
Gnostikon polku kohti 

sisäistä eheyttä

Valo ja Gnosis

Pentti Tuominen



Kuka on gnostikko?



Gnostikko
Gnostikoksi ("tietäväksi") kutsutaan ihmistä, joka 

kokee saaneensa tietoa transsendentin 

(”tuonpuoleisen”) todellisuuden perimmäisestä 

luonteesta. 

[ Kr. gnosis = tieto, tietoisuus ]



Gnostikko

Usein gnostikoksi sanotaan myös ihmistä, joka 

• pohdiskelee transsendentteja (”tuonpuoleisia”) 

asioita ja 

• pyrkii muodostamaan niistä ajatusmalleja ja 

• pyrkii löytämään ”Totuuden”.
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Gnostikko

Gnostikko on siis = Valon etsijä



Agnostikko

Gnostikon vastakohta on agnostikko ("ei-tietävä"), 

joka sanoo, että ihminen ei voi tietää mitään 

transsendentin (”tuonpuoleisen”) todellisuuden 

perimmäisestä luonteesta.



Todellinen gnostikko

Todellinen gnostikko on aina myös agnostikko, 

sillä kukaan ihminen ei voi tietää Jumalan suuria 

totuuksia – niistä voidaan ainoastaan esittää 

likimääräisiä olettamuksia, joista toisia ei voi pitää 

toisia oikeampina. 



Todellinen gnostikko

Todellinen gnostikko on aina myös uskonnollisesti 

suvaitsevainen, koska hän tietää, että kaikki 

uskonnot ovat väärässä.



Todellinen gnostikko

Todellista gnostikkoa leimaa 

tietämisen nöyryys.

Vuorelle johtaa monta polkua.



Pyrkimys Valoa kohti?

• Useissa esoteerisissa veljeskunnissa 

puhutaan pyrkimyksestä Valoa kohti. 

• Mitä se tarkoittaa?

• Johtaako se polku sisäiseen eheytymiseen 

ja mielenrauhaan?



Käsite ”Valo” on monimerkityksinen

• Monissa muinaisissa esoteerisissa yhteisöissä ”Valo” 
ymmärrettiin ”Jumalan” symboliksi

• Sittemmin ”Valo” samastettiin tietoisuuteen jumalallisesta

[ esoteerinen = salattu, suppealle piirille tarkoitettu ]



Pythagoras
(582–496 eKr) 

Pythagoraan filosofikoulussa 
Valo esitettiin Pimeyden parina



Vanhoissa uskonnoissa Valo esitettiin aina 
vastakohtansa – Pimeyden – parina 

 Esim. taolaisuuden Jin ja Jang

Dualismi esiintyy myös vapaamuurariloosien 
lattian kuvioinnissa.

Dualistinen maailmankäsitys



Antiikin Kreikan filosofiassa 

valaistuminen liitettiin täydelliseen 
ihmiseen

 jossa yhdistyvät kaikki inhimilliset 

hyveet 

 jonka kaltaista ei koskaan voi olla 

olemassa oikeassa elämässä

Valaistuminen



Kirkkoisä Augustinus 
(354 – 430)

Illuminaatioteoria:

 Kaiken inhimillisen tiedon 
lähtökohtana ovat Jumalalla 
olevat ideat. 

 Tieto ideoista tulee ihmiseen 
Jumalalta "illuminaation" eli 
valaistumisen kautta valon 
kaltaisesti.

Valaistuminen



Kristillisessä perinteessä Jumala 
ja Häntä edustava Jeesus 
kuvataan Valoksi.

Valolla viitataan myös 
Jeesuksen edustamiin 
opetuksiin.



Ortodoksikirkon 
perinteessä sanotaan, että 
jumalallinen Valo valaisee 
ihmisen ymmärrystä 
mietiskelyn kautta. 



Monissa esoteerisissa 
yhteisöissä esiintyy pyrkimys 
kohti Valoa:

 essealaisuus 
 gnostilaisuus 
 mithralaisuus 
 kabbala

 ruusuristiläisyys 
 vapaamuurarius 
 eräät New Age liikkeet

Pyrkimys Valoa kohti?



Valo essealaisuudessa



Essealaiset
(200 eKr. - 100 jKr.)

 Juutalaisen 
yhteiskunnan 
”toisinajattelijoita”

 elivät luostarimaisessa 
yhteisössä Qumranissa



Qumranin luostari rakennettiin 140–130 eKr.



 pythagoralaistyyppinen esoteerinen veljeskunta
 hellenistisiä mysteerirituaaleja ja initiaatiomenoja 
 uskoivat, että Jumalan salaiset totuudet oli ilmoitettu 

vain heille – ”Valon lapsille”

Essealaiset 



Essealaiset pitivät itseään ”Valon lapsina”

Valon lapset vaeltavat 

Valon tiellä.

Heitä hallitsee Valon 

ruhtinas.

Heitä ohjaa Totuuden 

henki, joka on peräisin 

Valon lähteestä.

Pimeyden lapset vaeltavat 

eksystyksen tiellä.

Heitä hallitsee Pimeyden 

enkeli. 

Heitä ohjaa Eksytyksen 

henki, joka on peräisin 

Pimeyden lähteestä. 



Essealaiset

 jäsenyysasteita oli kaksi
 vesikaste
 valkoinen lannevaate



 rakensivat näkymätöntä, hengellistä temppeliä
 puhdistautuivat elävässä vedessä ja hakivat 

anteeksiantoa synneistä kasterituaalilla 
 Jumala eli veljeskunnan keskinäisen rakkauden 

piirissä 

Essealaiset 



Valo gnostilaisuudessa



 5000 vuotta vanha filosofinen 
oppi gnosiksesta

 mysteeriuskonto

 henkisen kasvun oppi

 esoteerinen salaoppi

 Elämänfilosofia

 kr. gnosis = tieto, tietoisuus

Gnostilaisuus



Gnostilainen Kaikkeuden prinsiippi

Valon maailma
(Täyteys)

Aineen maailma

Jumala
(Kosminen Tietoisuus, 

Kaikkeuden Mieli, Ikuinen Valo)



Gnostilainen Kaikkeuden prinsiippi

Valon maailma
(Täyteys)

Aineen maailma

Jumala
(Kosminen Tietoisuus, 

Kaikkeuden Mieli, Ikuinen Valo)

Ihmisen sielu on lähtöisin Valon maailmasta.



Ihmisen sisimmässä on Valon maailmasta 

lähtenyt jumalallisen Valon kipinä – sielu

Ihmisessä uinuva Valon kipinä on herätettävä
 Siihen tarvitaan Gnosis



Pyrkimys valoon

 Vedessä kasvavan lumpeen 

juuret ovat syvällä pimeässä 

pohjamudassa, mutta 

lumpeenvarsi kurkottaa 

vedenpinnalle, kohti valoa. 

 Valoon päästyään lumpeen 

kukka puhkeaa täyteen 

loistoonsa. 



Pyrkimys valoon

 Lumpeen tavoin ihminen 

elää henkisessä 

pimeydessä, kunnes 

alkaa kurkottaa ja kasvaa 

kohti valoa ja henkistä 

ihmisyyttä. 

 Valoon päästyään myös 

ihminen puhkeaa täyteen 

loistoonsa.



Pyrkimys valoon

 Jokaiseen lumpeeseen 

kätkeytyy tietoisuus valosta. 

 Niin myös jokaiseen 

ihmiseen on kätketty 

tietoisuus sielun 

taivaallisesta alkuperästä.



Aineen ja hengen evoluutio

• Kaiken elämän tienä on aineen ja hengen 

kiertokulku ja jalostuminen, ikuinen evoluutio. 

• Ihmisen tienä on jalostua Jumalan kaltaiseksi.



Aineen ja hengen evoluutio

Epätäydellisen täydellistyminen  



Kun ihminen kuolee, hänen sielunsa 

palaa takaisin Valon maailmaan, josta on 

alun perin lähtöisinkin.

”Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut”



Mutta onko polku Valoon näin 

esitettynä vain ulkokohtainen?

Voisiko Gnosis selittää 

sisäisen polun paremmin ?



Gnosis

Gnosis = tietoisuutta ihmisen sisimpään 

kätkeytyvästä jumalallisesta voimasta ja sielun 

jumalallisesta alkuperästä. 



Gnosis – kasvuprosessi

Gnosikseen pyrkiessään ihmisen 

tulee:

• hylätä lihallisten ja aineellisten 

tarpeidensa ensisijaisuus

• toimia eettisesti oikein

• täyttyä viisauden valosta

• hänen henkisen olemuksensa 

tulee eheytyä



Gnosis – muuttunut tietoisuuden tila

Gnosiksen saavuttamiseksi ihminen läpikäy 

jossain muodossa kolme vaihetta:

1) Universaalit viisaudet

2) Itsetuntemus, itsehillintä ja nöyryys

3) Tietoisuus sielun jumalallisesta 

alkuperästä sekä ymmärrys rakkaudesta  

kaiken täyttymyksenä



Gnosiksen 1. vaihe 

– Universaalit viisaudet?

Ensimmäisessä vaiheessa ihminen 

oppii tuntemaan universaaleja, 

ajattomia viisauksia, jotka antavat 

hänelle valmiudet käsittää Jumalan 

ja olevaisen olemus. 

Näitä viisauksia opetettiin jo 

Egyptin mysteerikouluissa.



Egyptin mysteerikoulut

Egyptiläinen papisto oli jo 3000 eaa. hyvin 

perehtynyt salaiseen jumalalliseen 

viisauteen.

Ylimmät papit olivat myös 

mysteerikulttien hierofantteja, jotka 

edustivat korkeinta ja puhtainta viisautta. 

He korostivat todellisen Itsen eli 

jumalallisen tietoisuuden löytämistä 

itsestään (”alkugnosis”).



Gnosiksen 2. vaihe – Tunne itsesi!

Gnosikseen pyrkimisen toisessa 

vaiheessa ihminen 

• oppii syvällisesti tuntemaan itsensä 

sekä 

• pyrkii hillitsemään ruumiillisia halujaan 

ja mielensä paheita. 

”Ihminen tunne itsesi, niin opit tuntemaan 

Universumin salaisuudet ja jumaluutesi”.

Näiden tuloksena ihminen saavuttaa 

nöyryyden, joka antaa gnostilaiselle toivon 

Valosta.



Gnosiksen 3. vaihe 

–Tietoisuus Jumalasta

Kolmannessa vaiheessa ihminen 

alkaa tuntea sisimpäänsä 

kätkeytyvän jumalallisen voiman ja 

tulee tietoiseksi sielunsa 

jumalallisesta alkuperästä sekä 

ymmärtää, että rakkaus on kaiken 

täyttymys – ihmiselämän tarkoitus ja 

Jumalan laki. 

Tätä viimeistä vaihetta kutsutaan 

gnosikseksi tai valaistumiseksi.



On kolmenlaisia ihmisiä

• Aineelliset oppivat uskonnot ulkoisina asioina, 

kirjaimellisesti

• Sielullisissa ihmiset tulkitsevat pyhiä kirjoituksia 

vertauskuvallisesti, ei kirjaimellisesti.

• Henkiset ihmiset eivät tarvitse pyhiä kirjoituksia, sillä 

he ovat kokeneet jumalalliset totuudet 

henkilökohtaisesti.



Henkiset ihmiset

• Ainoastaan henkisistä ihmisistä voi 

tulla todellisia Gnostikoita. 

• He tuntevat, että ihminen on yksin 

vastuussa omasta elämästään; 

kukaan toinen ei ole sovittanut hänen 

pahoja tekojaan. 

• He tuntevat, että maailman kehitys 

kulkee kohti henkistä päämäärää, ja 

ovat siinä työssä mukana 

auttamassa. 

• He ovat Totuuden etsijöitä ja Valon 

kantajia.



Kabbala ja Gnosis

Kabbalan yksi pääteos on Zohar, 

joka merkitsee "loistoa". Se puhuu 

ihmisestä, hänen kehityksestään ja 

tulevaisuudestaan. 

Seuraavassa lainaus Zoharista.



Zohar 

”Materialistien johtopäätös on väärä, sillä 

kun näin arvellaan, unohdetaan suuri tärkeä 

totuus, että ihminen ei ole ainoastaan 

menneisyytensä tulosta, ei ainoastaan sitä, 

miksikä hän on muodostunut pitkän 

kehityksensä kautta, vaan hän on joka hetki 

myös jumalallinen olento, ja se on hänen 

vapautensa, sillä hän voi aina vedota omaan 

jumalallisuuteensa, aina mennä sisään 

omaan itseensä, aina kääntyä oman 

jumalansa puoleen.” . . .



Zohar 

. . . ”Hänen menneisyytensä sitoo häntä, 

kahlehtii häntä, mutta hän voi kahleista 

vapautua, hän ei itse ole se huonous, se 

vaikeus, johon hänet on kiedottu. Hän itse on 

jumalallinen olento ja voi tehdä jumalallisia 

päätöksiä. Kun hän sanoo itselleen: minä 

tahdon nousta, minä tahdon jättää pahan, 

minä tahdon pyrkiä Jumalan luo, silloin hän 

voikin, ja muuta mahtia, voimaa ja valtaa ei 

ole kuin Jumala ihmisen sisällä.” . . .



Zohar 

. . .”Ei auta muuhun uskominen, ei auta 

häntä, jos hän odottaa apua jumalilta tai 

korkeilta olennoilta; ainoa, joka voi häntä 

auttaa, on Jumala hänen sisässään.”



Gnosis
Kun Sielu kun laskeutuu Valon maailmasta ihmisen 

aineelliseen kehoon, se samastuu kehoon ja luulee 

olevansa se. 

Näin syntyy väärä minä-kuva (ego) ja sielu unohtaa 

alkuperänsä. 

Gnosiksen avulla ihminen kehittyy henkisesti 

niin, että lopulta muistaa, kuka on ja mistä on 

kotoisin. 



Gnosis

Henkisen kehityksen kautta 

ihmisestä tulee jumaluuden 

kaltainen ja sielu pääsee 

vapaaksi jälleensyntymän 

kierteestä. 

Siten sielu palaa takaisin 

Ykseyteen, mistä on 

lähtöisinkin.



• Kosminen tietoisuus (Universaali Mieli, 

Jumala) loi Valon maailmaan valo-

olentoja.

• Korkeimmat näistä olennoista 

heijastivat täydellisesti Jumalan 

viisautta, voima ja rakkautta.

• Alimpien valo-olentojen tienä oli 

kehittyä ylinten kaltaiseksi hankkimalla 

kokemusta aineen maailmassa 

ihmissieluina. 

• Ylimmät valo-olennot opastivat alempia 

– siksi heitä sanottiin Valontuojiksi.

Valo-olennot ja Valontuojat



• Valontuojat ovat tuoneet ihmisille 

viisaustietoa eli oppia Gnosiksesta 

siitä lähtien, kun ensimmäiset ihmiset 

alkoivat ajatella ja etsiä vastauksia 

perimmäisiin kysymyksiin: 

• Kuka minä olen?

• Mistä olen tullut? 
• Minne olen menossa?

• Näiden Valontuojien ja ihmisten 

kohtaamisista on esitetty 

lukemattomia myyttejä, joita eri tahot 

ovat tulkinneet eri tavoin.

Valontuojat



Miten voi löytää Valon sisältään?

Seuraavassa eräiden pitkälle kehittyneiden 

gnostikkojen henkilökohtaisia kertomuksia



Miten löysin Valon sisältäni?

• Käännyin sisäänpäin, löysin oman sisäisen 

keskukseni. Se oli sama kuin Sisäinen 

Mestarini, Valo, Kristus.

• Kun lepäsin itsessäni, tunsin saapuneeni kotiin. 

• En nähnyt enää mitään syytä etsiä itseni 

ulkopuolella olevaa, katoavaa, pettävää valoa.



• Omaksuin nopeasti Valontuojan ilmaisemia 

asioita ja ne tulivat hetkessä minulle selviksi ja 

tutuiksi. 

• Oivalsin nopeasti henkisiä asioita ja koin 

sisäisesti niiden olevan totta.

• Saatoin muistaa edellisiä elämiäni. 

• Sain kyvyn lukea ”akashisia” arkistoja.

• Sain kyvyn lukea muita ihmisiä. 

Miten Valontuoja vaikutti 

tietoisuuteeni?



Voiko Valontuojaa kutsua?

• Valontuojat itse ilmestyvät ihmisille, joiden he 

katsovat olevan riittävällä henkisen kehityksen 

tasolla, ja jotka etsivät tietoa ja viisautta, ovat 

totuuden etsijöitä.

• Valontuojaa voi myös kutsua samalla 

menetelmällä kuin pyritään löytämään sisäinen 

Valo.



Valontuojan kohdanneiden 

neuvoja:

• Kun pyrit yhteyteen Valontuojaan, 

mene ensin itsesi sisälle. 

• Sisäisen Valosi avulla voit saada 

häneen yhteyden. 

• Tätä edesauttaa sisäinen 

hiljentyminen, meditointi. 

Miten Valontuojaa kutsutaan?



Sisäisen Valon vaikutus ihmiseen 

Kun ihmisen sisäinen Valo herää Gnosiksen ja 

Valontuojan vaikutuksesta, niin levossa oleva 

”kundaliinienergia” aktivoituu ja alkaa nousta 

alemmasta chakrasta ylimpään, avaten chakrat.

Ymmärtääksemme, mitä tämä tarkoittaa, 

meidän pitää tutustua chakroihin.



Energiakeskukset eli chakrat



Energiakeskukset eli chakrat

Intialaisessa 
filosofiassa 
chakroilla 
tarkoitetaan 
ihmisen 
”energiakehon” 
pinnalla sijaitsevia 
energiapyörteitä



Energiakeskukset eli chakrat

Chakrojen 
uskotaan olevan 

hienojakoisen 
energian 

vastaanottamisen 
ja muuntamisen 
keskuksia, joilla 

on tehtävänsä 
myös ihmisen 

henkisessä 
kehityksessä.



Energiakeskukset eli chakrat

Päälakikeskus

Otsakeskus

Kurkkukeskus

Sydänkeskus

Napakeskus

Sukupuolikeskus

Juurikeskus



Energiakeskukset eli chakrat

ValaistuminenPäälakikeskus

Otsakeskus Henkisyys

Kurkkukeskus Rauha

Sydänkeskus Tunteet

Napakeskus Ruoka

Sukupuolikeskus Seksuaalisuus

Juurikeskus Omistaminen



Kun ihminen 
syntyy, sielu eli 
jumalallinen 
tietoisuus 
laskeutuu 
ruumiiseen 
päälaen kautta. 



Päälakikeskus
edustaa

jumalallista 
tietoisuutta.



Aistien 
välityksellä
sielu tulee 
tietoiseksi 
kehosta.



Aistien 
välityksellä
sielu tulee 
tietoiseksi 
kehosta.

Sielu luulee, että se 
on yhtä kuin keho. 

Näin syntyy 
minä-tietoisuus 

= ego.



Tällöin hän unohtaa 
sisällään olevan 

jumalallisen 
tietoisuuden, joka 

näin vajoaa alimpiin 
energiakeskuksiin.

Ihminen alkaa 
himoita 
aistikohteita egonsa 
ajamana..



Ihminen on 
keskittynyt vain 
alimpien 
enegriakeskust
en alhaisiin 
pyyteisiin 
(omistamiseen, 
seksiin yms.)



Henkinen energia 
(kundaliini) alkaa 
kohota alimmasta 

juurichakrasta 
ylöspäin.

Henkisen 
kehityksen 
alkaessa 
tapahtuu 
muutos.



Kun henkinen energia 
(kundaliini) on 
saavuttanut 
päälakikeskuksen, 
ihminen
saavuttaa jälleen 
jumaloivalluksen.



Näin ihmisen 
tietoisuus 

yhtyy 
jumalalliseen 
tietoisuuteen 

ja hänestä tulee
valaistunut.

Tämä vastaa 
samaa kuin 

gnosis.



Kolme alimmaista chakraa

• Kolme alinta chakraa edustavat 

ihmisen alempaa luontoa. 

• Näiden herätessä ihminen joutuu 

kohtaamaan omat varjonsa, vietit, 

vaistot, animaalisuutensa, 

seksuaalisuutensa.

• Kun ne avautuvat, kaikki niihin 

liittyvät voimat, tunteet yms. tulevat 

esiin. 

• Tämä voi viedä ihmisen yhä 

syvemmälle aineellisuuteen,  

nautintoihin ja riippuvuuksiin. 



• Ihmisen on löydettävä itselleen 

muutoskartta ja sopivia apuvälineitä 

joiden avulla pystyy jalostamaan ja  

muuntamaan vapautuneita energioita.

• Apuvälineinä voivat olla esim. 

 henkinen alkemia

 kabbala

 jooga

 meditointi

 esoteerinen kirjallisuus

 esoteeriset ryhmät

Kolme alimmaista chakraa



• Sydänchakran kohdalla, on eräänlainen 

portti, jota vartioi symbolinen kynnyksen 

vartija (portinvartija), joka on 

sillanrakentaja aineellisen ja 

hengellisen maailman välillä. 

• Kun pääsee tuon kynnyksenvartijan ohi 

niin kundaliini pääsee sydänchakraan ja 

siitä ylemmäksi, kohti henkistä ja 

jumalallista maailmaa. 

• Tuolla sisäisellä kynnyksenvartijalla on 

hallussaan avaimet esoteeriseen, 

salaiseen viisauteen, joita se vartioi.

Sydänchakra



Sydänchakra

Sydächakran kohdalla 

alemmat energiat jalostuvat ja 

muuntuvat korkeampaan 

olomuotoon. 



Sydächakra

Sydämessä seksuaalisuus 

(Eros) muuttuu kolmeksi 

ylemmäksi rakkauden tasoksi: 

• alin on perhesiteet ja 

lähimmäisen rakkaus (Storge)

• keskimmäinen on veljellinen 

rakkaus muita ihmisiä ja koko 

ihmiskuntaa kohtaan (Philia)

• korkein on jumalallinen, 

epäitsekäs rakkaus (Agape) 



Sisäisen Valon vaikutus
Sydämessä oleva sisäinen Valo edesauttaa alempien 

energioiden muuntamista korkeammalle värähtelytasolle. 

Tästä seuraa monia positiivisia muutoksia:

• itsekkyys muuntuu epäitsekkyydeksi 

• kiihkouskovaisuus muuntuu antautumiseksi 

sisäiselle korkeammalle Itselle 

• kylmä järki muuntuu viisaudeksi 

• ihmisen alempi ego muuntuu korkeamman Itsen 

ilmentymäksi 

• oma alempi tahto muuntuu Korkeamman Tahdon 

toteuttajaksi



Sisäisen Valon vaikutus

• Etsijän päämäärän 

toteutumiseen ei riitä pelkkä 

tieto totuudesta.

• Siihen tarvitaan 

henkilökohtainen sisäinen 

mystinen kokemus ja 

oivallus, joka johtaa ihmisen 

muuttumiseen.



Sisäisen valon vaikutus

 Tämä sisäinen oivallus on 

myös gnostikoiden 

päämäärä.

 Pelkät ulkoiset teot eivät 

siis vapauta ihmistä.



Kurkkuchakra ja otsachakra

Kun kundalinienergia nousee 

kurkkuchakraan, ihmisessä alkaa 

ilmetä erilaisia psyykkisiä kykyjä 

kuten sanan mahti, ilmaisukyky, 

mielen voima, luovuuden voima.



Kurkkuchakra ja otsachakra

Otsachakran kohdalla aukeaa 

kolmas silmä ja ihminen voi saada 

uusia henkisiä kykyjä, kuten kyvyn 

matkustaa ajassa menneisyyteen ja 

tulevaisuuteen tai selvänäköisyyttä.



Kruunuchakra

• Kruunuchakran kohdalla, yhteydet 

Korkeimpaan Voimaan ja Valontuojaan 

kirkastuvat ja puhdistuvat sekä ovat jatkuvia. 

• Lopulta ihminen saavuttaa valaistumisensa ja 

sielu vapautuu jälleensyntymisen kierrosta.



Sisäisen valon vaikutus ihmiseen 

ja ulkomaailmaan

• Sisäisestä kirkkaudesta nouseva 

kaiken muuttava Valo täyttää 

vähitellen koko ihmisen olemuksen.

• Se että totuuden etsijä on 

antautunut sisäiselle Itselleen, 

alkaa näkyä myös ulkoisesti. 

• Jokainen joka on löytänyt sisäisen 

todellisuutensa, voi jakaa 

perinpohjaisen muuttumisen 

kokemuksen muiden etsijöiden 

kanssa.



Sisäisen valon vaikutus ihmiseen 

ja ulkomaailmaan

• Aineelliset ihmiset eivät yleensä 

kunnioita eivätkä ymmärrä totuuden 

etsijää ja siksi hän joutuu jäämään 

yksin, ellei löydä ryhmää jossa on 

muita samankaltaisia ihmisiä, joiden 

kanssa voi jakaa kokemuksiaan.

• Hän on yksilö, joka ei tee niin kuin 

muut, vaan kulkee omaa polkuaan, 

eikä ole tyytyväinen massojen 

suosimaan pinnallisuuteen.



Henkinen alkemia



Henkinen alkemia

7 chakran vaikutusta voidaan verrata hermetistisessä 

Smaragditaulussa esitettyyn henkisen alkemian 

transmutaatioprosessin  7-vaiheiseen kaavaan

1. Kalsinointi 

2. Dissoluutio 

3. Separaatio 

4. Konjunktio 

5. Fermentaatio 

(kuumentaminen)

(liuottaminen)

(erottaminen)

(yhdistäminen)

(käyminen)

6. Destillaatio (tislaus)

7. Koagulaatio 
(jähmen-

täminen)



Psykologisesti kuumentaminen 

tarkoittaa egon hallitsevuuden 

poistamista. 

Se merkitsee nöyrtymisen 

prosessia, jossa ihminen 

itsetarkkailun ja -arvioinnin 

polttavan tulen avulla pääsee 

eroon itsekkyydestään ja 

ylimielisyydestään, niin että 

ihmisen todellinen olemus pääsee 

esille. 

Henkinen alkemia

1. Kalsinointi (kuumentaminen)



Henkisessä alkemiassa liuottaminen 

tarkoittaa epärationaalisten, 

ärtymystä aiheuttavien tai 

torjuttujen asioiden häivyttämistä 

ihmismielestä. 

Se on tiedostamattomassa 

tapahtuva prosessi, joka voidaan 

kokea kuin ”tulvana, kun patoluukut 

on avattu”. 

Tämän liuotusprosessin jälkeen 

ihminen voi tuntea itsensä 

eheytyneemmäksi ja vapaammaksi.

Henkinen alkemia

2. Dissoluutio (liuottaminen)



Henkisessä alkemiassa erottaminen 

tarkoittaa ihmisen oman 

olemuksen löytämistä sen jälkeen, 

kun hän on päässyt eroon itse 

asettamistaan rajoituksista, 

neurooseistaan, fobioistaan tai 

esimerkiksi vanhempiensa, koulun 

tai kirkon opetusten häpeällisiksi 

leimaamien tekojen muistoista.

Henkinen alkemia

3. Separaatio (erottaminen)



Psykologisesti yhdistäminen 

tarkoittaa voimaantumista, jonka 

tuloksena ihminen kokee olevansa 

sisäisesti vahva sekä tasapainossa

itsensä ja ympäristönsä kanssa. 

Se on henkilökohtainen prosessi, 

johon liittyy vastuullisuus omasta 

kehittymisestä sekä halu ja kyky 

toimia tavalla, jota itse pitää 

oikeana.

Henkinen alkemia

4. Konjunktio (yhdistäminen)



Henkisessä alkemiassa käymisellä 

tarkoitetaan ihmisen kehitysprosessia, 

jonka ”hiivana” toimii henkinen 

inspiraatio. 

Se herättää henkiin ihmisen sisällä 

uinuvan henkisen kipinän ja antaa 

sille valoa ja voimaa. 

Henkinen alkemia

5. Fermentaatio (käyminen)

Ihmisestä riippuen tämän prosessin käynnistäjänä voi 

toimia syvä meditaatio, intensiivinen rukoilu, mystiseen 

unioniin pyrkiminen tai voimakas henkinen kokemus. 

Alkemistit kutsuivat tätä ”riikinkukon pyrstön” näkemiseksi.



Henkisessä alkemiassa tislauksella 

tarkoitetaan psyyken jalostusasteen 

nostamista ja Itsen puhdistamista. 

”Itse” käsittää tietoisen ja piilotajuisen 

psyyken. 

Itsen puhdistuttua ihminen on kypsä 

kohtaamaan kollektiivisen tietoisuuden 

ja tiedostamattoman mysteerit.

Henkinen alkemia

Tämän prosessin läpikäynyt ihminen tietää, että hänen 

elämäänsä johtaa nyt sielu, ei ego.

6. Destillaatio (tislaus)



Henkisessä alkemiassa 

jähmentämisellä tarkoitetaan 

liuottamalla toisistaan irrotettujen eri 

aineisten jälleen yhdistämistä 

uudella korkeammalla tasolla, 

jalostuneemmassa muodossa.

Henkinen alkemia

Tätä transmutaation viimeistä vaihetta esittää 

alkemistisessa “Azoth” mandalassa seitsemäs sektori, 

johon on kuvattuna androgyyni nuorukainen nousemassa 

avoimesta haudasta. 

7. Koagulaatio (jähmentäminen)



Tämä symbolisoi ihmisen vanhan 

minän kuolemaa ja uuden Itsen 

nousua haudasta. 

Alkemistit sanoivat tämän kuvaavan 

myös ”yhdistyneen kultaisen valon 

toista kehoa” eli tietoisuuden uutta 

välinettä, joka ilmentää mielen 

korkeinta kehitysvaihetta. 

Henkinen alkemia

Tämän viimeisen vaiheen sanotaan vapauttaneen 

ihmisessä piilevän ”Viisasten kiven”, joka on 

alkemistille sama kuin gnosis – se, joka saa aikaan 

toivotun muutoksen tietoisuudessa.

7. Koagulaatio (jähmentäminen)



Tämä henkisen alkemian viimeisen 

vaiheen perusidea esiintyy lähes 

kaikissa länsimaisissa esoterioissa 

jossain muodossa. 

Niiden vihkimyksissä kuvataan eri 

tavoin, kuinka ”Vanha Aadam” 

kuolee eli ihminen jättää taakseen 

jotain, ja kuinka sitten ”Uusi 

Aadam” nousee haudasta eli 

ihminen syntyy johonkin 

korkeampaan ja jalostuneempaan 

tilaan. 

Henkinen alkemia

Vapaamuurariu-

dessa tämä 

allegoria on Hiram-

legendassa. 

7. Koagulaatio (jähmentäminen)



Henkisen alkemian peruslause

Henkisessä alkemiassa 

toteutuu hermeettinen 

lausahdus: ”Teen alhaalla 

olevan ylhäällä olevan 

kaltaiseksi ja ulkona olevan 

sisällä olevan kaltaiseksi.”

“Niin ylhäällä kuin alhaalla, 

niin alhaalla kuin ylhäällä.”



www.gnosis.fi



• Gnostilainen Seura ry on perustettu 2009.

• Seuran tarkoituksena on vaalia gnostilaista 

hengenperintöä ja jakaa ihmisille tietoa gnosiksesta.

• Seura toimii pääasiassa Helsingissä.

• Toimintaa on myös Vantaalla, Turussa, Tampereella, 

Oulussa, Lohjalla, Lahdessa ja Hämeenlinnassa.

• Toimintamuotoina ovat 

• luennot

• keskustelutilaisuudet 

• Valon hartaudet (gnostilainen messu) 

• esoteerinen Gnostilainen Riitti

• nettisivut



• Seura korostaa yksilöllisyyttä, sillä jokainen saa etsiä 

ja löytää oman totuutensa omalla tavallaan. 

• Seura kannustaa omaan henkilökohtaiseen 

kokemukseen ja yhteyteen omaan sisäiseen Valoon eli 

korkeimpaan Itseen.

• Jokaisen ihmisen pitää tehdä itse töitä, oman itsensä 

kehittämisessä. 

• Kukaan toinen ihminen, ei mikään uskonto tai filosofia 

sinänsä voi pelasta ihmistä, jokaisen pitää tehdä se 

itse. 

• Seura voi olla vertaistukena.



www.gnosis.fi


