuutenamme on ol-
lut tähän asti asiallisuus ja pitäyty-
minen tosiasioihin. Myös CAM-toi-
mijoiden joukossa on erittäin hy-
vin koulutettuja ja ammattitaitoisia 
toimijoita valtaosin. Yhteistoimin 
olemme nyt pyrkimässä saamaan 
asemaamme hyväksytyksi. Tie on 
varmasti vielä pitkä ja kaikki apu 
on tarpeen. Kyse ei ole korvauksien 
saamisesta ja aseman pönkittämi-
sestä ensi sijassa, vaan mahdolli-
suudesta toimia ilman mielivaltai-
sia rajoitteita ja potilaita leimaavaa 
käytöstä. Asiallinen tieto on tässä 
mielessä olennaisinta.

Kolmas alue, jolla meillä on 
haasteita jatkossa, ovat lääkkeet. 
Lääkkeiden saanti määräaikaisel-
la kulutukseen luovuttamisluval-
la päättyy Fimean päätöksen mu-
kaisesti vuoden 2018 lopussa, el-
lei saada neuvoteltua jatkoaikaa. 
Fimea  on päätöksen antanut vii-
meisenä takarajana. Suomen mark-
kinat ovat niin pienet, että lääke-
valmistajien resurssit rekisteröidä 
lääkkeitä Suomessa ovat hyvin ra-
jalliset. Voimakkaat rajoitukset ei-
vät ole olleet eduksi asioiden mie-
lekkäälle ja lainvalvojan näkökul-
masta mielekkälle kehitykselle. Toi-
vomme parasta.

Kirjoittaja Reijo Kurppa (kuvassa 
alh.) on Aly ry:n hallituksen jäsen 
ja Sally ry:n pj.
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Myötätunto ja kiinnostus 
rakkauden oktaavina

Jos olette lukeneet Parsifalin ta-
rinan, muistatte ehkä seuraavan: 
Parsifal puhuttelee Anforasta (ku-
ningasta jonka haava ei parane): 
"Kerro minulle kantamastasi koh-
talosta." Pyyntö sisältää kiinnostuk-
sen, jota Parsifal ei heidän edelli-
sessä kohtaamisessaan osoittanut. 
Tästä alkaa Anforaksen parane-
minen. Kiinnostuksessa on toisen 
auttamisen alku. Kiinnostus voi-
daan Rolf Heinen ja Maria Arma-
nin mukaan nähdä myös rakkau-
den oktaavina, eli rakkauden seu-
raavana tasona. Kiinnostus auttaa 
näkemään toisen tilanteen. Kiin-
nostus ja myötätunto kulkevat kä-
si kädessä. Jos emme ole kiinnos-
tuneita, emme voi nähdä, kuul-
la ja aistia. Myötätuntomme herää, 
kun olemme avoimia näkemään ja 
kohtaamaan. Ihmisen kyky tunnis-
taa toisen tunteet ja tunnelmat voi-
daan nähdä ihmisen myötäsyntyi-
senä ominaisuutena. Ilman tätä ky-
kyä emme kykenisi hoitamaan nii-
tä jotka apua tarvitsevat. Ilman tä-
tä kykyä ihmiskuntaa ei olisi. Ilman 
tämän kyvyn laajenemista koske-
maan koko luontoa ja maapalloa ei 
ihmiskunnalla ja maailmalla ole tu-
levaisuutta.

Ihmisen mahdollisuus vapaa-
na päättää, miten kantaa vastuun-
sa, on nykyisin suurella koetuksel-
la. Sven Krohn esittää asian seu-
raavasti: ”Alamme myös ymmärtää 
— meille on voitu se osoittaa — että 
jos ihmiskunnassa ajatellaan vain 
ihmisten etua, mutta unohdetaan 
kaikessa elämässä vallitsevat riip-
puvuussuhteet ja toimitaan piittaa-
matta muusta planeettamme elä-
mästä, tämä ihmiskunta tuhoutuu.” 

Peilisolut ja myötätunto
Viimeisen parinkymmenen vuo-

den aikana tiede on löytänyt neu-
rologisen vastaavuuden myötätun-
non kykyyn. Kyky myötätuntoon on 
osa peilisolujärjestelmää. Peilisolut 
voidaan nähdä ihmisen matkimis-
kyvyn pohjana (matkimiskykyä on 
myös ainakin eläimillä). Ihminen 
matkii muiden liikkeitä, puhetta ja 
tunteita. Ihmisellä on siis luonnol-
linen mahdollisuus olla suhteessa 
muiden kanssa. Kritiikkiäkin tätä 
peilisolujärjestelmän kokonaisuut-
ta ja yksinkertaistamista vastaan, 
erityisesti empatian osalta, on kyllä 
esitetty. Minua kiinnostaa, kuinka 
ja miksi myötätunto ei aina tule nä-
kyviin hoitamisessa ja jokapäiväi-
sessä elämässä ja mikä auttaa lasta 
kehittymään myötätuntoiseksi ai-
kuiseksi. Miksi osa ihmisistä tuntee 
myötätuntoa vain niitä kohtaan jot-
ka ovat samaa rotua, kansaa tai us-
konnollista yhteisöä kuin ihminen 
itse? Sven Krohn kirjoittaa tästä ai-
heesta seuraavaa: ”Meidän tulee tie-
tää, että jos yksilö eristäytyy ja ajat-
telee vain itseään, hän tuhoutuu. Jos 
yhteisö, kansakunta, toimii saman 

periaatteen mukaisesti, se on vaa-
rassa tuhoutua.”

Olemme saaneet lukea, kuin-
ka Turun puukotuksen tapahdut-
tua osa ihmisistä lähtee auttamaan 
loukkaantuneita, osa juoksemaan 
puukottajaa kiinni estääkseen lisä-
puukotukset ja osa ihmisistä ottaa 
kuvia loukkaantuneista ja jopa ku-
via itsestään siten, että loukkaantu-
neet tai kuolleet ovat osa näitä ku-
via. Kykenemme helposti samaistu-
maan auttajiin, mutta mihin kuvi-
en ottajien kiinnostus suuntautuu 
ja miksi? Missä ovat myötätunto tai 
edes hienotunteisuus? Onko tämä 
sellainen puoli ihmisestä, joka tulee 
näkyviin erityisesti nykyaikana?

Filosofit ja myötätunto
Filosofit ovat kirjoittaneet myö-

tätunnon kyvystä. Maurice Merle-
au-Pounty käyttää käsitettä ”flesh”, 
jolla hän kuvaa yhteistä tilaa mui-
den ihmisten kanssa. Toisaalta hän 
myös toteaa, että toinen ihminen ei 
voi koskaan nähdä meitä täysin sa-
moin kuin itse tunnemme itsem-
me. Emmanuel Lévinasin (1990) 
mukaan me näemme toisen ihmi-

Myötätunto, eettisyys ja ihmisyys
nykyajassa

Tämän artikkelin nimen oli tarkoitus olla "Myötätunto". Kesän tapah-
tumat, kesällä luetut kirjat ja kokemukset muuttivat hiukan sisältöä ja 
siksi myös otsikkoa. Innostuin Sven Krohnin kirjasta "Etsin ihmistä" ja 
Eero Ojasen kirjasta "Kauneuden filosofia", pari kirjaa mainitakseni. 
Turun traagiset tapahtumat ja niitä seuranneet kirjoitukset lehdissä ja 
sosiaalisessa mediassa antoivat värinsä myös tähän artikkeliin. Pää-
asioiksi nousivat ihmisyys ja mitä tarkoittaa eettinen toimiminen.

Kirjoittaja: Pirkko Tolmunen
Kuvat: Pirkko Tolmunen ja Vesa-Pekka Rantalainen
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sen kasvoissa eettisen vaatimuk-
sen. Kohtaamisessa nähdään pal-
jas ihminen. Tässä kohtaamisessa 
kasvot sanovat meille: älä tapa! Ih-
minen odottaa, että hänet kohda-
taan hyvyydellä, ja että hän kohtaa 
toiset samoin. Levinasille edellytys 
eettiselle kohtaamiselle on se, että 
me olemme erillisiä kehoja. Kukaan 
muu ajassa ja tilassa ei voi ottaa mi-
nun paikaani. 

Knud Løgstrup (1999) painot-
taa, että kohtaamisessa tarvitaan 
luottamusta toiseen ihmiseen. Hä-
nen mukaansa jokaisessa ihmises-
sä on luonnollista rakkautta, joka 

sisältää halun auttaa muita. Tämän 
luonnollisen rakkauden olemme 
saaneet lahjana, mutta se, kuin-
ka me toimimme, on seurausta va-
paasta tahdostamme. Kun siis nä-
emme jonkun kärsivän, meissä he-
rää halu auttaa eli eettinen vaati-
mus. Me näemme, mutta se miten 
me toimimme, riippuu vapaan tah-
don päätöksestämme. Sven Krohn 
kirjoittaa vapaasta tahdosta seu-
raavaa: ”Eettisenä olentona ihmi-
sellä on aidon valinnan mahdolli-
suus. Hänen vapautensa hinta on, 
että valitsemalla epäeettisyyden 
hän saattaa tulla vaaraksi itselleen 

ja saavuttamansa tiedon johdosta, 
ihmiskuntana, kaikelle maanpääl-
liselle elämälle. Eettisenä olentona 
ihmiselle on annettu tehtäväksi luo-
da itse oma turvallisuutensa.”

Eettisesti oikein – säännöt 
ja lait

Myötätunto on jokaisessa ihmi-
sessä hänen rakenteensa johdosta, 
mutta vastuu sen herättämisestä ja 
toimimisesta eettisesti eri tilanteis-
sa on jokaisella ihmisellä itsellään.  
Eettisyys ja se, että tiedostammme 
sen itsessämme, voidaan nähdä ih-
misyytemme perustana. Rudolf 
Steiner puhuu Samariittikurssissa 
rakkaudellisista teoista. Niillä hän 
tarkoittaa tekoja, joita tekemällä 
autamme kärsivää kiinnostuksel-
la ja rakkaudella. Voimme tunnis-
taa toisen ihmisen kärsimyksen ja 
sen, minkälaista apua hän tarvit-
see. Pelkkä sääntöjen noudattami-
nen ei riitä, joskus on jopa toimitta-
va yleisiä sääntöjä vastaan.

Maria Arman kirjoittaa "pienes-
tä erityisestä", joka voi lievittää kär-
simystä. Tämä "pieni erityinen" voi 
olla vaikka yöllä nälkäiselle poti-
laalle voileivän tarjoaminen, vaikka 
ruoka-aika onkin jo ohi. Suurem-
massa mittakaavassa eettinen te-
ko voi olla uuden lain laatimisen tai 
vanhan lain uudistamisen vaatimi-
nen. Joskus lain noudattaminen voi 
olla epäeettinen teko yksilön näkö-
kulmasta.

Hannah Arend on kirjoittanut 
pahuuden arkipäiväisyydestä. Hä-
nen mukaansa pahuus voi olla si-
tä, ettei aseta lakeja ja sääntöjä ky-
seenalaiseksi, vaan että orjallises-
ti vain noudattaa niitä. Hannah 
Arend pani merkille Nürnbergissä 
Adolf Eichmanin (SS everstiluunt-
nantti, jota pidetään holokaustin 
organisoijana) oikeudenkäynnissä 
toisen maailmansodan jälkeen, et-
tä Eichman ei kokenut tehneensä 
väärin, koska hän oli vain noudat-
tanut hänelle annettuja käskyjä ja 
määräyksiä.

Lopuksi
Miten me voimme kasvattaa it-

seämme tietoisemmaksi totuudes-
ta, kauneudesta ja hyvyydestä, jot-
ka ovat ihmisyyden teitä ja meissä 
jo eläviä, ehkäkin vain uinuvia ole-
muksellisuuksia? Mielestäni eri tai-
demuodot ovat auttajia syvempään 
myötäelämiseen ja eri laatujen ja 
tunnelmien tunnistamiseen. Eri 
taidekokemusten avulla, aistiem-
me kautta, meille avautuu todelli-



 Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry. Jäsenlehti 201710

suus, joka ei ole sidottu ainoastaan 
materiaan, vaan joka pyrkii henki-
seen. Lopuksi haluan antaa kaikil-
le lukijoille maisteluannoksen kir-
jailija Juan Ramón Jiménezin kir-
jasta Harmo ja minä. Tähän kirjaan 
tartun aina tietyin väliajoin. Se ku-
vaa ihmisenä olemista osana luon-
toa ja yhteisöä sekä suhdetta ja ym-
märrystä joka ihmisellä voi olla ys-
täväänsä eläintä kohtaan. Tämä 
kirja antaa, ainakin minulle, uskoa 
ihmisyyteen ja jokaisen elämän 
merkityksellisyyteen. Vaikka lyhyt 
kohta kirjasta on surumielinen, se 
sisältää myös toivon elementin.

”Pieni tyttö oli Harmon ihastus. 
Kun se vain näki tytön lähenevän 
syreenien lomitse valkoisessa hamo-
sessaan, riisihattu päässä, ja kuu-
li hellän huutelun: "Harmo, pikku 
Harmo", niin aasi hupakko tahtoi 
katkaista narunsa, hypähteli kuin 
lapsi ja kiljui vimmatusti.

Niinä pitkinä päivinä, jolloin 
pikku tyttö valkoisessa vuoteessaan 
purjehti myötävirtaa kohti Tuonen 
maata, ei kukaan muistanut Har-
moa. Tyttö kuumehoureissaan jos-
kus kutsui sitä surullisesti: "Harmo 
pieni". Pimeään huokausten taloon 
kuului joskus ystävän säälittävä 
huuto. Se oli surullinen kesä.

Luoja antoi loistavan kauniin 
hautajaispäivän. Punainen ja kul-
tainen syyskuun aurinko oli jo ale-
nemassa. Kuinka kaikuikaan hau-
tausmaan kellojen soitto kohti illan 
taivasta, joka oli kuin avoin tie au-
tuuden maahan… Minä palasin sei-
nänvieriä pitkin yksin ja alakuloise-
na, menin taloon pihaportin kaut-
ta, pakenin ihmisiä ja vetäydyin tal-
liin, missä istahdin itkemään Har-
mon kanssa.”

Kirjoittaja Pirkko Tolmunen (kuva 
oik. ylh). on antroposofinen 
sairaanhoitaja, kätilö, eurytmiate-
rapeutti ja hoitotieteen tohtori-
koulutettava sekä Aly:n nykyinen 
puheenjohtaja.

Kirjallisuuslähteitä:
Arman Maria. Rehnsfeldt, A. 2007. 
The `Little Extra´ that Alleviates 
Suffering. I: Nursing Ethics, 14(3), 
372-386
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missa raportti pahuuden arkipäiväi-
syydestä. Docendo 2016
Jiménez Juan Ramón. Harmo ja 
minä. WSOY 1979
Krohn Sven. Etsin ihmistä, filosofisia 
esseitä. Toimittanut Marita Airakor-
pi. WSOY 1996 
Lèvinas Emmanuel. Etik och oänd-
lighet – samtal med Philippe Nemo. 
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Daidalos AB, Göteborg 1994
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Sven Krohn: ”Alamme myös ymmärtää - meille on voitu se osoittaa - että jos 

ihmiskunnassa ajatellaan vain ihmisten etua, mutta unohdetaan kaikessa elämässä 

vallitsevat riippuvuussuhteet ja toimitaan piittaamatta muusta planeettamme 

elämästä, tämä ihmiskunta tuhoutuu.”
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Koulutuksen on suunnitel-
lut Rudolf Steiner Universi-
ty Collegen (RSUC) profes-

sori Arve Mathisen. Meitä vuonna 
2016 aloittaneita opiskelijoita on 15 
ja olemme kahdestatoista eri maas-
ta, aina Etelä Afrikasta, Libanonis-
ta ja Cameronista lähtien. Koulutus 
tapahtuu englanniksi. 

Aineen käsite
Tällä kerralla ohjelmassa oli 

muun muassa laadulliseen tutki-
mukseen liittyviä metodeja. Alla 
oleva kokemuksellinen esimerkki 
suuntautui erityisesti aineen käsit-
teeseen. Perehdyimme aiheeseen 
ensin luennoilla ja sitten kokemuk-
sen kautta havainnoimalla työpa-
joissa ihmisten välistä vuorovaiku-
tusta, esineitä, asioita ja ympäris-
töä noin tunnin ajan kahtena päi-
vänä. Lisäksi teimme muistiinpa-
not havainnoinnista noina kahtena 
päivänä. Saimme oheislukemistok-
si pedagogisen tekstin, jonka pe-
rusteella muotoilimme oman tutki-
muskysymyksemme. Kysymyksen 
tarkoituksena oli ohjata havain-
nointia. Tämä harjoitus liittyi me-
todeihin ja analyysiin.

Jakaannuimme havainnoimaan 
Vidaråsenin työpajoihin kolmen 
hengen ryhmissä. Työpajoissa ky-
läläiset muun muassa leipovat, te-
kevät puutöitä tai kutovat kankaita. 
Oma ryhmäni koostui lisäkseni Ar-
meniasta ja Cameronista tulijoista. 
Ryhmämme kohde oli kutomo.

Lyhennelmä omasta 
harjoitelmatekstistäni

”Astuessasi sisään kudontatyö-
pajataloon sinut toivottaa tervetul-
leeksi lämmin tummanruskeiden 
sävyttämä lattia sekä punaisena 
hohtavat kaapinovet eteisessä. Itse 
pajassa työ on jo täydessä vauhdis-
sa. Kolme kyläläistä istuu kutomas-
sa. Paikalla on myös kaksi ohjaa-
jaa, jotka avustavat tarpeen vaaties-
sa. Ikkunoista paistaa päivänvalo ja 
sisällä sähkölamput. Pehmeää läm-
pöä hohkaavan takan vierelle, pie-
nelle pöydälle on asetettu ryhmäl-
lemme valmiiksi kaksi pientä ku-
dinta, toinen tummanruskea ja toi-
nen poltetun siennan värinen. Poi-
min kutimen ja ryhdyn toimeen. 
Samanaikaisesti yksi kyläläisistä lä-
hestyy innokkaana ryhmäämme. 
Hän etsii läheisestä lasivitriinistä 
pikkuriikkisen, vaaleanvioletin vil-
lanutun, jonka hän on tehnyt vasta-
syntyneelle vauvalle ja esittelee sitä 
meille ylpeänä. Vieressämme kan-
gaspuissa istuu nuori poika kuto-
massa valkoista kangasta, jossa on 
siniset raidat reunoilla. Hän heittää 
langan loimien välistä puisella esi-
neellä. Siitä kuuluu pehmeä ääni. 
Kun hän siirtelee loimia jaloillaan 
puisilla polkimilla, ne soivat peh-
meästi toisiaan vasten. Välillä koko 
kangaspuut paukkuvat hänen työs-
kennellessään. Työpajan kangas-
puissa eriväriset työt odottavat te-
kijöitään: tummansinisellä taustal-
la hehkuu oranssinpunainen au-

rinko, sateenkaaren värit toisessa ja 
kolmannessa vihreän eri sävyt me-
hukkaina. Yksi tytöistä on valinnut 
itselleen pastellisävyjä ja näyttää yl-
peänä niistä jo valmistunutta vyö-
tä.”

Harjoituksen jaettu 
yhteinen osuus

Suullinen esitys koostui omista 
havainnoista, koodaamisesta, teks-
tin analyysistä ja tekstin löydöksis-
tä. Tästä tekstistä etsin yhteyksiä 
kysymykseeni: ”Minkälaisia aisti-
havaintoja tapahtuu kudontatyö-
pajassa?” Lyhyesti: Löysin eri taso-
ja: värejä, ääniä, valoa ja lämpöä. 
Tämän lisäksi huomasin, että nä-
mä kaikki yhdessä luovat tilan tun-
nelmaa.

 
Keväällä 2017 

Opiskelun kolmas jakso jakaan-
tui Vidaråsenin ja Oslon osioihin. 
Jakson aluksi esittelimme kukin 
vuorollamme pienen tutkimuspro-
jektin, yhden kotitehtävistämme 
tammikuulta. Oma projektini käsit-
teli viridianin vihreää väriä, sitä mi-
ten se ilmenee ihmisessä ja atmos-
fäärisessä ilmiössä nimeltä vihreä 
välähdys. 

Vidaråsenin jakson aikana ana-
lysoimme meille luettavaksi annet-
tua maisterin työtä, joka piti myös 
arvioida arvosanalla. Työskente-
ly tapahtui yksin tai ryhmissä. Itse 
osallistuin ryhmään, sillä koen ryh-
mätyöskentelyn hedelmälliseksi. 
Tehtäville on yleensä varattu hyvin 
lyhyt aika ja ne esitellään aina ryh-
mälle suullisesti.

Oslossa pääsimme kuunteleman 
RSUC:lta valmistuvien maisterin-
työn esittelyä ja väittelyä. Tällä ker-
ralla valmistui useita nepalilaisia ja 
suomalaisina Kirsi Neuvonen sekä 
Satu Suolahti. Voin luvata, että kel-
pasi olla suomalainen! 

Norjassa Vidaråsenissa RSUC:n
maisterinkoulutusohjelmassa
Tammikuussa 2017 osallistuin toiseen jak-
soon Norjasssa järjestettävään RSUC mais-
terin koulutusohjelmaan. Koulutus järjestetään 
Camphill Vidaråsenissa ja se on kolmivuotinen.

Teksti ja kuvat:  Kirsi Laine-Wager

Apuraharaportti
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Heinäveden Valamoon kasvi-
kurssille kokoontunut ryh-
mä tarttui rohkeasti tunnet-

tuun lääkekasviin. Aikaisempina 
vuosina tehtyjen tutkimustapojen 
lisäksi aloitettiin pienimuotoises-
ti ja tunnustellen uusi tapa lähestyä 
kasvia. Myös katinliekosta (Lycopo-
dium clavatum) oli tarkoitus tehdä 
havaintoja, mutta sitä ei varmuu-
della tunnistettu luostarin läheltä.

Mäkikuisma, monivuotinen 
kuismakasvi (heimo Hypericaceae 
aiemmin Clusiaceae tai Guttife-
rae), kuuluu kaksisirkkaisiin, kop-
pisiemenisiin ruohokasveihin. Hei-
moon kuuluu noin 400 eri kasvia, 
joista Suomessa on tavattu neljä. 
Kasvia esiintyy luonnonvaraisena 
yleisesti Euroopassa, Pohjois-Afri-
kassa ja Länsi-Aasiassa.

Mäkikuisman nimi on ruotsik-
si äkta johannesört, äkta manna-
blod, viroksi lihtnaistepuna, sak-
saksi Echtes Johanniskraut ja eng-
lanniksi common St. John’s wort. 
Suomenkielessä kasvilla on lukui-
sia nimiä, muiden muassa ajoshei-
nä, läpikuisma, kiroruoho, veri-
mänty, veriruoho. 

Kuisma on karjalainen nimi, 
jonka vastine kreikaksi on kosmas 
eli koristettu. Nimi liittyy järjestet-
tyyn maailmankaikkeuteen, har-
moniaan ja kauneuteen.

Mäkikuisma Suomessa ja 
Heinävedellä

Kasvia tavataan Suomen eteläi-
sissä osissa paikoittain sekä Ahve-
nanmaalla ja Turun seudulla run-
saammin. Kasvi on huomattavas-
ti harvinaisempi kuin samaan hei-
moon kuuluva, yleinen särmä-
kuisma (H. maculatum), jonka le-
vinneisyys ulottuu Etelä-Suomes-
ta Oulun korkeudelle asti. Ensim-
mäisenä iltana kävimme kasvu-
paikkoja etsien tutustumassa mä-
kikuismaan. Kasvi löytyi luosta-
rin läheisyydestä, mutta sitä oli en-

sin vaikea havaita muiden saman-
korkuisten keltakukkaisten kasvien 
joukosta. Yllätys oli, miten mäki-
kuismaa kasvoi kohtalaisesti näin-
kin pohjoisessa. Heiniä sekä ruo-
hokasveja oli runsaasti kasvin ym-
pärillä, sillä kesä 2017 oli ollut kos-
tea ja viileä. Mäkikuismia kasvoi 
muutamia melko lähellä toisiaan. 
Seuraava ryhmä oli jonkin matkan 
päässä. Kasvupaikoiksi havaitsim-
me avoimet tai puolivarjoisat ojien 
reunat, rinnemetsät ja –kedot se-
kä kivikkoiset mäet. Kuivia niitty-
jä ei nyt ollut, jollaisilla kasvi taval-
lisesti kasvaa. Kesällä 2017 Keski-

Eurooppa taas oli kärsinyt kuumas-
ta ja kuivasta ilmasta. Sveitsistä tul-
lut osallistuja kertoi mäkikuismien 
kasvavan siellä yksittäin ja olevan 
tänä vuonna suomalaisia lajitove-
reitaan lyhyempiä.

Kun seuraavana aamupäivänä 
menimme uudelleen kasvin luo, se 
erottui heti muusta kasvillisuudes-
ta, kuin tuttu ihminen Helsingin ih-
misvilinässä.

Kasvin tarkastelu

Juuret
Maan pinnan alta löysimme kol-

Mäkikuisma on tutkittu lääkekasvi

Teksti: Eeva-Liisa Pesonen
Kuvat: Peter Zimmermann

Mäkikuisman (Hypericum perforatum) lääkkeellisistä vaikutuk-
sista ihmisessä sekä yhteisvaikutuksista ja haittavaikutuksista on 
tehty paljon tutkimuksia. Tätä rohdoskasvia tiedetään käytetyn parin 
tuhannen vuoden ajan ihmisen lääkinnässä. 

Maavartta ja juuria.



 Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry. Jäsenlehti 2017 Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry. Jäsenlehti 2017 12 13

me erityyppistä juuriosaa. Puutu-
neesta juurakosta eli maavarres-
ta kasvoi alaspäin hentoja, kiharai-
sia juuria sekä terävässä kulmassa 
maan pinnan suuntaisesti lilan pu-
nertavia versojuuria. Juurakko oli 
osin ontto. Talvella Pohjois-Sveit-
sissä on tuskin lunta maan pääl-
lä. Punertavissa versojuurissa on 
siellä silloin pieniä, vihreitä lehtiä. 
Suomessa versojuuret jäävät lumen 
alle. Uusia kasveja syntyy ainakin 
versojuurien kautta.

Illalla työtilassamme oli kak-
si päivällä poimittua mäkikuis-
maa. Molempien lehdet ja kukat 
olivat nuutuneita. Toisella kasvilla 
oli maavarressa vain pari kiharaista 
juurta, toisella juuria oli runsaam-
min. Asetimme molemmat samaan 
vesiastiaan yöksi. Aamulla runsas-
juurinen kasvi oli virkeä, vähäjuuri-
nen oli kuihtunut.

Varsi ja lehdet
Kasvin pysty, kalju varsi oli ty-

vestä kaareva ja puutunut, ylhääl-
tä runsashaarainen ja 30-80 sentti-
metriä pitkä. Siinä oli kaksi särmää 
erotuksena särmäkuisman varres-
sa olevista neljästä särmästä. Väril-
tään varsi oli alhaalta lila muuttuen 
vähitellen vihreäksi. Edellisen vuo-
den varsia löytyi maastosta pystys-
sä kovettuneina ja vaaleina. Varsi 
oli osin ontto. Kasvin samanmuo-
toiset, vastakkaiset, silposuoni-
set ja ehytlaitaiset lehdet kasvoivat 
varresta rytmisesti niin, että alim-
mat lehdet olivat suurimmat. En-
simmäiset lehdet lähtivät melko yl-
häältä varresta. Lehtipari muodos-
ti aina 90 asteen kulman edelliseen 

pariin varressa. Lehtilapa oli suike-
an soikea. Lehtihangoista lähtivät 
kukkavarret, jotka olivat alhaalla 
kasvissa pidemmät. Mäkikuisman 
lehtien ja kukkien kasvu pidättäy-
tyi tiettyyn tasoon. Lehdissä oli se-
kä tummia pieniä juovia että läpi-
kuultavia täpliä (lat. perforatum = 
lävistetty).

Kukat
Mäkikuisman tunnistaa avau-

tuneista kukista. Kasvi kukkii Suo-
messa heinä-syyskuussa. Kukin-
to on viuhko. Latvapuolella olevi-
en keltaisten kukkien runsaat, eri-
pituiset heteet loistivat ja säihkyivät 
kimpuissa ylöspäin. Teriö avautui 
yli vaakatasoon kääntyen hieman 
alaspäin. Terälehtiä sekä suippo-
ja verholehtiä oli viisi. Emiö oli kol-
miosainen.  Kukan läpimitta oli pa-
ri-kolme senttimetriä. Terä- ja ver-
holehdissäkin oli tummia juovia ja 
täpliä. Nupuista tuli murskattaessa 
verenpunaista nestettä, joka muut-
tui iholla lilan väriseksi. Mäkikuis-
ma ei tuoksu voimakkaasti kuten 
monet muut kukkivat kasvit. Kas-
vin kukinnoissa on samaan aikaan 
nuppuja, kukkia ja hedelmiä.

Hedelmä ja siemenet
Kolmilokeroisen kodan sisällä 

oli hieman hedelmälihaa, pieni ko-
lo ja paljon hyvin pieniä siemeniä. 

Kota kuivuu, kovettuu ja tummuu 
syksyllä. Kun kodat avautuvat, yh-
destä kasvista putoaa maahan run-
saasti tummia siemeniä.

Kasvin sisältämiä aineita
Nykyisin mäkikuisma kuuluu 

lääkeluettelon kasveihin, sillä se on 
lievästi myrkyllinen. Mäkikuisman 
rohdostuotteiden valmistus myyn-
tiin on mahdollista ainoastaan lää-
ketehtaassa.

Kukkivan kasvin maanpäälliset 
osat sisältävät muun muassa hy-
perisiinejä (punainen väriaine 0,1-
0,3 %), hyperforiinia (3 %, florog-
lusiiniderivaattoja), flavonoideja ja 
biflavonoideja (2—4 %, hyperosidi, 
rutiini), haihtuvaa öljyä (0,05—0,3 
%), monoterpeeneitä ja katekiini-
tyyppisiä parkkiaineita (jopa 10 %).

Varsi. Lehtiä.

Kukinto.

Kota ja siemeniä.

Kypsyviä kotia.
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Mäkikuisma elementtien 
ja eetterilaatujen kannalta

MAA: Kasvi hyväksyy kalkki- ja 
piipitoisen, kostean ja kuivan kas-
vupaikan. Maaelementti läpäi-
see koko kasvin. Kuivuessaan kas-
vi murtuu.

VESI: Kasvi tarvitsee vettä ja sen 
johtojärjestelmä toimii. Se selvi-
ää vähällä vedellä, mutta ei varas-
toi sitä.

ILMA: Kasvi on ilmava, elastinen 
ja kohoaa maasta. Kasvin sisällä ja 
ulkopuolella on ilmaa. 

LÄMPÖ, LÄMPÖEETTERI: He-
delmien ja siementen alueella on 
paahtumista muistuttava lämpö-
prosessi. Öljynmuodostusta on 
maantieteellisesti näin pohjoisessa 
ja jo nuorissa lehdissä.

VALOEETTERI: Kasvissa on ra-
kenteellista valonomaista, kulmia, 
jakautuneisuutta, säteilevyyttä ja 
värejä.

KEMIALLINEN - eli SOIVA EET-
TERI: Kasvissa on makuaineita, 
geometriaa, lukusuhteita ja musi-
kaalisuutta.

ELÄMÄNEETTERI: Kokosimme 
näkemyksiä elämäneetteristä, sa-
na- eli merkityseetteristä. Saimme 
yhteen laajan näkemyskokoelman 
tästä eetterilajista. Samalla tunnus-
telimme mäkikuisman suhdetta tä-
hän eetterilajiin.

Mäkikuisman 
erityispiirteitä

Kasvissa on haihtuvaa öljyä ja 
punaista nestettä lehtien ja kukki-
en ’pienissä säiliöissä’ sekä vihre-
ää nestettä kasvin vihreissä osissa. 
Kasvi erittää sisäänsä aineita kuin 
puhdistautumisprosessissa. Taval-
lisesti kasvin öljynmuodostus on 
kukinnon alueella, mäkikuismassa 
jo nuorissa lehdissä. Kasvin tuotta-
essa öljyä, muualla kasvissa on pi-
dättyvyyttä.

Kasvi pidättäytyy kasvamisessa 
tietylle korkeudelle ja kukat sätei-
levät.

Kasvi tarvitsee vettä, jota se imee 
kasvualustasta hentojen juurien 
avulla. Kasvi elää tavallisesti varsin 
kuivalla kasvualustalla.

Hedelmän ja siementen alueella 
kasvi ikään kuin paahtuu lämmös-
sä, vaikka auringon lämpö vähenee 
syksyn edetessä.

Hyönteisiä oli hyvin vähän kas-
vin läheisyydessä. Koska kasvi on 
fototoksinen, karja jättää sen syö-
mättä laitumella.

Kasviin tulee astraalisuutta, sie-
lullisuutta, vegetatiiviselle alueelle 
eteeriseen kasvimaailmaan, mut-
ta kasvi joutuu ’voittamaan’ sen jat-
kuvasti.

Laboratoriotyöt

1. Lehdet ja kukat pilkottiin. Se-
kä lehtisilppu että kukkasilppu uu-
tettiin auringonkukkaöljyyn. Uu-
toksista tuli 25-prosenttisia. Mo-
lemmat uutokset jaettiin kahteen 
osaan. Ensimmäiset osat asetet-
tiin päivänvaloon ja toiset osat pei-

tettiin mustalla peitteellä. Uutok-
set olivat huoneenlämmössä kak-
si vuorokautta. Sen jälkeen ne pu-
ristettiin kankaiden läpi. Saatu-
ja neljää öljyä arvioitiin. Kukkaöljy 
oli keltaisen punertavaa ja lehtiöljy 
vihreää. Punainen väriaine oli pie-
ninä paakkuina kukkaöljyjen poh-
jassa. Valmistusaika oli liian lyhyt 
punaisen mäkikuismaöljyn valmis-
tumiseksi.

2. Lehti- ja kukkasilpuista tehtiin 
nousukuvat, molemmista kaksi ku-
vaa. Silput hierrettiin ja kankaan lä-
pi puristettiin mehu, jota siirrettiin 
nousukuva-alustalle 0,5 millilitraa. 
Imupaperirulla asetettiin pystyyn 
alustalle. Kun neste oli kuivunut, li-
sättiin alustalle hopeanitraattia 0,6 
millilitraa. Sen kuivuttua alustalle 
lisättiin lopuksi rautasulfaattia 0,7 
millilitraa. Kuivuneita neljää kuvaa 
tarkasteltiin. Myös mehujen puris-
tuksessa käytettyjen kankaiden vä-
rejä arvioitiin.

Mäkikuisma ja 
planeettavoimat

Andreas Bindler esitti kahdelta 
näkökannalta uuden, mielenkiin-
toisen mahdollisuuden kasvintar-
kasteluun.

Ensiksi kasvin kasvussa ja hah-
mossa voimme havaita suuntautu-
misen sekä maahan että kosmok-
seen. Maahan liittyviä voimia on 
pystysuoruudessa, joka nähdään 
varressa ja rungossa sekä juuris-
sa, jotka kiinnittävät kasvin maa-
han. Kosmokseen liittyvät voimat 
eivät ole vain päinvastaisia kuin 
maan voimat, vaan esimerkiksi leh-
det kasvussaan suuntautuvat va-
loon. Auringon vaikutus havaitaan 
selvimmin lehdissä. Kesällä ’aurin-
gon yläpuoliset planeetat’ vaikutta-
vat kasvissa kukinnossa ja lehdissä. 
Nämä planeetat ovat mars, jupiter 
ja saturnus. Tähtien vaikutuksista 
maailmassa voidaan tutkia kasvi-
en kukista ja lehdistä. Maa on pla-
neettavoimien läpäisemä. ’Aurin-
gon alapuoliset planeetat’ vaikut-
tavat talvella maassa kasvin juuris-
sa ja siementen hedelmöittymises-
sä. Nämä planeetat ovat kuu, mer-
kurius ja venus. Kesällä kasveis-
sa heteiden siitepöly hedelmöittää 
emit. Toinen hedelmöitys tapahtuu 
talvella maassa siemenissä. Kesällä 
voimat kerätään maan päällä ja tal-
vella voimat kootaan juurien alu-
eelle.

Toinen tapa tarkastella näitä pla-
neettavoimia on tutkia aineita kas-
vissa. Maanpäälliset voimat ja kos-Laboratoriotöitä.
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miset voimat vaikuttavat aineiden 
syntymiseen. Kasviin muodostuu 
’suolamaisia’ ja ’rikkimäisiä’ ainei-
ta. Suolamaisia aineita ovat kiteet, 
suolat, oksaalihappo käenkaalis-
sa, piihappo peltokortteessa ja tuh-
kanomaiset aineet eli palamisen 
tulokset. Näihin aineisiin liittyy ras-
kaus. Rikkimäisiä aineita ovat tuok-
suvat aineet, haihtuvat öljyt, hart-
sit, rikki- ja fosforipitoiset aineet. 
Näihin aineisiin liittyy valo. Tässä 
välissä kasvi on. Kasvilla on ’mer-
kuriaalinen’ kyky aineiden muo-
dostuksessaan.

Kasvia tutkiessamme koetamme 
tehdä havaintoja siitä, mikä kasvis-
sa on maanpäällisten voimien syn-
nyttämää ja mikä kosmisten voi-
mien synnyttämää. Ensin voimme  
koettaa löytää kosmisia vaikutuk-
sia ryhminä. Kosmiset planeetta-
voimat vaikuttavat sekä kasvissa et-
tä ihmisessä.

Potilas lääkärin 
vastaanotolla

Yksinkertaisilla kysmyksillä Rei-
jo Kurppa kokosi näkökulmia lää-
kärin työstä potilaan hoidossa. Hän 
esitteli toistakymmentä peruskysy-
mystä, joiden kautta potilaan ter-
veydellistä tilannetta kartoitetaan. 
Kun lääkäri kulkee potilaan kans-
sa patologiasta terapiaan, hänen on 
löydettävä kokonaisnäkemys ihmi-
sestä. Ihmiselämässä on olennaisia 
tapahtumia ja hetkiä. Keskustellen 
voidaan käydä läpi potilaan raken-
teellisten ja toiminnallisten puolien 
kokonaisuus sekä elämänkulku lää-
kärin kohtaamiseen asti. Yksinker-
taisilla kysymyksillä voidaan kar-
toittaa potilaan parannustarve.

Mäkikuisman 
lääkkeellinen käyttö

Peter Zimmermann teki koos-
teen mäkikuisman lääkkeellises-
tä käytöstä. Rohdoksena käytetään 
kukkivia versoja. Tärkeimpiä käyt-
töaiheita ovat masennus, alakuloi-
suus, tuskaisuus ja unihäiriöt, yö-
kastelu ja virtsarakon toiminta, iho-
vammat ja haavat, iskias, nivelvai-
vat ja hermokipu. Rohdosvalmis-
teet supistavat limakalvoja sekä tu-
hoavat bakteereita ja viruksia (HIV-
tutkimuksia).

Haittavaikutuksena on valol-
le herkistyminen eli fotosensitiivi-
nen reaktio vaaleilla ihmisillä. Roh-
dosvalmisteilla on yhteisvaikutuk-
sia ehkäisyvalmisteiden, HIV-lääk-
keiden ja immunosuppressiivi-
sen lääkehoidon kanssa. Ne voivat 

heikentää tai vahvistaa muun lää-
kityksen tehoa. Vasta-aiheita ovat                 
raskaus, imetys ja muu lääkitys.

Mäkikuisman muu käyttö
Kasvia on käytetty teenä ja alko-

holin mausteena. Kasvin juurakoi-
ta voi käyttää kankaiden värjäämi-
seen, kun tarvitaan punaista ja vio-
lettia väriainetta.

Gentin alttaritaulu
Seija Zimmermann esitteli ny-

kyisessä Belgiassa Gentin kaupun-
gissa sijaitsevan Pyhän Bavon ka-
tedraalin alttarikaappikokonai-
suuden. Gent oli 1400-luvulla kes-
keinen eurooppalainen kaupunki. 
Siellä oli vahva porvaristo, aatelis-
to ja kirkon miehet sekä puutarhoja. 
Kaupunki oli varakas. Siellä harjoi-
tettiin kansainvälistä liike-elämää. 
Monesta osasta koostuva alttaritau-
lu valmistui vuonna 1432. Sen ovat 
maalanneet flaamilaiset taidemaa-
lariveljekset Hubert ja Jan van Eyck 
öljyväreillä. Hubert kuoli vuonna 
1426 ja Jan vuonna 1441. Avattu-
na alttaritaulun keskiössä on Juma-
lan Karitsa. Taulukokonaisuus muo-
dostuu tammilevyille maalatuista 
uskonnollisista, raamatullisista ja 
kirkkohistoriallisista kuvista. Altta-
ritaulu oli suurimman osan kirkko-
vuotta suljettuna. Suurina juhlapy-
hinä taulu avattiin ja mystinen lam-
mas oli nähtävissä. Taulun olivat ti-
lanneet kauppias Joos Vijdn ja hä-
nen vaimonsa Elisabeth Borluut. 
Heidän kuvansa ovat suljetun altta-
rikaapin alareunassa.

Avattuna alttaritaulu on kooltaan 
375 x 520 ja suljettuna 375 x 260 
senttimetriä. Kokonaisuudessa on 
suuri määrä mielenkiintoisia yksi-
tyiskohtia. Korokkeella olevan, ver-
ta vuotavan lampaan ja ympärillä 
olevien ihmisten ja henkisten olen-
tojen ympärillä on puutarha. Paka-
nuuden aikana germaaneilla puu-
tarha oli aidattu, pyhä alue, jumal-
ten vaikutusalue. Raamatussa puu-
tarha on Paratiisissa ja Getsemanes-
sa. Keskiajalla puutarha oli Juma-
lan valtakunta. Kaarle Suuresta tuli 
kuningas joulupäivänä vuonna 800. 
Hän antoi Capitulare-ohjeiston, jos-
sa ihmisiä kehotettiin keräämään 
puutarhaan hyödyllisiä ja kaunii-
ta kasveja. Alttaritaulusta on tun-
nistettu jo 75 eri lajia Keski- ja Ete-
lä-Eurooppalaisia puita, pensaita 
ja kukkakasveja kukinta-aikanaan. 
Puutarhan kukat ovat kooltaan niin 
pieniä, että silmät tuskin näkevät 
niitä. Esimerkkeinä nähtiin lilja, da-

maskonruusu, akileija, palmu, sak-
sankurjenmiekka, pioni, kielo, kal-
liokielo, rohtovirmajuuri, voikukka, 
viiniköynnös, granaattiomena, aho-
mansikka. 1400-luvulla oli kasvi-
tieteellistä tutkimusta ja kuvastoja, 
mutta tällaisia tarkkoja kasvien ku-
via ei alttaritauluissa ollut. 

Tunnistetuilla 75 kasvilla on suh-
de uskontoon ja alkukristillisyyteen. 
Aiemmin Maria kuvattiin kullatussa 
ympäristössä. 1500-luvulta lähtien 
Mariaa alettiin kuvata puutarhassa. 
Alttaritaulu on maalattu noin sent-
timetrin paksuisille tammilaudoille, 
jotka ovat peräisin Itämeren alueel-
ta. Tauluun liittyy siis koko Euroop-
paa.

1930- ja 1940-luvulla alttaritau-
lun osa ja koko taulukokonaisuus 
varastettiin, mutta ihmeellisesti alt-
taritaulu saatiin takaisin yhtä kuvaa 
lukuun ottamatta. Taulu on näh-
tävissä nyt lasin takana. Amerik-
kalainen säätiö on tutkinut ja kon-
servoinut taulukokonaisuutta use-
amman vuoden ajan. Tutkimusten 
kautta on tullut esiin näkemys, et-
tä Hubert, josta tiedetään hyvin vä-
hän, on maalannut taulun suurim-
maksi osaksi. Jan, joka toimi myös 
diplomaattina, viimeisteli kokonai-
suuden Filip Hyvän toivomuksesta. 
Miesten maalausosuuksien odote-
taan tarkentuvan tutkimusten ede-
tessä. Värit ovat plastisia ja täydel-
lisiä siveltimen vedon erikoisuu-
den takia: toiselle puolelle sivellintä 
paksumpi, toiselle puolelle ohuem-
pi kerros maalia. Kasvit, jalokivet ja 
helmet ovat kolmiulotteisia ja tun-
nistettavissa.

Tekstejä uhrilampaasta on Uu-
dessa Testamentissa, Joh 1:29,35-36, 
1Kor 5:7. Karitsan päästä lähtee sä-
teitä ja rinnan haavasta syöksyy ve-
ri maljaan. Karitsan yläpuolella tai-
vaalla liitää säteilevä kyyhky, josta 
lähtee säteitä kaikkien läsnäolijoi-
den ylle. Kävimme läpi taulukoko-
naisuuden hahmoja. Alttaritaulus-
sa on havaittavissa lähes tieteellisen 
tarkka kasvien ja jalokivien kuvaus 
ja samalla koettavissa syvä ja tietoi-
nen ymmärrys kristillisyyden mer-
kityksestä ihmiskunnassa.

Antroposofia ja tiede
Esko Osmo kokosi laajan esityk-

sen tieteellisestä pohjasta antropo-
logisissa tieteissä ja antroposofises-
sa hengentieteessä. Antropologisis-
sa tieteissä, miten tieteitä kattavasti 
voidaan tässä yhteydessä kutsua en-
nen antroposofisen hengentieteen 
syntyä, ja antroposofisessa hengen-
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tieteessä tutkitaan ihmistä, luon-
toa ja maailmaa. Antroposofia tut-
kii samoja asioita kuin antropologi-
set tieteet, mutta ei-aistittavia puo-
lia niistä. Tutkimustapa on hengen-
tieteellinen. Tuloksina tutkimuksis-
ta saadaan henkisiä lainalaisuuksia 
ja tietoista ymmärrystä ihmisestä ja 
ihmistä ympäröivästä maailmasta. 
Tutkimustuloksia voidaan arvioida 
terveellä ihmisjärjellä. 

Suurin ero antropologisten tie-
teiden ja antroposofisen hengen-
tieteen välillä on siinä, että antro-
pologiset tieteet ottavat lähtökoh-
dakseen havainnon ja siitä luotavat 
käsitteet ja lainalaisuudet, johon 
ne eivät halua ”subjektiivisen ajat-
telun” vaikuttavan. Antroposofisen 
hengentieteen perusta taas on ni-
menomaan ajattelu, jonka Rudolf 
Steiner loi uuden tietoteorian poh-
jaksi jo 1800-luvun lopulla ”objek-
tiivisena tosiasiana”.

Näin voidaan saavuttaa pelkän 
lainalaisuuden abstraktion, joka si-
nänsä on henkinen, lisäksi kyky tie-
dostaa vaikuttavaa, joka on laina-
laisuuden taustalla vaikuttavana.

Esitelmä koostui kolmesta osas-
ta. Lähtökohtana oli aluksi luo-
da kuvanomainen tarkastelu luon-
nosta käyttäen kasvimaailmaa esi-
merkkinä. Luennossa tavoiteltiin 
rinnakkain näkyvän ja näkymättö-
män maailman havaitsemista kas-
vin kasvussa vuoden kierrossa. 
Apuna käytettiin J.W. Goethen ja 
Steinerin tutkimuksia.

Toiseksi pyrittiin ajattelulle luo-
maan yhtenäinen kuvaus siitä, mi-
ten ajattelun on mahdollista läpäis-
tä raja, joka on näkyvän sekä näky-
mättömän ja siinä vaikuttavan vä-
lillä. Koetettiin ymmärtää, miten 
normaalille, terveelle ihmistietoi-
suudelle on mahdollista tavoittaa 
näkyvän ja näkymättömän välillä 
oleva raja ja ylittää se ajattelua ke-
hittämällä, erottaa ajattelu toimin-
tana ja ajattelun sisältö toisistaan.

Kolmanneksi paneuduttiin pro-
fessori Peter Heusserin kokoaman 
diaesityksen avulla luonnontieteel-
lisestä reduktionismista syntyneen 
nykylääketieteen ongelman kor-
jaamiseen antroposofisen lääketie-
teen avulla. Diasarja liittyy hänen 
suomennettuun kaksiosaiseen kir-
jaansa, Kehittyvä ihmiskuva ja tie-
de I-II. Antroposofinen, laajennet-
tu lääketiede on kokonaisvaltaista 
ja integratiivista. Se antaa mahdol-
lisuuden inhimillisemmän tervey-
denhoidon kulttuuriin.

Parantamisen perusteet
Antroposofisen lääketieteen 

teoksesta "Parantamisen perus-
teet" käsiteltiin ryhmätyönä luku II, 
"Miksi ihminen sairastuu?". Luim-
me luvun läpi ja keskustelimme 
edeten kappale kappaleelta. Ryh-
mästä nousi aina uusia mielenkiin-
toisia näkemyksiä ihmisen tervey-
destä ja sairaudesta. Esimerkiksi ih-
misraajan terveen liikkumisen pro-
sessit ja halvaus ymmärrettiin vas-
taavanlaisina rinnakkaistapahtumi-
na. Luku loppui lauseeseen: Paran-
tamisen on siksi oltava eetterieli-
mistön hoitamista.

Konsertti
Kurssin päätökseksi kuultiin mu-

siikkia. Trio Peter Zimmermann, 
klarinetti, Helena Heikkilä, viulu, 
ja Reijo Kurppa, viulu, soitti neljä 
teosta, jotka Timo Pesonen oli so-
vittanut tälle kokoonpanolle. Laula-
jien kanssa esitettiin kaksi kappalet-
ta, Franz Schubertin ’An die Musik’ 
sekä Yrjö Kilpisen ’Laululle’. Lo-
puksi kuultiin trion soittamat kak-
si klezmermusiikkikappaletta: tra-
ditionaaliset ’Jewish Wedding Song’ 
ja ’Onnen hetkiä Varsovassa’. Kiitos 
esityksistä.

Kurssin puitteet
Heinäveden Valamo on Kristuk-

sen kirkastumisen luostari. Elokuun 
ensimmäisenä sunnuntaina, kurs-
sin viimeisenä päivänä, luostarissa 
oli suuri Kristuksen Kirkastumisen 

juhla, pääkirkon Temppelijuhla. 
Munkkeja, papistoa, nunnia ja juh-
laväkeä juhlapuvuissaan oli run-
saasti läsnä juhlassa.

Yöpyminen luostarissa, ruokai-
lu, työtilat ja lähellä oleva luon-
to ovat viime vuosina mahdollis-
taneet kurssille erinomaisen koko-
naisuuden ja rauhallisen ympäris-
tön kasvin ja ihmisolemuksen tar-
kastelulle. Kiitos.
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0886-2.
Gentin alttaritaulu, closertova-
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68539-2-5, ISBN: 978-952-68539-
4-9.
Kasvit 1, toim., (2008), ISBN: 978-
951-0-33403-4, ISBN: 978-951-0-
33407-2 (sarja).
Kurtto A. (tekstit), Suomen luon-
nonkasvit, (1995), ISBN: 951-584-
059-7.
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ISBN-10: 951-1-19663-4.
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Steiner R. ja Wegman I., Paran-
tamisen perusteet, (2008),  ISBN: 
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St. John’s Wort, Hyperici herba, 
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Valamon luostari, Heinävesi, vala-
mo.fi
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Kasvikurssilaisia Valamossa elokuussa 2017.
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Satuja ja tarinoita koskevis-
sa tutkimuksissa on havaittu 
niiden monipuolinen vaiku-

tus lasten ja nuorten kehitykseen ja 
persoonallisuuteen niin kognitiivi-
sessa, psykologis-emotionaalisessa 
kuin terapeuttisessa mielessä. Sa-
duilla on osoittautunut olevan eri-
tyisen tärkeä tunneilmaisullinen ja  
tunnekasvatuksellinen merkitys, 
sillä tunteiden sanallinen ja kuvan-
omainen ilmaisu auttaa niiden tun-
nistamista, säätelyä ja hallintaa. 

Myös Rudolf Steiner on nähnyt 
satujen ja tarinoiden arvon lapsen 
tunne-elämälle toisen seitsenvuo-
tiskauden ollessa juuri sen kehitys-
kautta. Steinerkoulun opetussuun-

Sadun parantava voima
Monen lapsuuteen liittyy kenties jokin rakas 
ja merkittävä satu, joka kulkee mukana elä-
mäntiellä huokuen salaperäistä tunnelmaansa 
ja kuvakieltään. Se voi olla elämän käänne-
kohdissa myös rohkaiseva ystävä ja saattelija, 
joka kykenee avaamaan lukkoja ja portteja tai 
viitoittamaan uutta suuntaa. Lahden Sylvia-
kodissa Gyllenbergin säätiön apurahan turvin 
toteutetussa satututkimuksessa pyrimme 
lähestymään ja ymmärtämään sadun paran-
tavaa voimaa ja tulkitsemaan sen vivahteik-
kaita salaisuuksia.

Teksti: Maija Pietikäinen
Kuvat: Saija Suhonen, Juuso Häkkänen, Christine Dauner

nitelmassa niihin liittyvä kertomus-
aineisto painottuu erityisesti kol-
meen ensimmäiseen kouluvuoteen 
kansansatuina, legendoina, eläin-
tarinoina ja Raamatun kertomuk-
sina. Steiner on tarkastellut satuja 
myös ihmisen henkisen kehityksen 
kuvastajina, jolloin ne sisältävät ku-
via sen lainalaisuuksista ja mikro- 
ja makrokosmoksen yhteenkuulu-
vuudesta imaginatiivisessa muo-
dossa.

Satujen terapeuttinen 
merkitys

Saduilla on lasten ja nuorten ek-
sistentiaalisiin kysymyksiin liitty-
vä mielenterveydellinen vaikutus, 

koska ne opettavat selventämään 
tunteita ja suhteita muihin ihmi-
siin, ottamaan etäisyyttä omaan it-
seen sisäisten kuvien avulla ja löy-
tämään vastauksia ihmissuhde-
vaikeuksiin. Ne luovat näin ideaa-
lisia esikuvia lapsen käyttäytymi-
selle. Satujen minuutta vahvistava 
vaikutus perustuu juuri siihen, että 
ne opastavat lasta ja nuorta löytä-
mään tällä tavoin omaa identiteet-
tiään ja katsomuksiaan sekä anta-
vat käsityksen siitä, mitä kokemuk-
sia hän tarvitsee kehittääkseen luo-
vuuttaan.

Sadut eivät siis ole vain idyllisiä 
kuvia maailmasta, vaan ne liittyvät 
moniin keskeisiin elämän teemoi-
hin, kuten rakkauteen, kateuteen, 
aggressioon, vihaan, kuolemaan 
tai vanhenemiseen. Max Lüthi pai-
nottaakin sitä, että sadut eivät esi-
tä ulkoista todellisuutta vaan ihmi-
sen ”sisäistä eli sielullista totuutta”, 
minkä vuoksi niillä voi olla tärkeä 
parantava merkitys diagnostiselta, 
ennalta ehkäisevältä tai terapeutti-
selta kannalta. 

Satuja on tässä mielessä tutkinut 
muun muassa Sigmund Freud, jo-
ka liitti satumotiivit unitutkimuk-
siinsa ja tarkasteli niiden valos-
sa potilaidensa lapsuuden koke-
muksia ja neuroosien syntymis-
tä. C.G.Jung puolestaan tulkitsi sa-
dut juuri ihmisen sisäisten proses-
sien kuvastajana sekä ihmiskunnan 
kollektiivisten ja tiedostamattomi-
en psyykkisten prosessien ilmaisi-
jana. Hän näki niiden ilmentävän 
käyttäytymisen arkkityyppisiä mal-
leja, joiden avulla ihminen pyrkii 
kohtaamaan elämän suuria perus-
kysymyksiä.

Satujen terapeuttinen merkitys 
voitaisiin tiivistää kokoavasti siten, 
että lapsi voi saada satujen avulla 
etäisyyttä itseensä ja kokea minän-
sä olevan kuitenkin turvassa sym-
bolissa. Näin hän voi saada uuden 
yhteyden ja vuorovaikutuksen kie-
len omaan sielunelämäänsä. Sa-
malla satujen tarjoamassa identi-
fikaatio- ja projisoimisprosessissa 
lapsi kokee vapautumista tunne-
elämän ja alitajunnan ongelmista 
niiden ulkoistamisen avulla ja saa 
siten uusia välineitä minän eheyty-
mistä varten. Myös satujen moraa-
lis-symbolisten arvojen avulla voi-
daan luoda yhteys lapsen hyvyy-
teen ja vahvistaa sitä, mikä edes-
auttaa hänen mahdollisuuksiaan 
solmia kiintymyksellisiä ihmissuh-
teita.
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Värivaloterapiaa.
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Värivaloterapia

Tutkimuksessamme satujen yh-
teydessä käytetyn värivaloterapi-
an synty palautuu yhtäältä Rudolf 
Steinerin 1920 lääkäreille tarkoitet-
tuihin esitelmiin, joissa hän pitää 
tärkeänä tämän terapian suurem-
paa huomiointia tulevaisuudessa, 
ja toisaalta lääkäri Karl Königin ja 
taiteilija Carlo Pietznerin väliseen 
hoitopedagogis-terapeuttiseen yh-
teistyöhön Skotlannissa. He ryhtyi-
vät 1948 kehittämään Steinerin viit-
teiden pohjalta värillisten varjojen 
käyttöön perustuvaa värivalotera-
piaa kehitysvammaisille lapsille ja 
nuorille, joilla oli vaurioita aivojen 
motorisissa keskuksissa. 

Terapiaa on siitä lähtien harjoi-
tettu lukuisissa hoitopedagogisis-
sa paikoissa eri puolilla maailmaa, 
myös Lahden Sylvia-kodissa Fred-
dy Heimschin alulle saattama-

na. Siitä on saatu hyviä kokemuk-
sia erityisesti lihaskouristusten ren-
touttamisessa, epärytmisen hengi-
tyksen ja elimistön lämpöjärjestel-
män tasapainottamisessa sekä si-
säisen vireyden lisäämisessä.

 
Tutkimuksen tarkoitus ja 
ongelma-alueet

Satututkimuksemme tarkoituk-
sena oli saada viitteitä siitä, mil-
laisia vaikutuksia värivaloterapian 
avulla esitetyillä saduilla on trau-
matisoituneisiin, yliaktiivisiin ja 
puberteettiongelmista kärsiviin ke-
hitysvammaisiin lapsiin ja nuoriin.

Traumaattisen tapahtuman luo-
ma psyykkinen vaurio aiheuttaa 
lapsilla usein ongelmia erityises-
ti itseluottamuksen ja maailmaan 
kohdistuvan luottamuksen alueel-
le. Tutkimukseen osallistuneiden 
lasten ja nuorten traumat liittyivät 

ennen muuta äitisuhteessa koettui-
hin hylkäämis- tai menettämisko-
kemuksiin. 

Yliaktiivisten lasten ongelmissa 
on puolestaan kyse pääasiassa neu-
rologisista oireista, jotka saattavat 
ilmetä erilaisina käyttäytymiseen 
ja kognitiivisiin toimintoihin liitty-
vinä vaikeuksina, kuten tarkkaavai-
suuden säätelyongelmina, yliaktii-
visena käyttäytymisenä ja impulssi-
en hallitsemisvaikeutena.

Myös kehitysvammaisilla nuo-
rilla ilmenee nuoruusikään kuu-
luvaa identiteetin etsintää, johon 
liittyy erilaisia kriisivaiheita ja sy-
viä tunnetiloja. Ne voivat tulla esiin 
esimerkiksi yksinäisyyden, pelon ja 
ahdistuksen kokemuksina tai voi-
makkaina mielialojen vaihteluina 
ja heilahduksina. Tässä tutkimuk-
sessa mukana ollut nuori kärsii eri-
tyisesti pelokkuudesta ja sosiaalis-
ten kontaktien puutteesta.

Tutkimuksen 
suorittaminen

Tutkimuksen viisi tutkimushen-
kilöä olivat iältään 10—14 -vuotiai-
ta poikia, jotka osallistuivat kevään 
ja syksyn 2014 sekä kevään 2015 ai-
kana kaikkiaan neljään seitsenviik-
koiseen terapiajaksoon. Niiden ai-
kana värivaloterapian avulla esitet-
tiin kaksi Grimmin satua, Kristalli-
pallo ja Tähtimarkat (kaksi jaksoa 
molempia), joista viimeksi mainit-
tu satu liittyy erityisesti traumako-
kemuksiin.

Terapian vaikutuksia arvioi-
tiin terapiajaksoja ennen, niiden 
puolivälissä ja jälkeen suoritettu-
jen diagnostisten piirrosten avulla, 
joissa hyödynnettiin yleisen psyko-
logian piirissä kehitettyä ja käytet-
tyä HTP-testiä (talo-puu-ihminen-
testi) antroposofisen ihmiskuvan 
näkökulmasta sekä Gregg M. Furt-
hin kehittämää kuvien jungilaista, 
systemaattista tulkintatapaa. Hou-
se-Tree-Person-testi on projektii-
viseen ilmaisuanalyysiin perustuva 
tutkimusmenetelmä, jonka avulla 
analysoidaan erityisesti lasten per-
soonallisuutta ja psyykkistä kehi-
tystä. 

Steinerpedagogiikan piirissä tes-
tiä käytetään esimerkiksi koulukyp-
syystestinä antroposofisen ihmis-
kuvan pohjalta. Tällöin se liittyy ih-
misen kolmijäsenteiseen rakentee-
seen talon antaessa viitteitä ihmi-
sen fyysiseen olemukseen, läsnä-
oloon ja kehotietoisuuteen, puun 
elämänvoimiin ja elämänhaluun 
sekä ihmishahmon minuuteen ja 

Kuvat on piirtänyt 11-vuotias poika, jolla on traumaattisia kokemuk-
sia ja yliaktiivisuutta. Kuvat on piirretty ennen terapiajaksoja, niiden 
puolivälissä ja jälkeen.
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minäkuvaan liittyvistä kokemuk-
sista. Testi tarjosi tutkimuksellem-
me yhteismitallisen tutkimusme-
netelmän, minkä lisäksi sen luotet-
tavuutta parannettiin kolmen tutki-
musryhmän jäsenen toimimisella 
erillisinä arvioijina.

Furthin esittämät tulkintavai-
heet koskevat kuvien herättämää 
ensivaikutelmaa ja tunnereaktioi-
ta, niiden polttopisteitä sekä tulkin-
nallista yhteenvetoa. Tutkimuksen 
keskeisiksi tarkasteluelementeiksi 
valittiin erityisesti kuvan koko suh-
teessa paperiin, kuvan värillisyys ja 
sen muutokset sekä kuvien erityis-
piirteet. Tulkinnassa haluttiin vält-
tää standardisointia ja kaavamai-
suutta ja sen sijaan painottaa pro-
sessuaalisuutta, kontekstuaalisuut-
ta ja yksilöllistä tarkastelua. Kuvat 
tulkittiin paljolti tekijänsä persoo-
nallisena tyylinä ja ”äänenä”, kom-
munikointitapana ja kuvallisina 
metaforina, joita voidaan ymmär-
tää ja tulkita välittömällä tavalla.

Tutkimusryhmä ja 
avustajat

Tutkimusryhmään kuuluivat lää-
käri Jenny Josephson Englannista, 
taideterapeutti Martin Gull ja tut-
kimuskoordinaattori Maija Pieti-
käinen. Tutkimusta avustivat vä-
rivaloterapiaa toteuttaneet henki-
löt eli eurytmistit Heli Harmaala-
Outakivi, Minna Soukkanen, Lii-
sa Lankinen ja Jussi Sonninen se-
kä muusikko Anne Kantola ja pu-
heterapeutti Oliver Ifill.

Tulokset
Pedagogisen ja voimavarasuun-

tautuneen taideterapian näkemyk-
sissä korostetaan ihmisen luovaa 
kykyä ja sen käyttämistä ongelmal-
lisen tilanteen ”uudelleen ymmär-
tämiseen”, eri olemuspuolten vah-
vistamista ja ihmisen omien voi-
mavarojen lisäämistä. Yvonne Do-
lan näkeekin taideterapian keskei-

seksi tavoitteeksi yksilön kaikkien 
mahdollisten voimavarojen mobi-
lisoinnin ongelmien syiden selit-
telyjen sijaan. Kuvat (tai piirrokset) 
nähdään silloin ennen muuta ker-
tomuksina ja kommunikaationa, 
mikä tapahtuu kuvien intuitiivis-
ten ja non-verbaalisten metaforien 
avulla. Kyseisen taideterapiasuun-
tauksen pohjalta tämän tutkimuk-
sen jäsentynyt rakenne ja rytminen 
aikaprosessi voidaan tulkita voima-
varana siihen osallistuneiden las-
ten ja nuorten kannalta.

Tutkimushenkilöillä ilmeneviin 
ongelmiin yhdistyy usein negatii-
vissävyinen omakuva, mitä suuri 
affektiivinen konfliktialttius ympä-
ristön kanssa vahvistaa luoden si-
ten helposti noidankehän. Lasten 
ja nuorten ennen ensimmäistä te-
rapiajaksoa piirtämät autiot, yksi-
näiset ja tunnelmaltaan osin pelok-
kaat kuvat puhuivat omaa sanaton-
ta kieltään. Terapiaprosessin myö-
tä syntyneet piirrokset antoivat viit-
teitä siitä myönteisestä tuesta ja 
annista, mitä terapialla voi olla sii-
hen osallistuneiden monimuotoi-
semmalle ja monivivahteisemmal-
le käsitykselle omasta itsestä. Hei-
dän minäkuvansa sai uusia ja posi-
tiivissävyisempiä piirteitä, mitä it-
sensä kokeminen luovana yksilö-
nä voi vahvistaa ja monipuolistaa. 
Tätä voi pitää osoituksena taidete-
rapian tarjoamasta tilasta yksilölle, 
jotta hän voi ottaa rauhassa oman 
luovuutensa haltuun.

Eriytyneemmin tarkasteltuna ta-
lopiirrosten voimistunut, selkiinty-
nyt ja jäsentynyt luonne sekä kehi-
tys kohti värikästä, asuttua ja läm-
minsävyistä talokuvaa autioiden, 
yksinäisten ja asumattomien ra-
kennusten sijasta indikoi sitä muu-
tosta, jonka tutkimushenkilöt ko-
kivat terapian myötä omassa fyysi-
sessä olemuksessaan, kehotietoi-
suudessaan ja läsnäolossaan. 

Puupiirrosten elävöityminen, jä-
sentyminen ja vahvistuminen viit-
taavat puolestaan havaintojen ja 
kokemusten positiivisiin muutok-
siin, jotka koskivat omia elämän-
voimia ja elämänhalua sekä niiden 
voimistumista terapiaprosessissa. 
Ensimmäisten kuvien ankea, vä-
ritön, usein leijuva ja surkea talvi-
nen puu muuntui piirroksissa koh-
ti juurevaa, elävää, värikylläistä ja 
vahvaa vaikutelmaa.

Elävöityneet, vivahteikkaammat 
ja värikkäämmät ihmishahmot ja 
niiden kasvanut koko voidaan tul-
kita tueksi juuri minäkuvan mo-

nipuolistumiselle ja myönteisem-
mälle kokemukselle sekä rohkeu-
den ja uskalluksen kasvulle. Ihmis-
hahmojen osittainen pilapiirros-
maisuus on monitulkintaista ja yk-
silösidonnaista, jolloin ne voidaan 
tulkita esimerkiksi visuaalisiksi jäl-
jittelymalleiksi tai toiveluonteisiksi 
omakuviksi.

Kaikille kuville ominaisia erityis-
piirteitä olivat selkeä talojen, pui-
den ja ihmishahmojen värillisyy-
den kasvu sekä monien yksityis-
kohtien lisääntyminen. Sen sijaan 
ympäristön ja taustan viitteellisyys, 
niukkuus tai puuttuminen saat-
taa olla merkki siitä, että traumas-
ta, yliaktiivisuudesta ja puberteet-
tiongelmista kärsivät lapset ja nuo-
ret ovat yhä varsin keskeneräisiä 
myönteisten sosiaalisten suhtei-
den rakentamisprosessissa. Heidän 
ajankohtaiset kehityshaasteensa ja 
– tehtävänsä painottuvat useimmi-
ten juuri oman identiteetin raken-
tumiseen, vahvistumiseen ja sel-
kiytymiseen, minkä tuloksena sosi-
aaliset suhteet voivat vasta eheytyä 
ja lujittua.

Värilliset ikkunat, joilla värillinen 
valo heijastetaan esiintymislavan 
kankaalle, Ballytobin/Irlanti.

Viitteitä ja lähteitä:
Sadun parantava voima. Tutkimus 
sadun parantavasta vaikutuksesta 
traumatisoituneisiin, yliaktiivisiin 
ja puberteettiongelmista kärsiviin 
lapsiin ja nuoriin. Tutkimusraportti 
2016, 47 sivua. YTT Maija Pietikäi-
nen.
Lüthi, Max: Märchen. J.B.Metzler 
Verlag. Stuttgart 2004.
Steiner, Rudolf: Geisteswissenschaft 
und Medizin. Erster Ärztekurs. Dor-
nach. GA 312.
Furth, Gregg. M: Heilen durch 
Malen. Die geheimnisvolle Welt 
der Bilder. Walter-Verlag. Zürich ja 
Düsseldorf 1997.
Esim. Jenny Josephson omassa 
työssään koululääkärinä Iso-Britan-
nian useissa steinerkouluissa.
Ks. mm. Seeskari, Daniela: Lasten 
ja nuorten taideterapia. Kasvami-
sen voimavara. Helsinki 2004.
Dolan, Yvonne: Solution Focused 
Principles, Luentoja, Helsinki: Rat-
kes 2003.
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Kirjoittaja
Maija Pietikäinen 
on yhteiskunta-
tieteiden tohtori, 
steinerpedago-
gi ja laulunopet-
taja, joka toimii 
vapaana tutkija-
na, kirjoittajana, 
kääntäjänä ja kustantajana.
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Dornachissa syntyi syyskuus-
sa 1922 Rudolf Steinerin 
avulla uskonnollisen uudis-

tumisen liike, jonka nimeksi tuli 
Die Christengemeinschaft, joka on 
oikeastaan kristittyjen yhteisö. Ni-
mi kristallisoitui sitten hieman ka-
levalaiselta kalskahtavaan muo-
toon Kristiyhteisö.

Nuorten kysymykset 
johtivat uuden kirkon 
syntyyn

Ensimmäinen maailmansota 
oli jättänyt jälkeensä epätietoisuu-
den, kaoottisen tyhjyyden. Teolo-
gian opiskelijat kokivat yliopiston 
riistävän heiltä viimeisetkin uskon-
rippeet. He kokivat, etteivät pysty 
vastaamaan ajassa liikkuviin kysy-
myksiin. Jotkut olivat kuulleet Ru-
dolf Steinerin esitelmiä ja suuntasi-
vat kulkunsa Dornachiin, Sveitsiin, 
Steinerin puheille. Toisistaan tietä-
mättä opiskelijoita lähti Steinerin 
luokse kysymään, miten teologiaa 
ja uskonnollista elämää voitaisiin 
kehittää ja uudistaa, jotta kysyville 
ihmisille voitaisiin vastata tyydyt-
tävästi. Rudolf Steiner kehotti nuo-
ria kokoamaan ryhmän, jolle hän 
alkaisi pitää kursseja. Kevättalvella 
1920 Steiner vastasi niille, jotka oli-
vat tulleen pyytämään apua:

”Jos pystytte viemään läpi tuon 
suunnitelmanne… niin sen merki-
tys koko ihmiskunnalle olisi todel-
la suuri.”

Hengentieteen perustaja Ru-
dolf Steiner ei itse voinut ryhtyä us-
konnollisen liikkeen perustajak-
si. Perustelut löytyvät jo Steinerin 
Berliinissä pitämästä esitelmästä 
20.2.1917.

”…oikealla tavoin uskonnollises-

ti kokeva ihminen myös tuntee tar-
vetta tietoon, tiedostamiseen, sillä 
uskonnollisesta kokemisesta syn-
tyy hengentietoisuus. Hengentie-
de johtaa tietoon hengestä samal-
la tavoin kuin luonnontiede joh-
taa tietoon luonnosta…. Subjektii-
visesti sanottuna: palava uskonnol-
linen elämä voi tänä päivänä ohja-
ta ihmisen hengentieteen pariin.” 
Ja Steiner oli nimenomaan hengen-
tieteen perustaja.

Kesäkuussa 1921 Rudolf Steiner 
sitten aloitti ensimmäisen kurssin 
teologeille ja toisen kurssin jo sa-
man vuoden syksyllä. Kurssit jat-
kuivat vuoden kuluttua syyskuussa 
1922, jolloin Kristiyhteisö varsinai-
sesti perustettiin.

Keulahahmoksi uskonnollisen 
uudistumisen liikkeeseen nousi 
teologian tohtori Friedrich Rittel-
meyer (1872–1938). Hän oli toimi-
nut pitkään rakastettuna ja kunni-
oitettuna evankelisena saarnamie-
henä ensin Nürnbergissä ja lopuksi 
Berliinissä, kunnes kuultuaan Stei-
nerin esitelmiä ja tutustuttuaan hä-
neen lähemmin päätti liittyä syn-
tymässä olevaan uuteen kirkkoon 
sen vanhimpana jäsenenä.

50 vuotta sitten Suomeen
Tänä syksynä tulee kuluneeksi 

50 vuotta siitä, kun Kristiyhteisö tu-
li Suomeen. Tänne sen toi Helmer 
Knutar. Hän on toiminut nuore-
na ensin maanviljelijänä, opettaja-
korkeakoulun jälkeen erityisluokan 
opettajana ja käytyään Goetheanu-
min opettajakoulutuksen hän sai 
Helsingin Rudolf Steiner -koulun 
kolmantena toimintavuonna ope-
tettavakseen luokan, jota luotsa-
si kahdeksan vuotta. Hän toimi Bi-

odynaamisen yhdistyksen ja Ant-
roposofisen liiton johdossa, ja sit-
ten vapaavuotenaan hän erityisten 
”sattumien” seurauksena ja tohto-
ri Friedrich Beneschin kehotuk-
sesta, lähti kesällä 1967 Stuttgar-
tiin Kristiyhteisön pappisseminaa-
riin. Hänet hyväksyttiin suoraan 
vihkiryhmään ja hänet vihittiin 
23.9.1967 Kristiyhteisön papiksi. 
Rituaalien tekstit hän oli saanut jo 
suomennetuksi ja niin hän ensim-
mäisenä adventtina 1967 pystyi pi-
tämään ensimmäisen suomenkieli-
sen Ihmisen vihkitoimituksen.

Aluksi Kristiyhteisö toimi Pirk-
kolassa, opettajapariskunnan, Kaa-
rina ja Sven Mansikkalan kotona, 
suurempina juhlapyhinä Steiner-
koulun tiloissa, sitten Lönnrotinka-

Uskonnollista toisinajattelua:
Kristiyhteisö Suomessa 50 vuotta

Teksti ja kuvat:
Pekka Asikainen

Kristiyhteisö on syntynyt antroposofiselta poh-
jalta samaan tapaan kuin steinerkoulu, biody-
naaminen maanviljelys, laajennettu lääketiede, 
kehitysvammaistyö tai eurytmia. Yksikään 
näistä alueista ei syntynyt Rudolf Steinerin 
omasta aloitteesta, vaan aina kultakin alueelta 
esitettiin Steinerille kysymys, johon hän antoi 
vastauksen.

Kristiyhteisö Helsingissä. Näkymä 
sakastista alttarille.
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dulla kahdessakin osoitteessa, kun-
nes syksyllä 1977 löytyi Munkkinie-
mestä Kadetintien ja Kartanontien 
risteyksestä vanha huvilamainen 
talo, joka tuntui soveltuvan erin-
omaisesti seurakunnan tarpeisiin. 

Toisinajattelijoiden kirkko
Kristiyhteisössä ei ole dogmeja 

tai uskonkappaleita kuten vanhois-
sa kirkoissa. Dogmithan ovat ol-
leet alun perin eläviä, henkisiä to-
siasioita peilaavia käsitteitä, mut-
ta myöhemmin pikkuhiljaa kivetty-
neitä siinä määrin kuin ihminen on 
sokeutunut ja menettänyt alkukan-
taisen kykynsä nähdä henkiseen 
maailmaan. Kivettyneiden dogmi-
en kirjaimellista uskomista pide-
tään vanhoissa kirkoissa pelastuk-
sen ehtona.

Kristiyhteisössä ja antroposofi-
sessa ajattelussa jokaisen teologi-
sen käsitteen taustalla on henki-
nen, elävä realiteetti, jonka havait-
semiseen tarvitaan ”hengen silmä”. 
Nykyajan ihmisen kohtalona kui-
tenkin on, että hän on sokeana syn-
tynyt. Sokeus ja sokean parantami-
nen ovatkin Uuden Testamentin 
keskeisiä parantamiskertomuksia. 
Parantamistapahtumat ovat histo-
riallisia, 2000 vuotta sitten tapah-
tuneita, mutta samalla niillä on aja-
ton, ”imaginatiivinen” luonne. Juu-
ri siinä suhteessa aikamme ihmi-
nen on sokea, että hän ei havaitse 
henkistä todellisuutta, ei hengen 
vaikutusta ympärillään, ei näe Ju-
malan ihmeitä eikä edes huomaa 
olevansa sokea. Kristiyhteisön yksi 
suurista tehtävistä on herättää ih-
misessä hengentietoisuus, tietoi-
suus siitä, että kaiken kasvavan, ke-
hittyvän, kukoistavan ja kuoleen-
tuvan sisällä elää henki. Ei mikään 
kummitusmainen, vaan elävä, ai-
na edelleen kehittyvä ja muuntu-
va hengen todellisuus. Elävän hen-
gen näkevään kokemiseen on tar-
peen hengen silmä, jota voi paljol-
ti kehittää. Hengen silmää voi ver-
rata musiikkikorvaan, musikaliteet-
tiin, jota myös voi kehittää. Hengen 
silmän kehittämiseen Rudolf Stei-
ner on luonut antroposofisen me-
todin, koulutustien. Pelkän sokean 
uskomisen tilalle on tullut näkemi-
nen. Dogmit ovat saaneet rinnal-
leen hengentieteelliset tutkimustu-
lokset. 

Ensimmäisessä keskustelussa 
opiskelijoiden kanssa Steiner kysyi, 
miksei naisia ole enemmän muka-
na? Samalla hän toi esille, että nais-
ten on aika toimia samanarvoisina 

miesten rinnalla myös pappeina. 
Naispappeus on alusta alkaen ollut 
Kristiyhteisössä itsestäänselvyys.

Pyhistä toimituksista
Kristiyhteisöllä on seitsemän 

sakramenttia. kaste, konfirmaatio, 
ehtoollinen, rippi, avioliitto, papik-
si vihkiminen ja viimeinen voitelu. 
Muita toimituksia ovat kaksiosai-
nen ruumiin siunaus ja hautaami-
nen sekä lastenkirkko. Kaikkien ri-
tuaalien ja sakramenttien tekstit on 
saatu Rudolf Steinerin välityksel-
lä papiston vaalittavaksi. Ne on tar-
koitettu kuunneltaviksi. Siksi nii-
tä ei yleensä luovuteta maallikoit-
ten käsiin. Ne on tarkoitettu niil-
le, jotka sisäisesti ovat sitoutuneet 
koko elämänsä ajan elämään nii-
den kanssa ja päivittäin työskente-
lemään niiden kanssa. Päätös elää 
näiden tekstien, samoin kuin pa-
piston käyttöön uskottujen medi-
taatioiden kanssa on sitten vah-
vistettu pappisvihkimyksen sakra-
mentilla.

Sakramentaalisten toimitusten 
ymmärtämiseksi on tarpeen syven-
tyä kahteen käsitteeseen, jotka Stei-
ner tuo uskonnolliseen ajatteluun. 
Toinen on evoluutio, toinen Invo-
luutio. Yksinkertaistetusti voi sa-
noa: kaikessa kasvavassa ja kehitty-
vässä, monimuotoisuuteen tähtää-
vässä kehityksessä näkyy evoluu-
tion periaate. Sakramentit liittävät 
siihen toisen periaatteen, joka on 
Involuution, sielullis-henkinen, si-
säisyyteen pyrkivä periaate. Pelkis-
täen voimme sanoa, että ylitsepur-

suavaan elämään liitetään vastak-
kainen elementti, kuolema. Invo-
luution periaate ei kuitenkaan pää-
ty ristille ja hautaan, vaan johtaa 
kohti kuoleman voittamista, ylös-
nousemusta.

Kristiyhteisössä vietettävän eh-
toollisjumalanpalveluksen nimi on 
Ihmisen vihkitoimitus, die Men-
schenweihehandlung. Raamattu 
ja erityisesti Uusi Testamentti ovat 
keskeisellä sijalla, vaikka perusta-
na onkin antroposofinen ihmisku-
va, kosmologia ja kristologia.

Jumalanpalveluksissa ei lueta 
Rudolf Steinerin esitelmiä tai kir-
joituksia, vaan Uutta Testamenttia. 
Sen sijaan niin sanotut epistola-
tekstit, aikakirjeet tai ”aikarukouk-
set” on muiden rituaalitekstien ta-
voin saatu Rudolf Steinerin välityk-
sellä Kristiyhteisön vaalittavaksi. 
Näissä aikarukouksissa kukin kirk-
kovuoden juhla-aika saa sisäisen 
ilmaisunsa. Aikakirje luetaan ju-
malanpalveluksen alussa ja lopus-
sa symmetrisen periaatteen mukai-
sesti.

Juhla-ajat noudattelevat vanho-
jen kirkkojen kaanonia, lisäyksenä 
kuitenkin Mikaelin aika erityisine 
rukouksineen sekä loppiaisen juh-
la-aika, Epifania.

Synnistä ja ripistä
Kristiyhteisössä rippi ei ole syn-

nintunnustus eikä pappi julista ri-
pissä synninpäästöä. Sielun pelas-
tusta ja autuutta ei myöskään lu-
vata kenellekään. Ehkä juuri siitä 
syystä Kristiyhteisön jäsenmäärä 

Kristiyhteisön pappisseminaari Stuttgartissa Saksassa.
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on niin vaatimaton.
Rippi on ennen kaikkea eletyn 

elämän tarkastelua, sen iloja, su-
ruja, onnistumisia, epäonnistumi-
sia. Ripissä katsellaan samalla ih-
miselämässä kohdattua näennäis-
tä vääryyttä, epäoikeudenmukai-
suutta ja pyritään näkemään siinä-
kin merkitystä, johdonmukaisuut-
ta, ”johdatusta”, jotta voisi hyväksyä 
elämänsä. Mitä elämän tarkastelus-
sa nähdään, se viedään sitten altta-
rille, henkisen maailman eteen juu-
ri sellaisena kuin se on.

Rippi liittyy kiinteästi ehtoollisen 
sakramenttiin, Ihmisen vihkitoimi-
tukseen. Ehtoollisessa läsnä ole-
va Kristus vahvistaa ihmistä kanta-
maan oman kohtalonsa, karman-
sa. Vain Hänen avullaan ihmisen 
on mahdollista voittaa vastustavat 
voimat ja löytää minuudelleen vah-
vistus.

Yksi ihmiselämä ei riitä siihen 
suureen kasvuun, johon ihminen 
on asetettu. Ihmisen henkinen mi-
nuus palaa uudelleen maan pääl-
le tietyn ajan kuluttua tiettyyn kan-
saan, kieleen, kulttuuriin ja perhee-
seen kohtaamaan niitä asioita, joi-
ta hän on päättänyt kohdata en-
nen syntymäänsä. Merkittävin ripin 

tehtävistä onkin palauttaa ihmisen 
tietoisuuteen niitä päätöksiä, joita 
hän on tehnyt esisyntymällisessä ti-
lassa, mutta saattanut sitten unoh-
taa elämänsä hyörinässä. Oman yk-
silöllisen elämäntehtävän ja koh-
talon löytyminen ovat yhteydessä 
juuri tuohon muistamiseen.

Muutoksen tuulia
Tätä kirjoittaessa Munkkiniemen 

40 vuotta palvellut talo on myyty ja 
vuoden 2018 alussa on muutto uu-
siin tiloihin, jonka osoitetta emme 
vielä tiedä.

Kristiyhteisöllä on kiinteät seu-
rakunnat Helsingissä ja Tampereel-
la. Säännöllistä toimintaa on Lah-
dessa, Oulussa ja Vaasassa, pieni-
muotoisempaa Porissa, Jyväsky-
lässä, Tammisaaressa, Kouvolassa 
ja Lappeenrannassa. Rovaniemel-
lä on tähän mennessä saatu kokea 
jopa konfirmaatio. Miten toiminta 
jatkuu tulevaisuudessa, on tieten-
kin avoin kysymys.

Helsingissä toimii kolme pappia, 
Tuula Huhtala-Salmisto, Harri 
Salmisto ja Pekka Asikainen, jotka 
vierailevat myös filiaaliseurakun-
nissa Helsingin ulkopuolella. Eme-
ritus Lars Karlsson auttaa edelleen 

Kirjoittaja Pekka Asikainen on Kris-
tiyhteisön pappi ja toimii Helsingin 
seurakunnassa. Hän on myös pia-
nisti- oopperakorrepetiittori, kuo-
ronjohtaja ja musiikkikirjailija, jon-
ka erityisalaa ovat Wagnerin mu-
siikkidraamat. Hän on kirjoittanut 
kaksi kirjaa, toisen Wagnerin Par-
sifalista ja toisen Nibelungin sor-
muksesta yhdessä Jari Sinkkosen 
kanssa.

sekä ruotsin- että suomenkielisel-
lä puolella ja lisäksi pitää kursseja 
myös ulkomailla. Paula Korpelai-
nen toimii Tampereella ja huolehtii 
samalla monista filiaaliseurakun-
nista aina Oulua myöten.

Osallistuin toukokuun lopul-
la  eurytmiaterapian kurssi in            
Dornachissa.

Maa, pensaat ja puut hehkuivat 
värikkäissä kukissaan lintujen lau-
lun säestäessä; olihan Taivaaseen-
astumisen aika vuodenkierrossa.

P i e n e s s ä  p u i s e s s a  t a l o s s a 
(Holzhaus nimeltään) Margrit 
Hitsch  piti kurssin teemaltaan 
”Konsonanttien B-P ja T-D ole-
mus ja merkitys”. Nämä konsonan-
tit ovat Rudolf Steinerin ”Hoito-
eurytmiakurssin” neljä ensimmäis-
tä konsonanttia.

B–äänteellä alkaa niin kutsuttu 
kehitysketju (BMDNRLG CH FSHT) 
eurytmiassa. Steiner antoi kehitys-
ketjun Tatjana Kisseleffille ja sanoi 
siitä löytyvän kaiken kehityksen. 
Kehitysketju loppuu T-äänteeseen.

Dornachin kurssin eurytmiate-
rapian aihetta väritti pastori Glau-
dia Stockmannin esitelmä aihees-

Apuraharaportti
Aly ry:n apurahalla
eurytmiaterapiakoulutuksessa
Dornachissa

ta ”Maailman merkitys/tarkoitus” 
(Sinn der Erde). 

Steiner on esitelmissään kerto-
nut, että jos maapallon ulkopuo-
lelta tulisi joku ja kysyisi mikä on 
maan merkitys, hän ymmärtäisi sen 
heti, kun hänelle näytettäisiin Leo-
nardo da Vincin ”Viimeinen eh-
toollinen” -teosta. Da Vinci ei ol-
lut itse tyytyväinen maalaukseen-
sa. Varsinkin Kristuksen ja Juudak-
sen hahmot tuottivat hänelle ko-
vasti vaikeutta. Kuvan voisi sanoa 
olevan ”maallinen” — siinä ei ole 
sädekehiä, ei kultaista maljaa, vaan 
huone jossa pöytä, juomalasit ja lei-
pää murrettuna. Opetuslasten hah-
moista voi löytää myös nuo kehitys-
ketjun konsonantit. 

Steiner antoi eurytmiaan vih-
jeen, että kehitys alkaa aina ottami-
sella ja päättyy antamiseen. Da Vin-
cin maalauksessa Kristuksen va-
sen käsi ottaa ja oikea antaa, kuten 

eurytmisessä kehitysketjussa B- ja 
T-konsonantit.

B on myös suojan antaja, sen al-
kukuvana voi pitää sylissään las-
ta pitävää äitiä. Ihmiset ja varsin-
kin lapset tarvitsevat nykyisin tur-
vallista suojaa kaikkea ympärilläm-
me olevaa hälyä, informaatiotul-
vaa ja yltäkylläisyyttä vastaan. Mil-
loin pääsemme ottamisesta anta-
miseen?

Tässä vain joitakin mietteitä hie-
nosta Dornachin päivistä.

Kiitollisena Alyn myöntämästä 
apurahasta

Anne-Marie Somero
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Kirjat "Kehittyvä ihmiskuva ja tiede" osat I ja II ovat 
edelleen tilattavissa Antroposofisen lääketieteen 
yhdistykseltä osoitteesta alykirjat@gmail.com
Hinnat: Osa I 39,00 € ja osa II 29,00 € (+postimaksu)

Osuuskunta Ciris perustettiin 
viisi vuotta sitten tarkoituksenaan 
henkisiä kulttuurivirikkeitä edus-
tavan laatukirjallisuuden kustanta-
minen. Erityistehtäväkseen se on 
kokenut myös korkeatasoisen las-
tenkirjallisuuden julkaisemisen, 
minkä tiimoilta on tehty co-editi-
on-yhteistyötä Verlag Freies Geis-
teslebenin kanssa. Osuuskunnan 
jäseniä ovat Yrjö Mäenpää, Maarit 
Holttinen, Klaus Salomaa ja Maija 
Pietikäinen.

Kiinnostava lukuvinkki on vuo-
den alussa julkaistu Klaus Adam-
sin, Wolfgang Rissmannin ja Mar-
ko Roknicin kirjoittama pieni kir-
janen ”Sisäisen tasapainon löytä-
minen”. Se sisältää 20 mielekästä ja 
inspiroivaa sielunharjoitusta huo-
miokyvyn, sydämen kulttuurin ja 
tahdon vahvistamiseksi. Harjoituk-
set on tarkoitettu kaikille, jotka ha-
luavat tehdä jotain sisäistä kehitys-
tään varten ja luoda parempaa elä-
mänhallintaa. Ne vahvistavat itse-
luottamusta ja keskittymiskykyä, ja 
niistä on apua myös itsehillinnän 
kehittämisessä. Siksi harjoitukset 
on tarkoitettu käytettäviksi myös te-
rapiatyössä sielullisten kriisien, uu-

Lukuvinkkejä

pumustilojen (burn out) ja psyyk-
kisten sairauksien parissa. Rudolf 
Steinerin kehittämiin sivuharjoi-
tuksiin verrattuina nämä harjoituk-
set ovat toteutettavissa helpommin 
ja lyhemmän ajan kuluessa.

Kirjan tekijöistä Wolfgang Riss-
mann on psykiatri, joka on toimi-
nut pitkään Friedrich Husemann-
klinikan johtajana ja kaksi muuta 
kirjoittajaa ovat klinikan psykiatri-
sia sairaanhoitajia. Omakohtaisen 
harjoittelun lisäksi he ovat käyttä-
neet ja kehittäneet harjoituksia yh-
teistyössä klinikan potilaiden kans-
sa. Kirja on Ciriksen bestsellereitä, 
jota ovat hankkineet myös monet 
ryhmät ja kollegiot yhteiseen, mie-
lekkääseen harjoitteluun! Sitä saa 
myös Aly ry:n kautta.

Viime vuoden lopulla julkais-
tiin Johannes Kanasen toimitta-
ma kirja ”Antroposofisia virikkei-
tä Suomelle”, jossa kuusi antropo-
sofia ja eri alojen asiantuntijaa ker-
tovat oman elämänalueensa näkö-
kulmasta yhteiskunnallisista käy-
tännöistä ja niiden uudistamisesta. 
Mukana on myös lääketieteen toh-
tori Seija Zimmermannin laaja ja 
kiinnostava artikkeli lääketieteen 

uudistamisesta. Laajennetun lää-
ketieteen lisäksi artikkeleissa käsi-
tellään steinerpedagogiikkaa (Ulla 
Ahmavaara), arkkitehtuuria (Maa-
rit Holttinen), biodynaamista vil-
jelyä (Kari Järvinen), talouden ja 
ajattelun uudistumista (Pentti Ka-
nanen) sekä Kristiyhteisöä (Jukka 
Kuoppamäki). Kirjaa välittää myös 
Aly ry.

Syksyn uutuuksia on uunituore, 
tarkistettu painos Rudolf Steinerin 
klassikkoteoksesta ”Opettamisen 
taito”. Se kuuluu niihin kolmeen 
merkittävään esitelmäsarjaan, jot-
ka Steiner piti ensimmäisen stei-
nerkoulun perustamisen yhteydes-
sä. Tunnetun filosofin Eero Ojasen 
odotettu kirja ylitajunnasta ”Minä 
olen nyt tuolla” ilmestyy syys-lo-
kakuussa. Joulumyyntiin on tulos-
sa Angela Kocondan lumoavasti 
kuvittama Grimmin satukirja ”Jo-
rinde ja Joringel” perheen pienim-
mille.

Maija Pietikäinen

www.ciris.fi
Tilaukset: info@ciris.fi
ja alykirjat@gmail.com 

Harjoituksia sisäiseen
tasapainoon ja muuta lukemista
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Rudolf Steiner / Ita Wegman

PARANTAMISEN PERUSTEET

Hengentieteen tietämykseen perustuva laajennettu hoitotaito

Tämän antroposofisesti laajennetun lääketieteen perustoja käsittelevän teoksen Rudolf Steiner kirjoitti 

yhdessä lääkäri Ita Wegmanin kanssa. Suomenkielinen laitos on syntynyt Arto Ingervon suomennoksesta, 

jota Suomen antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistyksen työryhmä on työstänyt vuosina 2002–07. 

Suomennoksen rinnalla kulkee aukeamittain aseteltuna saksankielinen alkuteksti.

Sidottu, 200 sivua, svh 33 €. 
Julkaisija Suomen antroposofinen liitto ja Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys

Volker Fintelmann

INTUITIIVINEN LÄÄKETIEDE

Antroposofinen lääketiede käytännössä

Perusteet – hoitoaiheet – hoitosuositukset

Laajin suomenkielinen kokonaisesitys antroposofisesta lääke tieteestä. Keski-Euroopassa suuren levikin 

saaneen teoksen täysin uudistettu laitos antaa  samalla kertaa ihmisopillisen ja käytännönläheisen koko-

naiskuvan. Professori, lääketieteen tohtori Volker Fintelmann tarkastelee nykylääketieteen ongelmia ja 

esittää näkemyksensä siitä, millä tavoin antroposofian mahdollistama lähestymistapa voi tarjota keinoja 

niiden ratkaisemiseen. Hän erittelee sairauksien syitä ja esittelee antroposofisen lääketieteen tarjoamia 

hoitomuotoja ja -keinoja ja sen käyttämiä erityisiä lääkevalmisteita sekä niiden valintaperusteita. Laaja 

hakemisto helpottaa kirjan käyttöä.

344 sivua, 2., painos 2010, 17x24 cm, sidottu, kovakantinen, svh 35 €

KIRJALLISUUTTA

Rudolf Steiner: Lääkärien ja sielunhoitajien yhteistoiminta. Pastoraalilääketieteellinen kurssi

Yksitoista esitelmää ja puhe Dornachissa 8.–18.9.1924, 2. p. 2014 sisältää kuvaliitteen. 144 s, svh 33€. Sidottu, kovakantinen

Suomen antroposofinen liitto, 050 4241 520, kirjamyynti@antropos.fi, kirjaesittelyt ja nettitilaukset: www.antropos.fi/

Armin Husemann: Ihmisen musikaalinen rakenne. Plastis-musikaalisen ihmisopin luonnos

Ihmiselimistön ja sen prosessien havainnoivaa tarkastelua. 304 s, svh 39 €. Sidottu, runsaasti kuvitettu, kovakantinen

Tulevaa ohjelmaa:
Ke 4.10.2017   Terveys, sairaus, kärsimys — Usko, toivo, rakkaus
    Pirkko Tolmunen

Pe—su 13.10.—15.10.2017 Biografia, Hannele Grantzau
Ke 25.10.2017   Fyysinen, sielullinen ja henkinen ihmisessä
    Göran Kurten
Pe—su 10.11.—12.11.2017 Terapeuttinen hieronta, voitelu Dr. Wegmanin ja
    Dr Hauschkan metodein, Anne Ingeborg Haugholt ja 
    Elisabeth Ydren, Vidarklinikka

Tammisaaressa alkaneelle
laajennetun hoidon Calendula-kurssille

mahtuu vielä mukaan

Kurssi on kaksikielinen (suomi/ruotsi). Luennot käännetään tarpeen mukaan. 
Kurssi kokoontuu keskiviikkoisin Tammisaaren kirjastossa klo 17.00—20.00. 
Viikonloppukoulutukset Mikaelkoululla perjantaisin alk. klo 17.00.
Hinnat 30.00—20.00€/ilta, pe—la 100.00 €, pe—su 150.00 €. Valitse sinulle sopiva 
kurssi ja ilmoittaudu mukaan mahdollisimman pian! Kurssi jatkuu vuonna 2018. 
Koko kurssiohjelma: www.alfaomegaraseborg.wordpress.com

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: virve.weckstrom@gmail.com, 0400-127 174

Kurssi on saanut tukea Gyllenbergin säätiöltä
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Olen Saija Suhonen  ja sain 
vuonna 2016 apurahan Antropo-
sofisen lääketieteen yhdistykseltä.  
Myönnetyn apurahani käyttö koh-
distui värivaloterapiakonferenssiin 
osallistumisen kustannuksiin. Vä-
rivaloterapiaseminaari järjestettiin 
Irlannissa, Callanissa 19—22.5 2016 
Camphill Ballytobinissa.

Kulut muodostuivat matkakus-
tannuksista Irlantiin sekä osallis-
tumismaksuista. Tapahtuman jär-
jestäjä Camphill Ballytobin ei ollut 
halunnut nimetä seminaarille var-
sinaista kiinteää osallistumismak-
sua, hintaa päivittäiselle ruokailuil-
le eikä majoitukselle yhteisön ti-
loissa. Seminaariosallistujien kes-
ken sovimme yhteisesti sopivaksi 
katsomamme summan sekä ruoas-
ta että majoituksesta. Lisäksi kuluja 
muodostui seminaariin kuuluvista 
yhteisistä retkistä matkakuluineen, 
konserttilippuineen ja ruokailui-
neen. Me ryhmämme stipendiaatit 
lahjoitimme Camphill Ballytobin- 
yhteisön hyväksi ja toiminnan tuke-
miseksi apurahojemme kiinteiden 
kustannusten jälkeen kaiken jäljel-
le jäävän osan. Tänä vuonna mei-
tä osallistujia oli 12 hengen ryhmä. 
Osallistujat koostuivat värivalote-
rapeuteista, eurytmisteistä, puhe- 
ääni ja taideterapeuteista. Meitä 
oli Irlannista, Hollannista, USA:sta, 
Saksasta, Englannista ja minä sain 
edustaa ainoana meitä suomalai-
sia.

Ohjelma näiden tehokkaiden ja 
antoisien neljän päivän aikaan ra-
kentui kello yhdeksästä aamusta il-
ta seitsemään, mutta kun kysees-
sä oli tiivis ja varsin innokas ryh-
mä, päivät venyivät valoväriterapi-
an parissa myöhäisille illan tunneil-
le. Upea vihreä ja vehreä ympäristö, 
kauniin toimivan yhteisön ympä-
röimänä loi täydelliset puitteet in-
tensiiviselle ja idearikkaalle semi-
naarimme toiminnalle. Kokenei-
den ja jo pitkän elämäntyönsä teh-
neet ja asiaan jo vihkiytyneet väri-
valoterapeutit muodostavat vankan 
perustan meille tuoreemmille ai-
heeseen etsiytyneille ja kiinnostu-
neille tulevaisuuden parantajille ja 
auttajille.

Seminaaripäivien ohjelmara-
kenne koostui eri maiden värivalo-
terapiaryhmien esityksille. Aamut 
aloitimme yhteisillä kansantans-

seilla. Sitten seurasi alustus päivän 
teemaan ja aiheeseen liittyvä tau-
dinkuva, potilastaustaa ja toteutu-
nut käytäntö, hoidon vaikutukset 
ja mahdollinen lopputulos. Kunkin 
ryhmän käytännönläheisiä koke-
muksia värivaloterapiasta ja niiden 
havaintojen ja tuloksien jakamista. 
Erilaisten teknillisten toteutuksien 
haastavuus on keskeisessä osassa 
värivaloterapeuttien tiedonvaihtoa.

Upeista ja tehokkaista esityksis-
tä ja toteutuksista saimmekin naut-
tia. Useimmat kokonaisuudet me 
ryhmäläiset saimmekin toiveena 
nähdä myös uusintakertoina. Kau-
niit, herkät värikulut, varjot ja vä-
rillisten varjojen leikki ja värikirjo-
jen uskomattomat sekoitukset pu-
heen, laulun ja musiikin säestyksel-
lä. Puitteet värivaloterapian toteu-
tukselle Ballytobinissa olivat hui-
keat: päärakennuksen arkkitehtoo-
ninen tila, akustiikka, tunnelma ja 
värien käytön hienostunut toteutus 
antoi unohtumattomia värillisiä ko-
kemuksia.

Irlantilainen henkinen maape-
rä, ilmapiiri ja ihmisten välitön ys-
tävällisyys loi pysyvän kodintunnel-
man sieluuni. Yhteisön perjantai-
konsertti oli kauneudessaan ja kos-
kettavuudessaan irlantilaisen ai-
nutlaatuisen musiikkiperinteen-
kin huipentuma kaikessa muussa-
kin taidokkaassa musisoinnissaan. 
Retket maastoon High Crosseille ja 
kirkkokuoron konsertti Kilkennyssä 
olivat myös sykähdyttäviä.

John Clarke oli seminaaripäi-
vien tunnelmavyyhdin taitava ku-
toja. Osallistuvien jäsenten tulevai-
suuden suunnitelmien ja toiveiden 
kokoaminen viimeisen päivämme 
viimeisenä ohjelmanumerona luo-
tasi kirkkaan säteen tämän upeas-
ti toimivan terapiamuodon tule-
vaisuudennäkymille. Saimme lisää 
kokemusta ja eväitä kunkin omal-
le auttajantyölle ja sen toteutumi-
sen mahdollistumisen värivalote-
rapian todellisille tarvitsijoille. Vä-
rivaloterapiassa voimme välittää ja 
näin kokea todellisena kokemuk-
senomaisena välähdyksenä näky-
män kunkin korkeammasta kehos-
ta ja näin synnyttää kehoja eheyttä-
vä ja parantava kokemus. Värivalo-
terapiassa kokijaa helpottaa värien 
kautta saatu todellinen kokemus ja 
ikään kuin muistutus siitä, että me 
olemme tekemisissä korkeampien 
henkisten auttajien kanssa ja saam-
me elää heidän ympäröiminä täs-
sä maallisessa olemisessamme. Vä-
rivaloterapia suo mahdollisuuden 
luoda tunnelman, joka on niin lä-
hellä kokemusta enkelimaailmasta 
kuin ihminen suinkin siihen tekni-
sesti toteutettuna kykenee. Väriva-
loseminaarin osallistujien yhteis-
hengen tunnelmassa minulle tu-
li ehdoton varmuus siitä, että olen 
oikean työn äärellä. Tulevaisuuden 
auttamistyön vaatimuksiin tarvi-
taan erityisiä valmiuksia ja henki-
siä voimia. 

Saija Suhonen

Apuraharaportti
Aly ry:n apurahalla
värivaloterapiaseminaariin
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Kuva värivaloterapiaesityksestä Ballytobinista.
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Antroposofisen lääketieteen yh-
distys myönsi minulle vuonna 2016 
kirofonetiikan koulutukseen 750 
euron apurahan. Käytin apurahan 
kurssimaksuihin. Osallistuin kol-
meen viikonlopun kirofonetiikan 
koulutukseen Suomessa sekä yh-
teen viikon mittaiseen koulutuk-
seen Virossa, Tartossa apurahan 
turvin. Koulutusten järjestäjänä on 
toiminut Suomen kirofonetiikka ry.

Huhtikuun kurssin aiheena oli-
vat vokaalisarjat ja miten niitä käy-
tetään potilaiden hoitamiseen. 
Kurssilla jatkettiin myös aikaisem-
min aloitetun kiputeeman käsitte-
lyä.  Käytännössä harjoittelimme 
kirofoneettisesti vokaalisarjoja ja 
erityismuotoja. 

Heinäkuun kurssi pidettiin Tar-
tossa, Virossa. Kurssin aiheena oli-
vat planeetat ja jokainen planeet-
ta käytiin erikseen luentojen kautta 
läpi. Luennoissa käsiteltiin moni-
puolisesti planeettalaatuja, metal-
leja ja näiden suhdetta ihmisen ole-
mukseen sekä sairauksiin. Lisäk-
si aiheena oli miten planeettojen 
vaikutus näkyy sikiössä ja korvas-
sa. Käytännön kirofonetiikkaharjoi-
tukset keskittyivät planeettamuo-
toihin. Teimme myös viikon aika-
na kaikki planeettamuodot euryt-
misesti. Tätä meillä oli ohjaamassa  
virolainen eurytmisti Pille Ilmand-
Timmerman. Kurssin  luennoitsi-
jat ja käytännön harjoittelun ohjaa-
jat olivat Elisabeth Correa, kirofo-
neetikko ja kirofonetiikan opettaja 
Itävallasta sekä Suomesta Kimmo 
Koskela ja Eine Kalpio.

Osallistuin yhdessä opiskeluka-
verini kanssa kansainväliseen kiro-

Apuraharaportti
fonetiikkakonferenssiin Kirchschla-
gissa, Itävallassa. Syyskuun kurssil-
la kerroimme opettajille sekä toi-
sille opiskelijoille, millaista konfe-
renssissa oli ollut ja mitä siellä kä-
siteltiin. Pidimme myös luento-
referaatin siellä pidetyistä sydän-
luennoista. Kirofonetiikan koulu-
tukseen kuuluu tärkeänä vaiheena 
päättötyön tekeminen. Tähän työ-
hön liittyvää prosessia, ohjeistusta 
ja vaatimuksia käsiteltiin jokaisella 
syksyn kurssilla. 

Koulutuksessa on käyty läpi hoi-
totapauksia, joita on hoidettu kiro-
fonetiikalla. Olemme saaneet kuul-
la niitä itse kouluttajilta tai opiske-
lijat ovat kertoneet omasta hoitota-
pauksestaan. Nämä kuvaukset ovat 
olleet tärkeää harjoittelua kirofo-
netiikan hoitoprosessiin sekä oi-
keiden äänteiden löytämiseksi itse 
hoitotapaukseen. Syyskuun kurs-
silla hoitokuvauksina olivat spas-
tisuus sekä  astma ja uniongelmat 
lapsella. Käytännön kirofonetiikan 
harjoittelut keskittyivät planeetta-
muotojen kertaukseen.

Lokakuun kurssilla oli mukana 
opettajana Jytte Iversen Tanskasta. 
Hän on ollut yksi Pohjoismaisen ki-
rofonetiikkakoulun opettajista pari-
kymmentä vuotta. Kurssilla hänen 
monipuolisesta  kokemuksestaan 
itse kirofoneetikkona ja koulutta-
jana oli suurta apua opiskelijoi-
den hoitotapauksiin sekä planeet-
tamuotojen harjoitteluun. Myös 
päättötyöprosessiin hän antoi tär-
keän tukensa ja ohjeistuksen poh-
jautuen hänen vahvaan ammatti-
taitoonsa. Hoitokuvauksina kurssil-
la olivat  ääniongelmat, tinnitus se-

kä erityislapsen käytöshäiriö. Käy-
tännön kirofoneettiset harjoittelut 
olivat planeettamuotojen kertausta 
sekä erityismuotoja.

Kurssikertoihin on aina kuulu-
nut puheharjoituksia, joita on oh-
jannut kirofoneetikko, puhe- ja 
draamataiteen opettaja ja hoito-
pedagogi Kimmo Koskela. Hän on 
ollut yksi koulutuksen vastaavis-
ta opettajista yhdessä Eine Kalpi-
on (kirofoneetikko ja varhaiskasvat-
taja) ja Eija Rauhansalon (kirofo-
neetikko ja varhaiskasvattaja) kans-
sa. Lisäksi on ollut vierailevia luen-
noitsijoita.

Olen erityisen kiitollinen ja iloi-
nen siitä, että olen syksystä 2016 
lähtien saanut hoitaa kirofonetii-
kalla yhtä lasta. Ja hoidostani on ol-
lut hänelle apua. Jatkan vielä hänen 
hoitamista. Ajatuksenani on  tehdä 
päättötyöni tästä hoitotapauksesta. 
Ja toivonkin, että päättötyöni val-
mistuu vuoden 2017 aikana ja saan 
opintoni päätökseen. Kiitän lämpi-
mästi Antroposofisen lääketieteen 
yhdistystä  saamastani apurahasta.

Tanja Heikkinen

Apurahalla kirofonetiikkakoulutukseen

Kuvassa Saija Suhosen kasvi- ja 
kasvivärjäystutkimusta silkillä ja 
esikolla. 
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”No, mutta se onkin jo kvantti-
fysiikkaa ja siitä minä en tiedä mi-
tään.” Jotenkin näin puuskahti Ee-
va-Liisa Pesonen noin 30 vuot-
ta sitten. Missä yhteydessä, sitä en 
muista, mutta lause on painunut 
jonnekin mielen sopukoihin ja se 
pulpahti esiin, kun törmäsin kvant-
tifysiikkaan Peter Heusserin suo-
mennetussa (kiitos Alyn) teokses-
sa "Kehittyvä ihmiskuva ja tiede, 
osa I". 

Tämä kirja sai todella 
tekemään töitä

Kouluvuoden 2016—2017 ajan 
kokoontui Porvoossa kerran kuus-
sa työryhmä pohtimaan Heusserin 
kirjan ensimmäistä, tietoteoreet-
tista osaa. Onneksi oli ryhmä, sillä 
yksin pakertaessa kirja olisi jäänyt 
kyllä lukematta. Yhdessä selätim-
me sisällöstä ainakin jotakin. Hy-
väksi osoittautui omaksumamme 
menetelmä jakaa kappale ja luvut 
ryhmän jäsenten kesken niin, että 
kukin teki seuraavaan tapaamiseen 
tiivistelmän omalle kohdalle osu-
neesta tekstistä. Ei voi lyhentää, el-
lei ymmärrä. Osasipa joku jopa tii-
vistää sanoman yhdeksi-kahdeksi 
lauseeksi! Heusserin kirja sisältää 
paljon tietoisuudesta ja pikkuisen 
kvanttifysiikasta. Kirjoitukseni ot-
sikko on näiden seurausta. 

Kvanttifysiikan ja 
tietoisuuden välinen 
linkki: onko sitä vai ei?

Olimme helmikuussa 2017 si-
vunneet aihetta perehtymällä 
Heusserin kirjan luvussa 3. ”Luon-
nontiede ja empiirinen ontolo-
ginen idealismi” luonnontieteen 
reduktionismiin. Sattumoisin heti 
seuraavalla viikolla BBC lähetti tie-
deohjelman ”Kvanttifysiikan ja tie-
toisuuden välinen linkki: onko si-
tä vai ei?”(ohjelman tekijä Philip 
Ball, 16.2.2017). 

Alku oli hyvin dramaattinen. 
Amerikkalaista fyysikkoa, nobelis-
ti Richard Feynmannia (11.8.1918 
—15.2.1988) siteerattiin seuraavas-
ti: "I cannot define the real problem, 
therefore I suspect there's no real 
problem, but I'm not sure there's no 
real problem." (En kykene määrittä-

mään varsinaista ongelmaa, joten 
oletan, että mitään todellista ongel-
maa ei ole, mutta en voi kuitenkaan 
olla varma, että todellista ongelmaa 
ei ole.) 

Tämä toteamus koski kvanttime-
kaniikan arvoituksia ja paradok-
seja, kun fyysikot kuvaavat maail-
mankaikkeuden pienimpiä kohtei-
ta. Mutta yhtä hyvin kyse olisi voi-
nut olla ihmisen tietoisuudesta, sil-
lä se on yhtä hankala ongelma tie-
deyhteisöille. Tästä syystä BBC:n 
ohjelman lähtökohdaksi tuli: ”Ku-
kaan ei tiedä, mitä tietoisuus on tai 
miten se toimii. Kukaan ei sen puo-
leen ymmärrä kvanttimekaniikkaa-
kaan. Sisältyyköhän tähän muuta-
kin kuin pelkkää sattumaa?”

Jos kaikki löytyisi 
kaikkialta....

Ja totisesti aina esiin ponnahta-
va ongelma tietoisuudesta saa tut-
kijan toisensa perään miettimään 
kvanttifysiikasta ratkaisua. Ja joka 
kerta heidät buuataan alas tai ulos, 
mutta itse asia on kuin vieteriukko. 
Se ponnahtaa takuuvarmasti uu-
destaan esiin. Tutkijoiden suureksi 
harmiksi mieli ja tietoisuus raivasi-
vat tiensä jo hyvin varhain kvantti-
teoriaan. Kvanttitietokoneiden sa-
notaan kykenevän suoriutumaan 
tehtävistä, mihin tavalliset tietoko-
neet eivät yllä. Siis samaan tapaan 
kuin ajattelulla saavutamme asioita, 
mihin keinoäly ei riitä.

Tämän johdosta mietin itsekse-
ni työryhmän jälkeen, voisiko kei-
noälyä käyttää neutraalina toimi-
jana seulomaan esiin kaikki maail-
man julkaisut mistä tahansa halu-
tusta ilmiöstä. Nythän ongelma on, 
että siitä suuresta määrästä hyviä 
tieteellisiä tutkimuksia, joita on teh-
ty esimerkiksi antroposofisen lääke-
tieteen alalla, tuskin mitään tunne-
taan, noteerataan tai kelpuutetaan 
tieteeksi. 

Nyt Suomessa on kehitetty ”äly-
käs” ohjelma, joka tulee tekemään 
seulonnan hakusanan perusteel-
la kaikkialta. Eri kielialueetkin huo-
mioidaan, sillä kaikki julkaisut ovat 
julkisia, mutta hajallaan. (IRIS-oh-
jelmaan voi tutustua Helsingissä 
Design Museon näyttelyssä Utopia 

nyt.) Toivon, että tulevaisuus on  
pian täällä.

Kiviä kengässä
Tämän kvanttimekaniikan koh-

dalla minua häiritsee tai suoras-
taan harmittaa se, että yksikään 
tutkija ei ihmettele sitä, miten on 
mahdollista kerta toisensa jälkeen 
törmätä tietoisuuteen tutkimus-
tuloksia selitettäessä ja sitten syr-
jäyttää se ratkaisematta ongelmaa. 
Jäähän se kaihertamaan. Heusser 
osoittaa kirjassaan aukottomasti, 
kuinka tietoisuutta voidaan tutkia. 
Ongelman muodostavat kovien tie-
teitten tekijät, jotka lähtökohtaises-
ti hylkäävät humpuukina kaiken, 
mihin käsite henki liittyy. Sitä ei 
tutkita, hyväksytä, julkaista eikä ra-
hoiteta. Tiede ei siis lainkaan nou-
data omaa periaatettaan olla avoin, 
utelias, virheet korjaava, ennakko-
luuloton ja niin edelleen. 

Mutta tietoisuus tulee hiertä-
mään kvanttimekaniikan filosofis-
teoreettista pohdiskelua kuin kivi 
kengässä. (Tätä kirjoittaessani mie-
tin, tohtisinko ottaa yhteyttä teo-
logiseen tiedekuntaan, esimerkik-
si Åbo Akademiin, missä on Don-
nerska institutets bibliotek ja kysyä, 
miten teologinen tiedekunta tut-
kii henkeä. Eiväthän he henkeä voi 
pois jättää? Olisiko poikkitieteelli-
selle yhteistyölle jo mahdollisuuk-
sia?) 

Fyysikon päänsärky
Ehkä tässä on hyvä selostaa jo-

kunen kvanttimekaniikan perus-
havainto, mikä jo 100 vuotta sit-
ten alkoi järisyttää fysiikan vakaa-
ta ja determinististä maailmanku-
vaa. Mukana olivat kaikki aikan-
sa kuuluisuudet, kuten Albert Ein-
stein, Max Planck, Niels Bohr yn-
nä muut. Fyysikot olivat täysin ym-
mällään, kun tieteen perusoletus 
(ja objektiivinen maailma), ei uu-
sien havaintojen mukaan ollut sel-
lainen kuin piti. Hankalaa on, kun 
kvanttimekaniikka ei anna vasta-
usta siihen, miksi ilmiöt käyttäyty-
vät kuten havaittiin ja voitiin tois-
taen osoittaa. Saamme vain joukon 
sääntöjä tilastollisten todennäköi-
syyksien laskemiseksi. Kvanttime-

Syyskolumni
Merja Ekholm

Kvanttifysiikka
ja tietoisuus
– pohdiskelua työryhmän herättämistä ajatuksista
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kaniikka käyttää kvanttilaskentaa 
ja sillä ei ole vastinetta klassises-
sa laskennassa. Kvanttimekaniikan 
tieteenfilosofinen tulkinta on edel-
leen aidosti auki. 

Kun tieteentekijän on pakko to-
deta, että mieli tai tietoisuus se-
koittuu tai tunkeutuu kvanttimeka-
niikan koeasetelmaan esimerkik-
si silloin, kun puhtaasti havainto-
ja tekevän subjektin (tutkija) läsnä-
olo tai ajattelu muuttaa lopputulos-
ta, ei hämmennystä voi välttää. Ei-
kä tietoisuutta rajata pois. Esimer-
kiksi fyysikko Pascual Jordan sa-
noi 1920-luvulla, että eihän havait-
seminen ainoastaan häiritse sitä, 
mitä mitataan, vaan peräti tuottaa 
sen! Eihän niin pitänyt voida olla! 
Kun näin nyt kumminkin on, niin 
mikä on tällaisessa tosimaailmassa 
esimerkiksi lääketieteellisen kak-
soissokkokokeen arvo? Jos tutkija 
tuottaa mittaustuloksen, tieteelli-
nen koejärjestely alkaa mielestäni 
vaikuttaa kummalliselta.  

Edelleen, vaikka ei tiedetä miksi, 
kvanttimekaniikan tieto kyetään so-
veltamaan käytäntöön. Eikö olisi jo 
aika nostaa kissa pöydälle (valitsin 
kielikuvan siksi, että eräässä kvant-
timekaniikan klassisessa kokees-
sa partikkelit ovat samanaikaises-
ti kahdessa tilassa: kissa yhtä aikaa 
elävänä ja kuolleena) ja ryhtyä tut-
kimaan, voisiko kvanttimekaniikas-
ta saada apua homeopaattisin me-
netelmin valmistetun lääkeaineen 
vaikutusteiden ymmärtämiseen?

Toimii!
Kvanttimekaniikka tällä hetkel-

lä toimii muiden tieteenalojen, esi-
merkiksi nanoteknologian perusta-
na. Sovellukset aikaansaavat harp-
pauksenomaista kehitystä. Millä 
vauhdilla tulivat led-valot, kvantti-
tietokone, kvanttiteleportaatio yn-
nä muut. Mielestäni edellä esitetyn 
perusteella olisi oikeutettua voi-
da saada käyttää myös esimerkik-
si antroposofisia lääkevalmisteita, 
sillä ne toimivat, vaikka emme tie-
täisi miksi. Heusser osoittaa aivan 
vastaansanomattomasti, miten esi-
merkiksi lääkkeitä koskevat vaati-
mukset voidaan näyttää toteen ant-
roposofisten lääkkeiden kohdalla, 
jolloin potilasturvallisuus ei vaa-
rannu. 

Kvanttimekaniikan kokeiden 
klassikko on niin kutsuttu kaksois-
rakokoe. Yhden raon läpi seinäk-
keen toiselle puolelle kulkeva valo 
muodostaa yhden juovan. Kun ra-
koja on kaksi, tiedettiin ja lasket-

tiin, miten valo raon takana piirtyy 
seinälle. Näin ei käynytkään, vaan 
kahden juovan sijaan muodostui 
valorivistö. Raoista kulkeva valo in-
terferoi (sekoittuu). Koe itsessään 
on jo 200 vuotta vanha, mutta tästä 
kehittyi aalto-hiukkasdualismi. Toi-
sin sanoen valo on sekä aaltomaista 
että hiukkasten säteilyä. Hiukkasil-
la on aaltomaisia piirteitä ja toisin-
päin aalloilla esiintyy hiukkasmai-
sia piirteitä, esimerkiksi valosähköi-
sessä ilmiössä.

L isää kummall isuuksia  tu -
li eteen, kun amerikkalainen John 
Whe eler  (1911—2008) ehdot-
ti 1970-luvulla Hidastuneen valin-
nankokeen tekemistä (”Delayed 
choice experiment”). Seuraavana 
vuosikymmenenä osattiin pitkäl-
le vietyjen tekniikoiden keinoin mi-
tata kvanttipartikkeleiden (yleen-
sä valopartikkeleiden eli fotonien) 
kulkua, jotta nähtäisiin, miten par-
tikkelit ”olivat päättäneet”, kulkeako 
yhden vai kahden raon läpi. Tulos 
oli, kuten jo Niels Bohr oli ennusta-
nut, että on aivan samantekevää hi-
dastetaanko mittausta tai ei, kun-
han mittaus tapahtuu ennen kuin 
fotoni saavuttaa detektorin (joka 
havaitsee tai toteaa, mutta ei häirit-
se koetta). Koko interferenssi katosi! 
Ikään kuin luonto ”tietäisi”, että kat-

somme, tai että edes suunnittelem-
me katsovamme sitä. Tästä seurasi 
näkemys, että tulokseen vaikuttavat 
tietoisuudesta peräisin olevat käsi-
tykset (impressions). 

Vaikeaa sovitusta
Sittemmin koe haluttiin teh-

dä toisin. Tutkittiin sitä, voisiko ja 
jos, niin miten, tietoisuus vaikut-
taa kvanttimekaniikkaan. Hypo-
teesi tunnetaan nimellä ”Orchest-
rated objective reduction” ja siinä 
etsittiin pienempiin osiin hajotta-
malla (reduktio) fysikaalista pro-
sessia, miten aivoissa sijaitseva tie-
toisuus on neuronien sisäistä, ei-
kä neuronien välisten suhteiden ai-
kaansaannosta. Tätä Heusser ei al-
lekirjoita, vaan hän kumoaa teori-
an ja reduktion ylipäänsä hyvin sel-
keästi. 

Mutta eivät monet fyysikotkaan 
pitäneet ajatuksesta. Useimmat toi-
vovat ja toiset vaativat, että tietoi-
suus, aivot ja kvanttiteoria pidettäi-
siin erillään toisistaan.

Havaintojen ja perustutkimuk-
sen edetessä nykyhetkeen, kokeet 
ja aivoitukset tuntuvat maallikos-
ta aina vain hurjemmilta. Mukaan 
mahtuu New Age, telepatia yn-
nä muut. Sen johdosta osa fyysik-
koja kieltäytyy laittamasta samaan 

Batiikkityö "Elämänpuu" Anita Ollonberg.
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lauseeseen sanoja kvantti ja tietoi-
suus. Niin tekee myös Heusser ta-
vallaan. Harmi, että yläkäsite henki 
on tabu eli kielletty sanana ja käsit-
teenä tutkimustyössä. Periaattees-
sa fyysikkojen esittämä ajatuskul-
ku tunnustaa ideat aisti-ilmiöiden 
taustalla olevaksi todellisuudek-
si. Kvanttifysiikan perusväittämän 
mukaan aine on viime kädessä in-
formaatiota (siis henkeä, ei-mate-
riaa). 

Mutta, kun luonnontieteilijät 
miettivät, miten tämä ilmaistaan, 
elämän synty ja muut saadaan en-
nakko-oletuksesta johtuen näyttä-
mään kvanttifysiikan työstämäk-
si ja ajattelu kvanttiteoreettiseksi 
prosessiksi. Ja niin taas päädyttiin 
materialismiin, missä lainalaisuu-
det palautetaan alemman järjestäy-
tyneen ainealueen tasolle (reduk-
tio). Jossain vaiheessa oivalsin, että 
ihmistä ei saa pilkottua, jaettua ei-
kä mallinnettua taakse- tai alaspäin 
apinaksi, eikä apinaa kasviksi vaik-
ka miten selittäisi. Tieteilijät eivät 
näe metsää puilta. Katoaa se, että 
tieteen tehtävä on määrittää kaikki-
en määrällisten ja laadullisten ilmi-
öiden lait ensin omalla tasollaan ja 
suhteuttaa ne keskenään kokonai-
suudeksi. 

Kyllä sofistikoituneet fyysikot 
tuon tietävät. Mietitään esimerkik-
si sellaista, miten voitaisiin selittää 

Haen kahta tai kolmea henkilöä avukseni 
käännöksen tarkastamiseen. Saksankielen 
riittävä osaaminen on tarpeen.

Lastenlääkärin vastaanotolla on pian 
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uudistetun ja laajennettun 20. laitoksen 
pohjalta. Hakemistoineen saksankielisen 
laitoksen laajuus on 720 sivua. Kirja on 
ilmestynyt Saksassa 2015.

Kinder Sprechstunde/Ein medizinisch-päda-
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Dr. Med. Michaela Glöckler, Dr. Med Wolfgang 
Goebel, Dr. Med. Karin Michael

Yhteydenotot:

Reijo Kurppa, reijo.kurppa@elisanet.fi 
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tai lähestyä tietoisen mielen koke-
mia aitoja aistimuksia (sensations). 
Tämän tyyppisiä aistimuksia kutsu-
taan nimellä qualia, laatu. Ne miel-
letään ulkomaailman yhtenevik-
si ominaisuuksiksi, vaikka ne ovat 
tietoisuutemme aikaansaannoksia. 
Näkövammaiset pois lukien kaik-
ki tietävät, mitä on punainen vä-
ri. Mutta kukaan, eikä ainakaan fy-
siikka, pysty selittämään purppuran 
aiheuttamaa yksilöllistä tunnetta 
tai kypsyvän aamiaispekonin tuok-
sun herättämää mielihalua (ja ve-
den herahtamista kielelle. Arvan-
nette, että tutkija, joka tämän tote-
si, oli britti!).  

Heusserin näkemys
Heusser sanoo asian selkeäs-

ti. Todellisuudessa ei ole koskaan 
määrää (quantum) ilman laatua 
(quale). Elämä ja tietoisuus ovat 
avain maailmankaikkeuden ym-
märtämiseksi, koska todellisuudes-
sa ei ole vain yhtä maailmaa ais-
tittavien ilmiöiden takana tai alla, 
vaan tulee ottaa huomioon kaikki-
en ilmiöiden maailmat. Siinä on eri 
luokkia ja lajeja ja ylä-, ala- tai rin-
nakkaistasoja ja niillä kaikilla on 
omat lakinsa. Tämän oivalluksen 
myötä empiirinen idealismi voi-
si korvata reduktionismin ja tieteen 
tekemisessä voitaisiin ottaa huomi-
oon myös (ihmistä) korkeammat ja 

laajemmat näkymät pelkkien pie-
nimpien fysikaalisten entiteettien 
sijaan.

Kuinka hienosti ja ymmärrettä-
västi asian on esittänyt Rudolf Stei-
ner: ”Vain aito kokemus voi olla 
tiedon lähde. Teoria ei ole sitä kos-
kaan. Jokainen teoria alkaa jostain 
erityisalasta ja etenee kohti yleistys-
tä. Todellisen tiedon voi saavuttaa 
vain, jos lähtökohtana on elämä 
ja kokemus. Siten ei kannata ottaa 
huomioon painovoimaa sinänsä. 
Tai kasvin elämää, eläimen vaistoa 
tai mielen lainalaisuuksia, sillä jos 
niin teemme, ajattelemme pelkkiä 
yksityiskohtia, teemme niistä yleis-
tyksen ja vedämme johtopäätökset, 
jotka ovat täysin vääriä.” (Rudolf 
Steiner – GA 219 )   

On tämän kirjoituksen aiheesta, 
siis kvanttimekaniikasta ja tietoi-
suudesta, mitä mieltä tahansa, ai-
nakin se saa ajattelemaan. Ja sinä 
päivänä, kun tiede avoimesti, niin 
kuin väittää tekevänsä, uskaltaa ot-
taa tutkittavaksi hengen aineen rin-
nalle, itse asiassa aineen lähtee-
nä, tämän kirjoituksen otsikko olisi 
”Tietoisuus ja kvanttimekaniikka”.

Kirjoittaja Merja Ekholm on Itu
Biodyn Oy:n perustaja. Hän on ol-
lut mukana perustamassa ja laitta-
massa liikkeelle monia suomalaisia 
antroposofisia aloitteita.
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Anita Ollonberg Porvoosta on 
valmistunut antroposofiseksi ku-
vataideterapeutiksi Goetheanumin 
lääketieteellisen osaston myöntä-
mällä diplomilla huhtikuussa 2017.

Samoin huhtikuussa hän sai ser-
tifikaatin saksalaisen Alanus Uni-
versity of Arts and Social Sciences 
-yliopiston järjestämästä kriisi- ja 
traumakuvataideterapian jatkokou-
lutusohjelmasta. 

Aly ry.

info@alysivut.fi 
www.alysivut.fi

Jäsenlehden toimituskunta kiit-
tää kaikkia tämän lehden valmistu-
misessa avustaneita.

Valmistuneita
Onnittelemme!

Aly ry. sai syksyllä 2015 rahalah-
joituksen, josta jaetaan vuosittain 
yhteensä 10 000 euroa antroposo-
fisen lääketieteen piiriin kuuluviin 
opintoihin. Ohjeet apurahan ha-
kemista varten löytyvät yhdistyk-
sen sivuilta www.alysivut.fi vuo-
den 2018 alussa. Aly ry. toivoo apu-
rahan saajilta raporttia apurahan 

käytöstä siten, että raportti voidaan 
julkaista seuraavassa Aly:n jäsen-
lehdessä. Hakuaika on vuoden alus-
ta helmikuun vimeiseen päivään as-
ti. Raportti apurahan käytöstä pitää 
antaa kahden vuoden kuluessa tai 
ennen seuraavan apurahan hake-
mista. 

Aly:n apurahat ovat
haettavissa vuoden 2018 alussa
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