
Tuula Uusitalo

Tyyne Matilainen inspiroi oppilaitaan kysymään ”kaik-
kea maan ja taivaan väliltä”. Ja niin me kysyimmekin.
Luonnollisesti jokaisella oppilaalla oli oma aatteellinen
taustansa ja ajattelutapansa. Oppilaat tarkistuttivat
mielellään käsityksiään Tyyne Matilaisella, mutta
yrittivät löytää myös jotain uutta.

Tyyne Matilaisen työpari on hänkin
aina tavalla tai toisella ollut osallisena tässä tiedon et-
sinnässä, joten – vaikka hän ilmeisen tietoisesti pyrkikin
olemaan taka-alalla – myös hänen vaikutustaan näkyy
niissä.

Näistä erittäin rönsyävistä kysymyksistä ja Tyyne
Matilaisen niihin antamista vastauksista kasvaa esiin
merkittäviä filosofisia ja sellaisena sovellutuskelpoisia
kannanottoja. Filosofian kriteerinä hänellä on sovel-
lettavuus. Soveltamisessa kyse on etiikasta – se läpäisi
koko Tyyne Matilaisen ajattelun. Hän pyrki aina kat-

Mirja Salonen

somaan, mikä veisi oppilaita eteenpäin heidän henki-
sellä tiellään ja yleisemmällä tasolla koko ihmiskunnan
tilaa kohti suurempaa hyvinvointia.

Mitä ihminen tai ihmiskunta tarvitsee ja miten sen
hyvyyden voimien avulla voi saada, oli tärkeintä – ja
siihen kuului henkisen kehityksen ohella myös maalli-
nen työ ja materiaalinen kehitys. Maallisuus kuuluu
henkisyyteen ja sitä tarvitaan. ”Maallinen adepti” oli
Tyyne Matilaisen käyttämä termi, joka kuvaa maalli-
sessa työssään pitkälle päässyttä henkilöä. ”Adepti” on
periaatteessa korkeaa henkistä kehitysastetta kuvaava
sana – henkisyyden ja maallisuuden yhdistyessä Tyyne
Matilainen laajensi tämän sanan käyttöalaa.

Tyyne Matilainen muutti omia näkökantojaan usein
yllättäen. Henkinen paikallaan pysyminen ei ollut
hänen mieleensä, sillä se ei vie kehitystä eteenpäin. Kun
tämän ottaa huomioon ja ymmärtää Tyyne Matilaisen

Tyyne Matilaisen
filosofinen ajattelu oli
käytännöllistä.

Hän tutki meitä oppilaitaan
henkiseltä puolelta ja päätyi
aina sellaiseen ajatusmalliin
mikä avasi jotain uutta ja
uudisti näkökantojamme.

Tyyne Matilaisen opetus oli
oppisuuntiin sitoutumatonta ja
hän tahtoi oppilaidensakin
kunnioittavan kaikkia uskontoja
ja elämänkatsomuksia.

Tyyne Matilaisen esoteerinen
filosofia 1970–1980-luvuilla
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filosofian kehitysajattelun kautta, voi alkaa löytää sen
päälinjoja.

Tyyne Matilaisen käsitysten nopea muuttuvuus
vaikutti aluksi hämmentävältä. Kuitenkin kun ajattelee
sitä minkälainen vaikutus sillä on ollut pitkällä tähtäyk-
sellä: olemme välttyneet fundamentalistiselta ”oikealta
opilta” ja joutuneet ajattelemaan asioita monelta eri
kannalta. Kun joku oppilaista antoi aiheen uuden tiedon
tai näkökulman julkituloon, se annettiin lyhyesti mutta
ajatuksia ja intuitiota virittävällä tavalla.

Tyyne Matilaisen auktoriteetin mitta olikin oppilai-
den tuntemus siitä, että oma henkinen kehitys menee
eteenpäin ja sen kanssa tasa-arvoisena normaali elämä,
laajemmissa puitteissa taas yhteisöjen hyvinvointi ja
menestys.

Tyyne Matilaisen filosofiassa on maailman-
kaikkeuden esoteerinen, henkinen ja toiminnallinen
perusta, jossa ihmisen kehitys tapahtuu ihmisen itsensä
omaksumien arvojen mukaan. Ihmisen persoonallisuus,
hänen luonteensa ja tietomääränsä olivat tärkeitä ja
riippuivat siitä minkälainen tajunnallinen ”koneisto” tai
”laitteisto” itse kullakin on ja se mitkä arvot siinä vai-
kuttavat.

oli se yleisarvo mitä Tyyne Matilainen
toi tietoisimmin esille jumaluuden ominaisuutena.
Tämä valinta on ollut tärkeä mm. siksi, että 1900-luvun
mielipideilmasto piti negatiivista asennetta ihantee-
naan.

Kirjeopisto Vian rajajoogan I opetuskirjeen II
mietiskelyohjelma on tarkoitettu rajajoogan harjoittajan
henkisen kehityksen kokonaisvaltaiseksi suunnan
näyttäjäksi kuvatessaan positiivisuuden eri puolia niin
yksilöissä kuin heidän keskinäisessä kanssakäymi-
sessäänkin. Seuraavissa opetuskirjeissä positiivisuuden
arvomaailma saa edelleen lisäsävyjä sekä käytännön
elämän että korkean jumaluuden suuntaan.

Rauha oli yksi korkeimmista ja samalla käytännölli-
simmistä arvoista. Tässä näkyy Tyyne Matilaisen
opettamien arvojen kokonaisvaltaisuus: ei pelkästään
yksilöiden henkinen, sisäinen rauha, joka on joogan
olennainen osa vaan kaikki rauha, myös ihmisten ja
kansojen välinen rauha kuuluivat yhteiseen kokonai-
suuteen nimeltä rauha. Kirjeopisto Vian I opetuskirjeen
II mietiskelyohjelman huippukohtana onkin näkymä
siitä, kuinka kansat rakastavat toisiaan. Se pitäisi nyt
avata ja miettiä jälleen kerran eri puoliltaan.

Arvot kehityksen ohjaajina

tajunta

Positiivisuus

Korkeimmilla henkisillä tasoillahan ajatus maail-
manrauhasta on realistinen, tosin sen tuominen fyy-
siselle tasolle asti ei tapahdu käden käänteessä – ei lain-
kaan niin nopeasti kuin silloin ajattelimme. Siinä välissä
on ollut meidän oma henkinen kasvumme ja kehityk-
semme sekä samalla suurien ihmisjoukkojen henkinen
kehitys positivisoituvine periaatteineen, filosofioineen,
kulttuureineen, valtiosysteemeineen ja lakeineen.

aatteena, joka ei ota huomioon henkisiä
arvoja ja henkisyyden ilmenemiä, joutui tässä
filosofiassa väistymään johtavasta asemastaan.
Materialismin murtaminen tarkoitti Tyyne Matilaisella
kuitenkin

korkeammalle tasolle ihmisten tajunnassa: työlli-
syys, hyvä toimeentulo, riittävä ruoka ja kauniit kodit
ovat parhaimmillaan positiivisuuden ilmenemiä ja
sellaisena myös henkisiä. Normaalin elämänmenon jat-
kuvuus ja sen puitteissa tapahtuva kehitys oli Tyyne Ma-
tilaisen opetuksissa tausta-ajatuksena.

(vaikkakaan ei ylivalta) kuuluu tähän

toimintamah-
dollisuudet ovat olleet vaakalaudalla rahan vähyyden
vuoksi. Raha oikein ansaittuna ja käytettynä on voi-
makas etiikan väline.

Kehityksen suurista linjoista voi tavoittaa voimak-
kaan positiivisen juonteen:

, johon liittyminen ohjaa myös oman
yksilöelämän positiiviseen suuntaan, löytämään oman
jumalallisen kehityssuunnitelmansa. Kirjeopisto Vian
opetuksessa tärkeitä ovat ajatuksen lait, joilla voi
vaikuttaa positiivisesti sekä omaan itseen että toisiin
ihmisiin ja maailmankaikkeuteen.

on ihmisyyteen kuu-
luvia tehtäviä. Esimerkiksi erotuskyky tarvitsee
negatiivisuutta tuekseen: Kylmä järki on negatiivinen,
mutta ohjaa tärkeimmissä ratkaisuissa Negatiivisuuden
vaikutus käytännön elämään voidaan tapaus kerrallaan
minimoida ja antaa positiivisuuden voittaa. Negatiivi-
suus pääasenteena voidaan jättää vertauskohdaksi ja
erääksi askelmaksi kehityksen tiellä.

Suunnan tulee olla negatiivisuudesta positiivisuuteen
ja samalla kaaoksesta loogisuuteen – harmoniaan.
Vanhemmassa opetuksessa positiivisuus ja negatiivi-
suus ovat olleet tasapainossa,

Tyyne Matilaisen esoteerisessa filosofiassa ihmisen
korkeimmat arvot ovat Jumalalta ja niihin liittyi
henkisiä välineitä, ihmistä ohjaavia sanoja, ns.

. Hyvyyden aksiooma ohjaa ihmistä hyvyyteen,
totuuden aksiooma totuuteen, tiedon aksiooma
tietämistä. Ne ovat samalla kertaa positiivisia arvoja
kuvaavia sanoja, jokainen voi valitsemalla itselleen

Materialismi

materiaalisten ja maallisten arvojen nosta-
mista

Rahan arvos-
taminen

suuren jumalallisen kehitys-
suunnitelman

Rajoitetulla negatiivisuudella

.

aksioo-
mia

asiayh-
teyteen. Rahan tärkeys on konkretisoitunut tilanteissa,
jossa Kirjeopisto Vian ja sen opettajien

Tyyne Matilaisen auktoriteetin mittana
oli oppilaiden tuntemus siitä, että oma
henkinen kehitys menee eteenpäin ja

sen kanssa tasa-arvoisena normaali
elämä, laajemmissa puitteissa taas
yhteisöjen hyvinvointi ja menestys.

Tiedon virta yhdistää Valkean
Veljeskunnan mestarit oppilaidensa

kautta koko ihmiskuntaan.



lisää arvoja muodostaa ja rikastua niiden avulla
persoonana

Myös uskontojen merkitys on niiden ihmisille anta-
missa arvoissa. ”Ihmisen tulee ottaa uskonnoista arvoja,
ei dogmeja”, ilmaisi Tyyne Matilainen uskonnon oikean
paikan ihmiselämän kohottajana.

”Ihmisellä pitää olla Jumala”, sanoi Tyyne Matilainen
uskonnottomille tai buddhalaisuuden oppeihin
taipuvaisille oppilailleen.

Ihmisen kehitykseen kuuluu suuren yhteisen Jumalan
lisäksi ihmisen oma Jumala, joka kehittyy, jos uskoo
Jumalaan. Jos kieltää Jumalan olemassaolon, oma
Jumala ei kehity ja henkinen kehitys kokee vaikeuksia.
Jumala on yhtä kehittyvä kuin ihminenkin. Ihminen
tarvitsee Jumalaa, mutta itseään korkeampana
olemuksena. Jumala voi auttaa ihmistä monin tavoin,
mutta Häntä tulee kunnioittaa ja olla pyrkimättä Hänen
yläpuolelleen.

Kaikkiallinen Jumala on kuitenkin ihmisyyden
ulkopuolella. ”Ihmisen ei pidä omaksua kaikki-
allisuutta”, Tyyne Matilainen tähdensi sen vuoksi, että
monet oppilaista olivat aluksi omaksuneet sellaisen
joogafilosofian, jossa ihminen tiensä lopuksi sulautuu
kaikkialliseen jumaluuteen/Jumalaan. Sen sijaan
ihmisen tuli kehittyä siten, että hänellä oli Ikuinen Itse ja
käytössään myös Ikuisen Itsen tason käyttövälineet, joi-
den avulla hän tarvitessaan saa tietoa kaikkialle yltä-
vältä Ikuisen Itsen tasolta – sekä runsaasti työelämästä
saatua maallista tietoa.

Tyyne Matilaisen monitahoisen Jumala-käsitteen
radikaalein ilmaisu oli kuitenkin lauseessa

. Erilaisten Jumala-käsitysten moninai-
suus on mahdollista ymmärtää eri tasojen kautta:
joillakin tasoilla Jumala on lähes ihmismäinen olento,
joillakin taas ihmistä ohjaavien ideoiden ja aatteiden
muodostama jatkuvasti kehittyvä kokonaisuus.

Tiedonjano oli Tyyne Matilaisen oppilaan, henkisen
tien kulkijan ”perusoletus” ja tiedon saaminen oli jatku-
vana pohdinnan kohteena. Esoterismille tyypillisesti
Tyyne Matilaisen opetuksissa tiedon saaminen käsitti
elämän kaikki puolet alkaen kirjojen lukemisesta pää-
tyen teoreettiseen prosessointiin tai intuitiivisiin väläh-
dyksiin.

Ihminen samaistaa useimmiten tietämisen ajatteluun
ym. kognitiivisiin toimintoihinsa ja fyysisiin aivoi-
hinsa, joissa näiden toimintojen ajatellaan tapahtuvan.
Fyysisyys ei ole kuitenkaan koko totuus esoteerisessa
mielessä vaan ihmisellä on myös aura, erilaiset tajun-
nalliset käyttövälineet – ”kehot” –aisteineen ja mm.
henkiset aivot. Ne eivät ole materiaa sanan perinteisessä
mielessä mutta eivät käsitteellisesti kaukanakaan siitä.

Tiedostettuna ja monimutkaisten tajunnallisten pro-
sessien tuloksena syntyy tietoa siinä mielessä kuin sen
tavallisesti ymmärrämme. Tähän kaikkeen liittyy sano-
jen ja kielen mukana olo.

Jumala

Esoteerinen näkökulma tietoon ja ajatuksiin

”Jumala on
ideat ja aatteet”

Tietoa on kuitenkin kaikkialla ja sitä voi saada au-
raansa ja erilaisiin kehoihinsa ruuasta, kukista, kivistä,
väreistä… melkein mistä tahansa. Tieto rakentaa per-
soonaa, se muokkaa persoonan yksilöllistä tajuntaa, ih-
misen koko olemusta. Tämä selittää myös asioita, joita
tapahtuu voimakkaan henkisen opettajan, kuten Tyyne
Matilaisen läheisyydessä.

Jos oppilas on valmis ottamaan vastaan jotain tiettyä
tietoa – toisin sanoen hänellä on sitä jo valmiina esi-
merkiksi opiskelun tai pohdintojen, esimerkiksi työn ja
avoimien kysymysten johdosta – hän voi saada tietoa
suoraan omiin käyttövälineisiinsä opettajan aurasta eli
energiakentästä – sama kuitenkin koskee myös kirjatie-
toa, ei sitäkään voi omaksua ilman sopivaa pohjatietoa.

Positiivisuuteen kuuluu voimakas tiedon virta. Tämä
on kuvattu I opetuskirjeen toisessa mietiskelyohjel-
massa: ”– – kun jumalallinen viisaus tulvii tietoina ole-
mukseesi, sillä se on Henkisen Hierarkian, Valkean Vel-
jeskunnan viisautta, jota sinulle annetaan jakaaksesi sitä
edelleen kanssaihmisillesi.” Tiedon virta yhdistää Val-
kean Veljeskunnan mestarit oppilaidensa kautta koko
ihmiskuntaan.

Sivistys on ihmiskunnan mitassa henkisen kehityksenA
ja O, siihen kuuluu laajan tietämyksen lisäksi kulttuuri.
Erityisesti korkeakulttuuri. Tässä maailmankuvassa
kulttuuri-ilmiöillä on henkisiä, jopa maailman-
kaikkeuden kannalta tärkeitä merkityksiä.

Taiteet palvelivat Tyyne Matilaiselta omaksumas-
samme maailmankuvassa niitä henkisiä päämääriä,
joita kulloinkin nostettiin esiin. Runot, näytelmät ja mu-
siikki saivat tästä lisäarvoa. Vaikka niitä esitettiin pää-
asiassa hyvin pienessä piirissä, uskoimme, että niiden
sanoma menee henkistä tietä ihmiskunnan tajuntaan.

Huumori aiheuttaa ajatusmaailman uusiutumista
pannessaan asioita päälaelleen ja fantasia tuo tajuntaan
mielikuvia erilaisista maailmoista. Mielikuvitus, vaik-
kakin subjektiivisena ja epätarkkana avartaa tajuntaa ja
antaa virikkeitä. Small talk erilaisten ihmisten kanssa on
käytännön ihmisyhteyttä, ja sitä tulee harrastaa mm.
unenpuolella. Runojen kirjoittamisesta saa älyä.
Elokuvat näyttävät jälleensyntymiä jne.

Erityisesti musiikki välittää kuulijoiden käyttö-
välineisiin erilaisia henkisiä ominaisuuksia ja saimme
pitkiä luetteloita siitä, mitä kenenkin säveltäjän mu-
siikki vaikuttaa. Joukossamme oli musikaalisesti lah-
jakkaita oppilaita, ja Tyyne Matilaisen inspiroimana
syntyikin suuri määrä lauluja ja soitinmusiikkia.

Tajunta ei ollut mikään rajaton ”puhdas olemassaolo”
vaan täynnä muotoja ja toimintamalleja niin korkealle
kuin pystyy kuvittelemaan. Tajunnan toimintaan kuului
loogisuus, loogistaminen. Välitön suhde todellisuuteen
muodostuu aistien kautta.

Tyyne Matilaisen ajattelussa käyttöväline on hyvin
laajamerkityksinen ja monitahoinen käsite. Tiettyä
ihmisen tajunnantasoa voi pitää yhtenä ”käyttöväli-

Kulttuuri ja taiteet

Käyttövälineet

”Jokaisella tasolla on käyttö-
välineensä ja käyttövälineellä on omat aistinsa.”
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neenä”, esimerkkeinä ”paranirvaaninen käyttöväline”,
jolla on paranirvaanisen tason aistit tai eetteriruumis,
jolla on eetteritason aistit. Ihmisen erilaiset henkiset ja
psyykkiset toiminnot tarvitsevat eri tasojen aineista
muodostuneita ”välineitä” ja niiden yhdistelmiä. Sa-
nalla käyttöväline on silloin toiminnallinen sävy: ih-
minen toimiessaan tarvitsee eri tasojen toimintoja, jotka
taas tarvitsevat omia käyttövälineitään ja aistejaan.

Tyyne Matilainen suosi ajattelussaan vähemmän
tunnepitoista ja enemmän tiedollisuuteen painottuvaa
aisti- ja kokemusmaailmaa. Tällä on merkitystä mm.
positiivisuuden eri laatujen kannalta. Positiivisuus on
usein mielletty lähinnä tunnemaailman kautta, var-
sinkin kun rakkaus on siinä merkittävässä osassa. Tunne
onkin tärkeä, sillä sen kautta ihmiset omaksuvat asioita.
Jos tunne puuttuu, se heijastuu puutteena myös hen-
kisemmällä puolella. Tunteet on osa ihmisyyttä, mutta
ne eivät ole koko ihmisyys eivätkä koko positiivisuus.

Kun korkean tason käyttövälineet alkavat muodostua
sivistyneimmillä ja viisaimmilla, tiedon kanavat
aukeavat ja asiat päätyvät ajatusteitse tai valmiiksi
loogistettuna kirjatietona lopulta myös koko ihmis-
kunnalle – niin kuin tuleekin.

Luonto ennen kaikkea on loogista ja ymmärtää loogi-
suutta. Luonnolla on myös oma muistinsa ja muisti kuu-
luu yhteen logiikan kanssa. Tyyne Matilaiselta oppi-
massani ajattelussa kaikki se, mitä yleensä ajattelemme
logiikkana kuului luonnonlogiikkaan, sen eri osa-
alueina.

Sanapari, joka toistui Tyyne Matilaisen suullisessa
opetuksessa on ”loogistakaa tämä”. Hyvin laajatkin
kokonaisuudet pysyvät koossa, kun asiat ilmaistaan
loogisesti. Koko Kirjeopisto Vian rajajoogasysteemi
perustuu loogisiin positiivisiin lauseisiin ja on sitä
kautta luonnonlogiikkaa – ihmiseen sovellettuna.

”Luonto” tarkoitti Tyyne Matilaisella suppeassa
merkityksessä ”vihreää luontoa”, joskus taas kaikkea
luontoa äärimmäisen laajasti – kaikkia maailman-
kaikkeuksia. Samoin suppeassa merkityksessä luon-
nonlogiikkaan kuuluivat ”luonnossa olevat loogiset lau-
seet”, joita ihminen voi saada liikkuessaan luonnossa ja
laajassa merkityksessä ”kaikki tieteet ja kaikki taiteet,
joiden tuli olla loogisessa muodossa”.

Luonnonlogiikkaa voi lähteä tarkastelemaan ihmis-
keskeisesti siitä käsin, että Ihminen on luonnon osa –
”luonnon kukka”– ja osaltaan myös luonnon hallitsija,
mutta samalla riippuvainen luonnon hyvästä kunnosta,
sen loogisesta toiminnasta. Ihminen voi ajatuksillaan ja
tunteillaan vaikuttaa luontoon hyvin paljon, enemmän
kuin yleensä otaksutaan. Luonto on tajuntaa, ihmisen
tajunnan tasot ja luonnon tasot ovat samat. Yhteisöt,
kuten maat ja kansat ovat oman alueensa luonnon
hallitsijoita. Ihmisen korkeimpien tasojen käyttöväli-
neet ovat yhteydessä koko maapallon kanssa.

Tieteissä luonto ymmärretään usein mekanistisena
systeeminä. Loogisuus ei kuitenkaan ole ristiriidassa
henkisyyden kanssa eikä tee luonnonjärjestelmää koko-
naisuudessaan mekanistiseksi vaan se on myös ju-
maluuden aspekti, johon liittyy korkea tajunnallisuus ja

Luonto, logiikka ja terveys

henkisyys.
Luonnonlait tähtäävät tasapainoon ja juuri ne pitävät

ihmisen koossa. Luonnonlakeihin voi peilata ihmisten
uskomuksia oikeasta etiikasta. On olemassa esimerkiksi
sellainen myytti, että henkinen tieto on ilmaista ja se
pitää antaa edelleen ilmaiseksi. Tasapainon ylläpitämi-
seen kuuluu kuitenkin se, että toiselta ihmiseltä saatu
tieto pitää korvata, henkisenä ominaisuutena on silloin
kiitollisuus.

Maksamisen tärkeys voidaan perustella myös
luonnonlakeihin kuuluvan karman lain avulla, joka
siirtää puuttuvan tasapainotuksen eli maksun tulevai-
suuteen. Tarkoitus on, että osapuolet vahvistavat
toisiaan. Vapaaehtoinen maksaminen osoittaa arvos-
tusta ja luonnonlakien ymmärtämistä.

Ihmiset vuorovaikuttavat ajatuksien kautta keskuste-
lemalla, kirjallisesti tai suullisesti, auran kautta jne. kes-
kenään – mutta myös koko luonnon sekä luonnon-
olioiden kanssa. Etiikka pitää tämän vuorovaikutuksen
luonnonlakien mukaisena. Kirjeopisto Vian opettama
anteeksipyytäminen ja anteeksianto sekä pyhä kunni-
oitus ja Kristus-rakkaus auttavat ihmisten välisten aja-
tusviestien positivisoitumista ja ihmisten välisten
ajatussiltojen puhtaana pysymistä luonnon periaattei-
den mukaisella tavalla.

Ihminen on Jumalan kanssaluoja. Hänen tulee ym-
märtää luonnonlait ja oivaltaa se mikä menneessä ja
tulevaisuudessa olisi hyvää ja tavoiteltavaa.

kiinnosti Tyyne Matilaisen oppilaita. Aihe-
piiriä tutkittiin yhdessä monesta eri perspektiivistä:
ruoka, värit, musiikki, alkeishiukkaset, sähkö, mag-
neetti, energiat jne. Ihmisen terveys riippuu kaikista
näistä ja monesta muusta asiasta.

Kun esimerkiksi sanan ”looginen” ja sanan ”terve”
sisältöjä katsoo rinnakkain, niin on helppo huomata, että
”terve” sisältää elävien olentojen sisäisen järjestelmän
loogisuuden ja samalla myös oikean toiminnan ja ener-
gisyyden. Tähän yhteyteen kuuluu myös sana ”har-
monia”, joka sisältää minkä tahansa systeemin loogisen
rakenteen mutta tajunnallisesti myös siihen kuuluvan
rauhallisen, onnellisen tunnetilan. Keho Pyhän Hengen
temppelinä sisältää ajatuksen harmoniasta ja rauhasta.

Terveys liittyy karmaan, ja Karman herran tehtävä on
rajoittaa suoritettava karma kohtuulliseksi. Jos ahnehtii,
Karman herra kärsii siitä ja ihminen jää ilman ohjausta.
Kaikkein suurin terveyteen vaikuttava tekijä Tyyne
Matilaisen mukaan on kuitenkin tieto ja nimenomaan
oikea ajantasainen tieto.

Hyvin suuri osa Tyyne Matilaisen opetuksista kohdistui
ihmisen eri puoliin: kehitystiehen, käyttövälineisiin,
unenelämään, kuolemanprosessiin jne.

Uni on eräänlainen välittävä olotila. Unen aikana on
mahdollista saada informaatiota omista henkiolennois-
taan ja mm. kehityshaasteistaan. Unenpuoli on fyysisen
maailman vaikutteille altis, jolloin fyysisen ihmisen eet-
tinen kehitys korjaa unenpuolen ongelmia ja unessa ta-
pahtunut positiivinen kehitys puolestaan alkaa korjata
fyysisen puolen elämää.

Monet yhteisömme opiskeluprojektit, merkitsivät

Terveys

Ihmisyyden monet ulottuvuudet
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unenpuolella enemmän kuin valve-elämässä. Kun opis-
kelee sekä unessa että valveilla oppii parhaiten. Unen-
puolella saattoi myös opiskella ja esimerkiksi toimia
jossakin muussa ammatissa kuin valvetajuisesti. Unen
puolella ihmisen piti myös syödä ja ansaita rahaa –
vastoin tavanomaisia oletuksia.

Itse itselleen ja maallinen työ kuuluvat ns. maapla-
neettavihkimykseen ja ne olivat sen tärkeä kehitys-
päämäärä painotti Tyyne Matilainen oppilailleen. Nämä
valottavat kuitenkin myös konkreettisempaa kuvaa
ihmisen kehityskaaresta.

on syvällinen esoteerisfilo-
sofinen linjaus. Se tarkoittaa sitä, että ihminen on kai-
kista syy- ja seurausketjuista, yhteyksistään ja olosuh-
teistaan huolimatta itsenäinen olento, joka on vastuussa
koko kaikestaan. Kateus tai toisen oman haluaminen ei
kuulu siihen. Tähän kokonaisuuteen kuuluva etiikka on
samalla kertaa omistamisen etiikkaa ja toisten
huomioon ottamisen etiikkaa.

Ihmisellä on oma ”kaikkensa”, joka on tavallaan hä-
nen laajempi puolensa, jonka hän tuntee kokemuk-
senaan erityisesti silloin kun hän tuntee olevansa yhtä
kaiken kanssa. Ihmisellä on oma tahtonsa, oma
karmansa, oma kehitystiensä, omat ajatuksensa, omat
tajunnalliset ominaisuutensa, oma korkeampi Minänsä,
oma Jumalansa, oma Ikuinen Itsensä, omat Kristuksen-
sa; oma luonnonmuistinsa, oma mystiikkansa jne. Ja
jopa omat atominsa ja aurinkokuntansa – siitä
huolimatta että ne kuuluvat myös suureen yhteiseen
olemassaoloon.

on yksi
Tyyne Matilaisen filosofisesti radikaaleimpia kannan-
ottoja.

Päästäkseen totuuteen, ihmisen on hyvin tarkkaan
tutkittava oma näkökulmansa ja tehtävä paljon työtä
löytääkseen oma totuutensa, silloin totuuden aksiooma
ohjaa hänen ajatteluaan ja toimintaansa. Kenelläkään ei
silti ole ainoaa oikeaa totuutta kaikille ihmisille.

Todellisuuden tutkiminen vie puolestaan kehitykses-
sä eteenpäin. Todellisuuden hallinta vaatii viisautta.
Jokaisen on liikuttava omassa todellisuudessaan niillä
eväillä, joita itse on hankkinut. Esimerkiksi henkisessä
järjestössä yhteisesti saatu opetus antaa viitteitä siitä,
mihin suuntaan kannattaa mennä ja mitä siellä on
odotettavissa, mutta jokainen ratkaisee kuitenkin itse
sen mihin haluaa uskoa ja mitä haluaa omaan todelli-
suuteensa luoda.

Kirjeopisto Vian rajajooga tekee oman luonteen ja-
lostamisen mahdolliseksi. Ihminen oppii myös voi-
mistamaan ja positivisoimaan auraansa. Auran tulee
olla värikäs, voimakas ja positiivinen ja aivojen tulee

Ihminen itse itselleen

”Totuus on yhden ihmisen rajoitettu näkemys”,

”Todellisuus sen sijaan on rikas ja monimuo-
toinen. Me tutkimme todellisuutta. Totuus on ollut aina
esoteristeilla, mutta jokaisella omansa. Totuus on moni-
selitteinen, mutta siitä versoo esim. 'olla rehellinen',
joka on osa totuutta. Jos ihminen lupaa jonkin asian ja
siitä lähtee perusteellisuuteen, tullaan rehellisyyteen.”

Totuus ja todellisuus

Ihmisen ja ihmiskunnan kehityskaari

kehittyä erilaisten tehtävien tasolle.
Pieni annos negatiivisuutta ei haittaa, päin vastoin.

Suuttuminen pudottaa hetkeksi alhaisille tajunnan-
tasoille ja pienentää persoonaa mutta, sen laannuttua
ihminen nousee jälleen korkeammille tasoille. Moni-
puolisuus ja kyky puhua kaikkien ihmisten kanssa oli
tavoiteltavaa. Kun persoona on voimakas, altruistinen
eettinen kehitys ei pääse kuluttamaan liikaa hänen
voimiaan.

Ihmisyksilö on Tyyne Matilaisen opetuksessa
itseisarvo, jonka tulee kasvaa persoonana. ”Persoona”
on tällöin käsitteenä nostettu itsekkyyttä hyvin paljon
korkeammalle tasolle. Hän sanoi, että ihminen palaa
aina omiin ajatuksiinsa. Omien ajatusten muovaaminen
loogisiksi positiivisiksi lauseiksi, esitelmiksi tai
kirjoituksiksi voimistaa persoonaa samoin looginen
keskustelu. Ei ole tarkoitus, että ajattelisimme kaikki
samalla tavalla tai vain toistelisimme jonkun opettajan
ajatuksia – silloin ihmisestä tulee ”heijastuksen varjo”.

Vihkimyksissä yksilön tai ryhmän yleinen kehitys-
taso merkitsee eniten. Suuriin kehityslinjoihin kuuluu
myös eri säteiden vaikutus – säteet antavat edellytyksiä
tietyn tyyppiseen kehitykseen. ”Jokaisella tulee olla
mahdollisimman paljon säteitä”, kuvastaa Tyyne
Matilaisen asennetta. Runsas tieto, tiede ja taide,
looginen ajatteleminen, puhuminen sekä tietysti
positiivisuus ja eettinen valveutuneisuus taas vievät
juuriroduissa ja vihkimyksissä eteenpäin. Nämä samat
asiat ovat myös perustana hyville ihmisten ja kansojen
välisille suhteille ja niiden avulla yksilön vaikutusalue
kasvaa.

Tyyne Matilainen kiinnitti paljon huomiota naisen
asemaan kehityksen perspektiivistä. Nainen on kehitys-
kykyinen ja -haluinen. Avaruudessa mies ja nainen ovat
olleet tasa-arvoisia. Niinä aikoina kun naisilla on ollut
heikko persoonallisuus, he jäivät alakynteen. ”Naisen
sielu on nykyisin opinhaluinen”, hän sanoi. Tyyne
Matilainen arvosti naisellisuuden positiivisia piirteitä,
kuten kauniiden kotien luomista. Naisessa on luontaista
lämpöä, rakkautta ja toisten huomioon ottamista.
Naisten suurempi osuus maailmanpolitiikassa voisi olla
avain rauhaan. Sellaiset kansat ja kulttuurit, joissa naista
sorretaan, jäävät jälkeen kehityksessä.

Käytännön etiikka liikkuu ihmiselämän rajojen sisällä
pyrkien parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.
Eettisiä rajoja merkataan näissä ääritilanteissa, joissa
kyseessä on usein oma tai toisen ihmisen ”elämä tai kuo-
lema”. Näiden rajojen venyminen ja niissä toimiminen
laajentaa tajuntaa toiminnan puitteissa. Autonominen
etiikka on se, mikä johtaa pisimmälle

Maailmanrauha on yksi etiikan globaaleista päämää-
ristä. Sen saavuttaminen riippuu monista seikoista,
kuten työllisyys, energia ja ihmisten saama ravinto.
Tyyne Matilainen inspiroi tekemään mm. sellaisia
keksintöjä, joiden avulla köyhille saataisiin ruokaa ja
työtä. Tyyne Matilainen ymmärsi, että kansojen välinen
rauha riippuu mm. työllisyydestä.

Keksintöjen tekeminen on Tyyne Matilaisen
ajattelussa tärkeä osa ihmiskunnan kehitystä ja se liittyy

Etiikka

.
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globaaliin etiikkaan. Ensin on jokin pakottava tarve,
jonka tyydyttäminen pitää ratkaista. Henkisesti tie-
dostavat, hyvyyden voimiin tukeutuvat ihmiset inspi-
roivat keksimiseen ja ideoiden toteuttamiseen.

Etiikkaan kuuluu, että hyvän on voitettava paha.
Vaikka uskoimme – ja uskomme edelleenkin – hyvään
ja hyvyyden voimien ylivoimaisuuteen, myös pahaa on
olemassa ja että sitä vastaan pitää taistella. Eräistä
filosofisista uskomuksista huolimatta. Hyvien asioiden
luominen ja tuominen fyysiselle tasolle on jumaluuden
toimintaa, tärkeää kehitykselle ja myös – kuten kaikki
rakentaminen – voimavaroja kuluttavaa. Ihmisen
voimavaroja pitää suojella kaikelta väärinkäytöltä ja
tuhovoimilta. On esimerkiksi syytä erottaa järkevä
altruismi altruismin hyväksikäytöstä.

Kehitys ei näin ollen ole pelkkää ”kehitystä yleensä”
vaan myös tietoista ihmisen rakenteen kehittämistä eri
luonnontasoilla. Eettinen pohdinta ja eettisesti oikea
toiminta antaa sille edellytykset. Pahuuden olemassaolo
herättää ihmisen eettisen vaiston, mikä taas on
kehityksen edellytys.

Korkeimmat arvot ovat ihmisen
jumaluutta. Ihminen on luonnostaan

hyvä.

…

Uudet ideat avaavat vanhat jo
menneisyydessä saavutetut arvot esiin.

…

Yhteisiä arvoja ihmisillä on heidän
kuuluessaan esim. johonkin yhteisöön,
jossa he yrittävät ponnistella eteenpäin

ja toimia yhteisön hyväksi.

…

Normaalit arvot esim. työpaikalla
käsittävät myös sen, että autetaan toisia

kanssaihmisiä.

…

Kun ihmisen tajunnassa on jokin
määrätty määrä tietoa, tajunta lähettää

loogisia impulsseja aivoihin.

…

Ihmisen tajunnassa on järjestäjä, joka
loogistaa lauseet ihmisen aivojen

käsitettäväksi.

Lopuksi

Tyyne Matilaisen esoteerinen filosofia oli lopultakin
aika maanläheistä ja ymmärrettävää, vaikka kannanot-
tojen perustelut saattoivat olla hyvinkin esoteerisia. Hän
toi esiin radikaaleja uusia ajatuksia ja uskoi maailman
muuttumiseen, mutta samalla kertaa hänellä oli pyr-
kimys kulkea rauhallista, jopa konservatiivista keski-
tietä silloin, kun se oli mahdollista. Ihmisten hy-
vinvointi ja henkinen kehitys olivat pääasia, ei jonkin
ideologian paremmuus.

Aina voi pitää mielessään sen suhteellisuuden, että
jos kaikki tämä tapahtuisi nykyaikana, nykyajan
henkisen tien kulkijoiden kesken sekä kysymykset että
vastaukset saattaisivat olla hyvin erilaisia.

Tyyne Matilaisen ajatuksia:

Kaikki ovat yksilöllisiä, jokainen on itse
itselleen.

…

Jumala kehittyy jokaisessa ihmisessä.
Jumala heijastaa henkisen tason.

…

Ihmisen on tehtävä hyvää hyvän takia, ei
siksi että saisi syntejään anteeksi, eikä

velvoitteen takia.

…

Autonominen etiikka on mm. sitä, että
ihminen toimii sekä harkiten että

vaistonvaraisesti oikein.

…

Eettinen asenne toiminnassa kehittää
älyä eniten.
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