Henkioppi
• mitä
• miksi

Kuva: pixabay.com / 3978914Gerd Altmann

Henkiopin tarkoitus on auttaa ihmisiä ymmärtämään
Ihmisenä olemisen tarkoitusta,
ja sitä miten henkimaailma meihin vaikuttaa.
Se lisää tietoa ja selkeyttä henkisen kehityksen
merkityksestä ja sen tärkeydestä tavoitteiden
saavuttamiseksi tässä elämässä.
Se opettaa korkeamman moraalin tietoisuutta ja on
katalysaattori ihmisen kehitykselle.

Uskomuksia henkimaailman
olemassaolosta
§ Kiina – I Ching on yksi vanhimmista
kiinalaisista ennustustapaa kuvaavista
teksteistä.

§ Keltit – ennustus tehtiin papin linnassa
druidien tai ennustajien tekemänä.

§ Nigeria –Igbo-kulttuurin ihmisillä on traditio
oraakkelin käytöstä. Jumalattaret, jotka
tavallisesti harjoittivat voimiaan luolissa
§ Tiibet –Miehiä ja naisia, jotka toimivat
meedioina maanpäällisen ja henkimaailman antavat ennustuksiaan hurmioituneessa
tilassa.
välillä kutsuttiin oraakkeleiksi. Meediot
tunnettiin “kutenina”, joka kirjaimellisesti
tarkoittaa ”fyysistä perustaa“

§ Jukatanilaiset Mayat – kutsutaan
chilaneseiksi, olivat jumaluuden ’äänitorvia’.
§ Hinduismi – Muinaisessa Intiassa, oraakkelit Chilam Balam kirjat, kuuluisa oraakkelipappi,
ennusti tarkasti paitsi espanjalaisten tulon,
tunnettiin Akashwanina, kirjaimellisesti
tarkoittaen "ääni taivaalta“. Oraakkeli ilmoitti mutta myös niistä tuhoisista seurauksista,
Kansalle, Krishna herran pirulliselle sedälle, jotka siitä seurasivat.
että hänen sisarensa Devakin kahdeksas
poika tulisi tappamaan hänet.

§ Havaiji – oraakkelit löytyivät torneista
valkoisen kaavun peittämänä, siellä he
vastaanottivat jumalten tahdon.

§ Norjalainen mytologia– Odin otti
mytologisen jumalatar Mirin katkaistun pään
Asgardille oraakkelin konsultaatiota varten.
§ Allan Kardecin kuvaama historia

Kuva: pixabay.com / 647528 Pezibear

Henkioppi koskettaa filosofian kaikkia osaalueita; metafysiikkaa, psykologiaa, etiikkaa
jne. Se käsittelee henkien alkuperää,
olemusta sekä niiden suhdetta aineelliseen
maailmaan ja suhteita joita voimme luoda
heidän kanssaan. Filosofiana se käsittää
kaikki moraaliset seuraukset, joita kyseiset
suhteet voivat aiheuttaa. Myös tieteen
tutkimukset kohdistuvat ihmisen henkiseen
olemukseen ja ikuiseen olemassaoloon.
Henkioppi on suunnattoman laaja alue jota
ei voida omaksua muutamassa tunnissa. Se
vaatii opiskelijaltaan perehtymistä
aiheeseen ja vilpitöntä oppimisen halua.

Kuva pixabay.com / 4134154 Mohamed Hassan

Henkiopin tavoitteena on auttaa meitä ymmärtämään ihmisenä
olemisen tarkoitusta, ja sitä miten henkimaailma meihin vaikuttaa.
Sen tarkoitus ei ole tyrkyttää itseään, sillä se arvostaa ajattelun ja
omatunnon vapautta. Sen perimmäisenä tarkoituksena on, että
jokainen muodostaisi oman käsityksensä kaikesta omaamastaan
tiedosta ja kaikista asioista. Eikä sen harjoittajan tarvitse uskoa
henkimaailman olemassaoloon. Henkiopin mielestä myös pakotettu
usko on pinnallista, sillä se esittää vain ulkoisia uskon merkkejä,
muttei ole kuitenkaan todellista uskoa.

Henkiopin tarkoituksena on:
• että jokainen joka sen periaatteita seuraava tekee sen vapaasta
tahdostaan, että hän myös kokee sen periaatteet järkeviksi,
• että jokainen voi vapaasti uskoa mihin tahtoo, tai olla uskomatta
mihinkään. He, jotka omaavat uskonnollisen vakaumuksen ja
kokevat sen riittäväksi, eivät tarvitse henkioppia.
Kuva pixabay.com / 1697537 waldryano

Filosofiset yhteisöt määrittelevä henkiopin harjoittajan seuraavasti:
”Hän on henkilö, joka seuraa materialismin vastaista oppia.”
Henkiopin harjoittajat ovat kuitenkin aivan tavallisia ihmisiä. He syövät,
juovat, pukeutuvat ja käyttäytyvät kuten kuka tahansa jokapäiväisessä
elämässä. He ovat kuitenkin suunnanneet mielensä kohti korkeampia
ihanteita ja aktiiviseen uskoon jota he ilmaisevat kanssaihmisilleen
rakkaudella. He yrittävät pysyä kurinalaisina, harjoittavat myötätuntoa ja
viljelevät jatkuvaa hyvyyttä.
Kuva pixabay.com / 2731346 Gerd Altmann

Henkioppi opettaa meitä
•

•
•
•
•
•

olemaan ystävällisiä, hyveellisiä,
eettisiä, hyväntekijöitä... kaikille
luoduille,
ja kohtelemaan kaikkia
veljinämme ja sisarinamme
olla tekemättä petosta
olla huijaamatta
olla käyttämättä hyväksi tai väärin
kanssaihmisiämme
olemaan asettamatta liikaa arvoa
egon pikkumaiselle herkkyydelle

Kuva pixabay.com / 1213475 Vlad Ymyr

Suurin osa henkiopin harjoittajista uskoo Jumalaan ja
tietää, ettei mitään maailmassa tapahdu ilman
Hänen lupaansa. Henkioppi ei ole ristiriidassa
kenenkään omien hyväntekeväisyyden ja
suvaitsevaisuuden periaatteidensa kanssa.
Kuva pixabay.com / 808749 Gerd Altmann

Valon hengen kertomaa: ”Henkiopille

jokainen uskomus, joka on
vilpitön eikä johda ihmisiä tekemään vääryyttä on arvokas,
vaikka se olisikin virheellinen. Jos esimerkiksi ihmiset
kokisivat omatuntonsa kertovan heille, että aurinko kiertää
maapalloa, sanoisimme heille: Uskokaa niin jos tahdotte,
sillä se ei estä maapalloa kiertämästä aurinkoa.
Aivan kuten me emme pyri loukkaamaan omatuntoanne,
älkää tekään pyrkikö loukkaamaan toisten omatuntoa. Jos
teette harmittomasta uskosta vainon välineen, tulee siitä
vahingollinen ja sitä tulisi vastustaa.”
Kuva pixabay.com / 1321410 Gordon Johnson

Allan Kardec ja valon henget:
”Paras uskonto on sellainen:
• joka saa ihmiset ystävällisiksi, hyveellisiksi, eettisiksi ja harjoittamaan
hyväntekeväisyyttä
• sellainen, joka parhaiten käy taistoon itsekkyyttä vastaan
• joka vähiten imartelee ihmisten ylpeyttä ja turhamaisuutta
• jonka nimessä tehdään vähiten vääryyttä
• joka tuomitsee kaiken lähimmäisille tehdyn pahan
• Joka ei ole tekosyy minkäänlaiseen pahaan
• joka ei millään tapaa tai mistään syystä valtuuta
epäoikeudenmukaisuuteen, eikä jätä mitään ovea auki pahuudelle ja
vääryydelle suoraan tai tulkinnankaan kautta
• joka ei määrää mitään mikä olisi vastoin luonnon muuttumattomia
lakeja, sillä Jumala ei voi toimia ristiriidassa itsensä kanssa
• joka saa ihmiset ystävällisiksi ja hyveellisiksi, joka opettaa heitä kaikkia
rakastamaan toinen toistaan veljinä ja sisarina…”

Kuva: pixabay.com / 1714807 skeeze

Henkioppi auttaa löytämään selityksen kaikkiin ilmiöihin, näkemään
niiden uskottavuuden ja selittämällä lukuisia spontaaneja ilmiöitä. Se
vahvistaa meitä kohtaamaan kaikki mahdollisesti esiin tulevat
ongelmat ja auttaa meitä muodostamaan perustan moraaliselle
vakaumukselle. Jos meille itsellemme tulee tilaisuus huomioida
henkien läsnäoloa tai niiden aikaansaamia tapahtumia on meidän
helpompi henkiopin opetusten kautta ymmärtää ilmiöitä ilman, että
tapahtuma hämmentäisi meitä tai saisi meidät pelkäämään.
Kuva: pixabay.com / 2847724 Stefan Keller

Henkioppi tarjoaa selkeitä todisteita sielun
ja tulevan elämän olemassaolosta.
Henkioppi opettaa, että henget jotka
olemme kerran tunteneet, voivat palata
kuvailemaan meille olosuhteitaan ja
kertomaan kuinka ja miksi he kärsivät tai
ovat onnellisia.
He antavat varmuuden tulevasta, siitä että
vielä tapaamme rakkaamme.

Henkioppi ei kiellä Jumalan, sielun, sielun yksilöllisyyden tai
kuolemattomuuden, tulevien palkintojen ja rangaistusten
sekä vapaan tahdon olemassaoloa. Eikä se opeta, että olemme
tässä maailmassa vain itsemme vuoksi ja että meidän tulisi
ajatella vain itseämme. Mikäli se näin tekisi se olisi kaikkien
maailman uskontojen vastainen ja kaikkien eettisten lakien
sekä yhteiskunnan perustan kieltämistä.
Kuva: pixabay.com / 2112266 Gordon Johnson

Hyvät henget asettavat hyveistä korkeimmalle evankelisen
hyväntekeväisyyden sekä Kristuksen opettaman kultaisen säännön:
"Tee toisille, kuten haluaisit heidän tekevän itsellesi."
Eivätkö nämä ole kaikkien uskontojen perusta?

