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Meediokyvyn opiskelua
”Epäilemättä”, Assistentti Aulus totesi, ”meediokyky on yksi
kaikkein kiehtovimmista kysymyksistä tämän päivän maailmassa. Ihmiset
ovat lähestymässä henkistä aikakautta Kosmisen Uskon, Rakkauden ja
Viisauden valossa, joten he aivan varmasti tarvitsevat ohjausta sen
ymmärtämisessä.”
Ministeri Clarencion pyynnöstä ominaisuuksiltaan sympaattinen ja
jalo ohjaaja oli juuri toivottanut meidät tervetulleiksi lyhytaikaiselle
meediotieteen kurssille.
Aulus oli erikoistunut tämänlaatuiseen toimintaan ja antaumuksella
keskittynyt siihen useiden vuosien ajan. Hän on myös yksi kaikkein
pätevimmistä tämän aiheen ohjaajista joita Ministeri Clarencion tuntee.
Ministeri Clarencio on myös meidän tukijamme ja neuvonantajamme.
Aulus oli vastaanottanut meidät lempeästi ja ystävällisesti.
Puhuessaan ihmiskuntaa koettelevista kysymyksistä hän katsoi
meitä selkeällä ja kiinteällä katseella – ei pelkästään kuin kiinnostunut
vanhempi veli, vaan myös hellästi kuin isä.
Hilarion kanssa tuskin kykenimme salaamaan ihailuamme.
Oli etuoikeus kuulla hänen puhuvan aiheesta, joka oli tuonut
meidät hänen luokseen.
Aulus oli sekoitus huomattavaa oppineisuutta ja rakkauden syvintä
näkemystä. Olimme iloisia kuunnellessamme hänen puhuvan
hyväntahtoisesti ja lämpimästi ihmisten tarpeista viisaasti kuten lääkäri,
joka ryhtyy silkasta ilosta tavalliseksi hoitajaksi auttamaan ja
pelastamaan muita.
Aulus oli ollut kiinnostunut mediumismisista kokeiluista jo
vuodesta 1779 lähtien tutustuttuaan Pariisissa kuuluisaan magnetisoijaan
Mesmeriin ja tutki tämän yleisölle esittämiä suuren suosion saaneita
kokeiluja hypnoosista. Sitten Aulus oli jälleensyntynyt uudestaan 1900luvun alkupuolella ja oli ollut omakohtaisesti todistamassa Allan
Kardecin saavutuksia henkiopin1 kirjaamisessa. Hänen suhteensa oli ollut
läheinen Cahagnetiin, Balxaciin, Theophile Gautieriin ja Victor Hugoon.
Aulus oli myös omistautunut usean vuosikymmenen ajan
meediotyöskentelyä ja magnetismia2 käsitteleviin tieteisiin. Hän oli
kuollut Ranskassa ja jatkoi henkimaailmassa samoilla aloilla tarkkaillen
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Henkiopista Allan Kardec käyttää spiritismiä ja henkiopin opiskelijasta spiritualistia.
Henkinen magnetismi on hengen suoraa toimintaa ilman välikäsiä ja se antaa
eläville olennoille sen avun, jota he tarvitsevat auttaakseen itseään.
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ja tehden työtä koulutuksen apostolaattina3. Lisäksi Aulus oli
omistautunut yli kolmekymmentä vuotta henkiseen tehtävään Brasiliassa.
Aulus kertoi optimistisesti sekä uuden ajanjakson toiminnan tuomista
toiveista että erinomaisista muistoistaan ja kokemuksistaan.
Olimme niin ihastuneita häntä kuunnellessamme, että tuskin
kykenimme vastaamaan hänen kysymyksiinsä.
”Olemme kyllä tietoisia joistakin henkien keskinäisissä vaihdoissa
huomioitavista näkökohdista”, vastasin kunnioittavasti. ”Toiveemme on
kuitenkin saada laajempi käsitys aiheesta mahdollisimman
yksinkertaisesti kuin mahdollista. Toisissa yhteyksissä olemme
pintapuolisesti tutkineet sellaisia ilmiöitä kuin automaattista kirjoitusta 4,
sanallista kommunikointia5 ja materialisoinnin toteutusta 6, mutta
opiskeluumme on kuulunut aika rajoitetusti niitä moninaisia palveluja,
joita meediotyöskentelyyn sisältyy.”
Ystävällisesti isäntämme suostui valaisemaan meitä asiasta.
Hän kertoi työskentelevänsä useilla hallinnon alueilla ja hän
näyttäisi meille `joitakin omia vaatimattomia muistiinpanojaan´.
Aluksi Aulus kutsui meidät kuuntelemaan erästä ystäväänsä, jonka
sanomaa hän piti osuvana ja arvokkaana. Tämä ystävä puhuisi
meediotyöskentelystä pienelle opiskeluryhmälle, joka koostui
ruumiillistuneista7 ja ruumiinsa jättäneistä hengistä8.
Hänen ei tarvinnut kahta kertaa esittää ystävällistä tarjoustaan.
Tuhlaamatta aikaa seurasimme häntä nopeasti.
Viestintäministeriön suuressa hallissa meidät esiteltiin ohjaaja
Alberiolle, joka oli valmistautumassa luentonsa aloittamiseen.
Istuuduimme lukuisten muiden osanottajien joukkoon
tarkkaavaisina ja odottavaisina.
Aivan kuten muutkin tuntemani ohjaajat, Alberiokin lähestyi
puhujakoroketta ilman seremonioita, aivan kuin veli, joka puhuisi meille
veljelliseen sävyyn.
”Ystäväni”, hän sanoi vakaumuksellisesti, ”antaaksemme
jatkuvuutta aikaisemmille tutkimuksillemme meidän on katsottava sitä
tosiasiaa, että mieli on kaikkien mediumismisten ilmiöiden perusta.
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Apostolaatti: Jumalan palvelijoiden palvelija. – Kh.
Kanavoidun kirjoituksen meedio. Meedio kirjoittaa hengen vaikutuksen alaisena
viestejä henkimaailmalta. Allan Kardecin Meedioiden kirjassa on runsaasti tietoa
erilaisista meediokyvyistä.
5
Puhuva meedio. Viestittää sanallisesti hengiltä tulevat viestit.
6
Fyysisten ilmiöiden meedio. On kyvykäs tuottamaan materiaalisia ilmiöitä kuten
liikettä ja kolinaa.
7
Ruumiillistunut tai jälleensyntynyt. Tällä hetkellä fyysisessä kehossa oleva
ihminen. – Kh.
8
Ruumiinsa jättänyt henki. Kuolleen ihmisen henki. – Kh.
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Ymmärtäkäämme, että äärettömiin laajeneva maailmankaikkeus
yhdessä lukemattomien miljoonien aurinkojen kanssa on Jumalan
Ajatuksen ulkoistama, jota jaamme henkisen kehityksemme rajoissa
olevilla Ikuisen Viisauden tietoisuuden säteillä.
Kaikki on upotettu Jumalan elävään mieleen aina alkaen
taivaankappaleiden rakenteesta päätyen atomimaailman perusrakenteisiin,
aivan kuin kalat ja vesikasvit laajaan valtamereen.
Luojan lapsina olemme perineet Häneltä voiman luoda, kehittää,
hoivata ja muuntautua.
Luonnollisesti olemme rajoittuneet siihen käsitteelliseen
ulottuvuuteen, jossa olemme. Voimme silti säteillä omien ajatustemme
aktiivista voimaa ja täten vakiinnuttaa ympärillemme oman henkisen
ilmapiirimme. Se on yksilöllinen meille jokaiselle, vaikka vertaisimmekin
merkityksetöntä asemaamme niiden henkien kunniaan, jotka jo ovat
saavuttaneet enkelten olomuodon.
Jokaisella planeetalla on omat sähkömagneettiset kenttäsensorinsa
painovoiman tasolla, jossa ne tasapainotetaan. Vastaavasti jokainen sielu
on kietoutunut niiden elävien voimien sfääriin, jotka kohoavat sielun
mielen `henkäyksestä´ siihen ystäväjoukkoon, jota se vetää puoleensa;
sen tarpeisiin tehdä säätöjä tai kasvaa kohti henkistä kuolemattomuutta.
Jokainen planeetta kulkee omalla kiertoradallaan sille kuuluvien
tasapainon lakien mukaan ylittämättä omia painovoimarajojaan, kuten
jokaisen omatunto kehittyy siinä henkisessä ryhmässä, jonka toimintaan
hän on sitoutunut.
Näin ollen kuulumme älyllisten laajaan joukkoon virittäytyneinä
samalle tietoisuuden värähtelytasolle. Olemme osa maailmankaikkeuden
kokonaisuutta, johon kuuluu muutama miljardi ihmistä, jotka
muodostavat niin sanotun maanpäällisen ihmiskunnan.
Olemme siis vain vaatimaton säveltäjäperhe Kosmisen Elämän
Iäisyyden konsertissa. Jokainen maailma maailmankaikkeudessa pitää
suojissaan vain yhden tietyn perheen. Tällä hetkellä tiedämme vain ne
elämän ilmenemismuodot, jotka läheisimmin puhuttelevat meitä, koska
olemme rajoittuneita tiedontasoon, jonka olemme tähän mennessä
saavuttaneet.
Reaktiomme toisiamme kohtaan on riippuvainen
kanssaihmisistämme, evoluutiomme historiasta sekä siitä tavasta, jolla
maailmat liikkuvat niitä ympäröivien tähtien vaikutuksesta. Se on
riippuvainen myös siitä henkisestä energiasta, jolla jatkuvasti
uudistamme itseämme luoden, hoivaten ja tuhoten niin muotoja kuin
tilanteita sekä maisemia ja asioita jäsentäessämme päämääriämme.
Mielemme on täten älykkyyden voimien keskus, joka tuottaa
plasmaa, jota jatkuvasti säteilemme. Se tarjoaa tavoitteellisia fantasioita
mielikuvituksellemme meidän oman suunnitelmamme alaisena.

Ajatuksena on, että mielemme hallitsee meitä; mieli, johon ajatus
luo muodon ja jolle tahtomme sitten antaa liikkeen ja suunnan.
Olemassaolomme on ideoidemme summa.”
Luennoitsija piti pienen tauon. Hiljaisuutta ei kukaan uskaltanut
keskeyttää. Sitten hän jatkoi:
”Kuten on helppoa päätellä, kaikki elävät olennot hengittävät niille
ominaisilla psyykkisillä aaltopituuksilla, ominaisuuksiensa mukaisilla
mittasuhteilla, tai niille luonteenomaisilla värähtelytaajuuksillaan. Tämä
yliluonnollinen tapahtumasarja on riippumaton keskushermostosta.
Koska se virtaa mielestä, se on prosessi, joka vaikuttaa koko orgaanisen
elämän kehittymisilmiöihin.
Niinpä tutkittaessa millä tahansa tasolla olevien henkien välisiä
yhteydenpitokykyjä, ei voi unohtaa kulloinkin kyseessä olevan
vastaanottajan henkinen maailma. Missä tahansa mediumismisessa
tilanteessa vastaanottajan älykkyys luo edellytykset niille
mahdollisuuksille ja ajatusvivahteille, joita hän pystyy tuottamaan.
Vastaavasti myös lähettäjä on omien ajatustensa ja oman ilmaisukykynsä
alainen.
Ruumiinsa jättäneiden primitiivisten kommunikoidessa oppineiden
ruumiillistuneiden kanssa, he eivät pysty kommunikoimaan yhtään
korkeatasoisemmin kuin mihin kykenivät ruumiillistuneina. He
käsittelevät samoja jokapäiväisiä arkiasioita, joita kokivat alkukantaisessa
elämässään. Vastaavasti oppineet henget kommunikoidessaan niiden
kanssa, jotka ovat vielä kiinni ruumiillistuneina alkukantaisessa
elinympäristössään, voivat tarjota heille vain rajoitetusti välitöntä
yhteistyöapua niissä puitteissa, mihin vastaanottajien henkinen
mielenkiinto yltää. He voivat esimerkiksi auttaa karjan hoidossa tai
heidän fyysisen kehonsa sairauden parantamisessa. Oppimattomat eivät
siksi tunne oloaan mukavaksi oppineiden henkilöiden kanssa.
Vastavuoroisesti oppineet eivät viihdy oppimattomien seurassa, koska
tällöin puuttuu henkinen ravinto, minkä vaikutusta on lähes mahdotonta
arvioida. Tätä kutsumme kompensoivaksi värähtelyksi.
Oikeutetusti iloitsemme eniten yhdessäolosta sellaisten kanssa,
jotka ymmärtävät meitä ja vaihtavat kanssamme henkisiä arvoja –
samankaltaisia kuin meidän omamme ovat. Aivan samalla tavalla kuin
puiden kasvu on suurempi, kun ne saavat kasvaa omassa ympäristössään,
jossa niiden on helppoa lisääntyä lajina.
Sen takia emme meediotyöskentelyssä voi unohtaa, emmekä olla
huomioimatta virittäytymistä.
Vedämme puoleemme niitä henkiä, jotka ovat virittäytyneet kuten
me, sekä myös päinvastoin. Totta on myös se, että jokainen meistä voi
antaa vain sitä, mitä meillä on. Ja kiistatonta on, että jokainen saa myös
sen mukaan, mitä hän antaa.

Koska mieli on kaikkien mediumismisten ilmenemismuotojen
perusta, miten ikinä ne sitten ilmaistaankin, meidän on tärkeää rikastuttaa
ajatuksiamme moraalisesti ja sivistyneisyyden aartein. Ne ovat ainoat
aarteet, joiden avulla meidän on mahdollista vahvistaa meille tulevaa
valoa, jonka välittävät korkeammilta sfääreiltä elämiämme valvovat
viisauden- ja rakkaudenhenget.
Ne, jotka ovat verranneet henkistä maailmaamme peiliin, ovat
oikeassa.
Meihin heijastuvat ne mielikuvat, jotka ovat ympärillämme, ja
joista me lähetämme muille luomiamme mielikuvia.
Koska emme voi paeta väistämätöntä vetovoimaa, voimme vain
manifestoida selkeyttä ja kauneutta, kunhan itse kehitämme niitä sisäisen
elämämme peilissä.
Henkisten heijasteidemme luonteesta riippuen ne joko kannustavat
ja siivittävät matkaamme eteenpäin tai saavat meidät pysähtyneeseen
tilaan. Jokainen yksilö elää joko siinä taivaassa tai helvetissä, jonka on
itselleen luonut sydämensä ja mielensä sopukoissa, riippumatta siitä
fyysisestä kehostaan, jossa kulloinkin elää. Jos katselemme elämää sen
ihanan kunniakasta ikuista olemusta, kuolema on vain siirtymä kahden
samantapaisen kokemuksen välillä. Oleminen on ikuisesti
tuhoutumatonta.
Voimme nähdä, että mediumismia on ollut aina ja kaikkialla
ihmisten historiassa.
Pyhä lähetystyö ja tuhoisat sodat, jalot teot ja kavalat obsessiot9
alkavat joko henkilön tai kollektiivisen mielen pohdiskeluista, ja
yhdistyvät niitä ravitseviin yleviin tai hajottaviin ajatusvoimiin.
Opiskelkaamme siis jokainen ja kehittäkäämme itseämme joka
päivä.
Me kaikki olemme meedioita siinä työssä, jossa toimimme.
Psyykkinen voima, millä tahansa tasolla se ilmenee on ominainen
kaikille olennoille, mutta mediumismista kehitystä ei tapahdu ilman
henkilökohtaista parannusta.
Energian liikkeiden tehostaminen vaikuttaa kielteisesti, jos sen
impulsseja ei kontrolloida.
On vaarallista pitää hallussaan jotain, jos ei tiedä miten sitä
käytetään.
Mutaan haudattu peili ei voi heijastaa auringon loistoa, mutta tyyni
järvi heijastaa tähtienkin loiston.
Jos haluamme vastaanottaa viestejä suurilta sieluilta,
nostakaamme tietoisuutemme tasoa hyvin ohjatulla opiskelulla ja
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Obsessio on jatkuvaa pahantahtoisen hengen toimintaa. Obsessoija on henki, joka
kohdistaa pahantahtoisen toiminnan sekä eläviin että kuolleisiin. Obsessoitu on
pahantahtoisen toiminnan kohde. – Kh.

puhdistakaamme tunteittemme laatua jatkuvalla korkeimpien hyveiden
harjoittamisella.
Meediokyvyt eivät yksin riitä.
Meidän on tiedettävä, minkälaisen henkisen aaltopituuden kanssa
voimme yhtäläistyä, jotta voimme tunnistaa työmme laadun ja arvioida
suuntamme.”
Albeiro jatkoi arvokkaita kommenttejaan ja vastasi myöhemmin
monimutkaisiin kysymyksiin, joita muutamat oppilaat esittivät. Minä itse
olin saanut valtavasti aineistoa, jota miettiä. Joten sanoimme Hilarion
kanssa ohjaajallemme näkemiin muutamin kiitollisuuden sanoin. Aulus
lupasi tavata meidät seuraavana päivänä.

