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NEW AGE -LIIKE näyttää hiipuneen, koska se tuli maisemaan melko voimakkaasti jo
1970-luvulla. Itseasiassa se ei ole hiipunut, vaan se ”faded into woodwork”, eli siitä on
tullut huomaamaton osa yhteiskunnan rakennetta. Monista sen opetuksista on tullut niin
hyväksyttyjä länsimaisessa yhteiskunnassa, että ne ovat arkipäivää ja näennäisesti
kaukana itämaisista mystisistä juuristaan. Sellaisista sanoista, kuin jooga, meditoiminen,
guru, mantra jne. on tullut osa arkikieltä ilman mitään merkkiä niiden uskonnollisesta
alkuperästä ja yhteydestä. Lisäksi on noussut joukko ohjelmia, jotka petollisesti
mainostavat itämaista mietiskelyä ei-uskonnollisena tieteenä kutsuen sitä valppaudeksi
(engl. mindfulness).
Silti on muutamia, jotka hälyttävät, että mietiskelyn hengellisissä perustuksissa piilee
vaara. He tunnistavat, että näihin harjoituksiin osallistuvien kristittyjen uskoa ollaan
heikentämässä. Gaylene Goodroad, Herescope -sivuston tutkija ja kirjoittaja lainaa
entistä mystikkoa, Christine Pack'ia, joka kertoo ensimmäisestä
mietiskelykokemuksestaan: ”20 minuutissa (aika, joka tarvitaan mietiskelyn
suorittamiseen) maailmankuvani vaihtui dramaattisesti...Raamatun kristinusko ei ollut
enää voimassa oleva hengellinen polku minulle. Miksi? Koska kristinusko on ainoa
uskonto, joka esittää sellaisia jyrkkiä ja poissulkevia totuusväittämiä. (”Minä olen tie ja
totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” — Joh. 14:6)….
Ja mietiskely torjuu tämän väitteen tuottamalla kokemuksen, jossa ihminen tuntee
syvällisen verkottumisen ja ykseyden tunteen kaiken kanssa, mikä tuntuu täydellisesti
torjuvan kristinuskon poissulkevat totuusväittämät. Se tuntuu, kuin sinulla juuri olisi ollut
kohtaaminen Jumalan kanssa, että olet ollut Jumalan läsnäolossa ….sinä vain et ole.
Tarkastelkaamme loogisia johtopäätöksiä, joihin harjoittavien mystikoiden täytyy tulla
pysyäkseen uskollisina uskomussysteemilleen: Jos voin kokea Jumalan mietiskelyn
kautta, jos voin 'ylittää kuilun' omien ponnistusteni kautta, niin Golgatan ristillä ei ole
mitään merkitystä ja Jeesus oli valehtelija sanoessaan olevansa ainoa tie Jumalan tykö.
Ja Raamattu oli väärässä siinä, kun sanoo, että ilman Kristusta me olemme kuolleita

synneissämme ja rikkomuksissamme (eli ei ole mitään ”jumalallista sisäistä kipinää”,
joka jo eläisi jokaisessa ihmisessä).”1
”Ykseyden kokeminen kaiken kanssa” ei välttämättä tapahdu kaikilla mietiskelijöillä,

mutta mahdollisuus siihen on kaikilla sitä harjoittavilla riippumatta harjoittajan
tarkoituksesta – etsiikö hän hengellistä valaistumista, tai vain helpotusta stressiin.
Jälkimmäinen, johon kuuluu olla tuotteliaampi omassa työ-, koulu-, tai perhemiljöössä,
on se, jota mainostajat ja kustantajat toitottavat. Tunnettu Hollywood -ohjaaja David
Lynch, transsendenttisen mietiskelyn (TM) perustajan Maharishi Mahesh Yogi'n
opetuslapsi, käynnisti säätiön tietoisuuteen perustuvalle kasvatukselle ja
maailmanrauhalle (Foundation for Consciousness- Based Education and World Peace).
Vaikka kieltää sen uskonnolliset juuret ja pohjan, hän julistaa: ”Ellet jo mietiskele, niin
kuuntele neuvoani: Aloita. Se tulee olemaan paras päätös, mitä koskaan teet.”2 Toinen
mietiskelysäätiö, jonka kasvattajat innokkaasti ottavat vastaan, on MindUP. Sillä on
buddhalaiset juuret, kun taas TM:n juuret ovat hindulaisuudessa – vaikka heidän
mainostajansa useinkin salaavat sen tiedon.
MindUP’in mindfulness -mietiskely väittää kouluttavansa sekä aikuisten että lasten aivoja
kehittämään ”sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja” vähentämään stressiä ja ahdistusta
terveellisemmän ja onnellisen elämän hyväksi” ilman mitään sidoksia uskontoon. Se on
aika houkuttelevaa amerikkalaisille, yhteiskunnalle, joka on taipuvainen auttamaan
itseänsä ja tekemään mitä tahansa, joka vain näyttää ratkaisevan heidän ongelmansa.
Kuitenkin kiire ratkaisuihin USA:ssa melkein aina perustuu intoon ilman tietoa. Se
selittää toisen ”mieltä selvittävän” bisneksen, psykoterapian, valtavan kasvun,
valetieteen, joka on synnyttänyt paljon enemmän ongelmia, kuin ratkaissut ja samalla
siitä on tullut miljardien dollarien teollisuus.
Pitäisikö amerikkalaisten kuluttajien olla huolissaan yhä kasvavasta määrästä
mietiskelytarjouksia? Onko mitään varoituslappuja tai omalla vastuulla -varoituskylttejä
liitetty TM:ään ja MindUP'iin niiden mainostajien toimesta? Ei edes pienellä painettuna.
Johtuuko se siitä, että kuten urheilumaailmassa sanotaan, ”Ei vahinkoa, ei pahaa”?
Tuskinpa, koska viime aikoina on raportoitu kasvavasta määrästä huolenaiheita, kuten
tämä Washington Post'in artikkeli otsikolla: ”Mietiskely ja mindfulness eivät ole sinulle
niin hyviä kuin luulet: On negatiivisia sivuvaikutuksia, joista kukaan ei koskaan puhu.”
Tässä muutama katkelma: “Mindfulness on buddhalaisuudesta otettu menetelmä, jossa
yritetään arvostelematta huomioida nykyisiä ajatuksia, tunteita ja tuntemuksia....Se, mikä
kerran oli työkalu hengelliseen etsintään, on muutettu ihmelääkkeeksi nykyajalle –
patenttilääkkeeksi yleisiin inhimillisiin ongelmiin, stressistä huoleen ja masennukseen.
Ottamalla päivittäin tämä 'luonnollinen pilleri' me avaamme itsemme mahdollisuudelle
saavuttaa lukemattomia etuja ilman haittavaikutuksia, toisin kuin masennuslääkkeiden
kaltaisilla synteettisillä pillereillä mahdollisine negatiivisine
sivuvaikutuksineen....Mindfulness'ia on myyty meille ja olemme ostamassa
sitä....Tutkittuamme kirjallisuutta mietiskelyn tieteestä viimeisten 45 vuoden ajalta
tajusimme hämmästyksellä, ettemme ole yhtään lähempänä sen löytämistä, kuinka
mietiskely toimii, tai kuka siitä hyötyy eniten tai vähiten.”3 Tämän verran mietiskelyn
(meditation) ”tieteestä”!
On mielenkiintoista, että tämä sekulaari sanomalehtiraportti toteaa yksinkertaisesti ja
selkeästi, mitä TM ja mindfulness -mietiskelyohjelmat ovat valehdelleet niiden
käyttöönotosta saakka: “Mindfulness on erotettu juuristaan, riisuttu eettisistä ja

hengellisistä konnotaatioista ja myyty meille terapeuttisena työkaluna. Vaikka tämä ei
ehkä kiellä sen voimaa menetelmänä muuttaa tajunnan tilaamme, jolla on vaikutuksia
mielenterveydelle, niin se perustellusti rajoittaa sen ’luonnollisuutta, kuten myös
mahdollisuuksia – ainakin, kuten alunperin oli tarkoitus.’ Tuo sekulaari artikkeli loppuu
näin: ”Joten jos menet siihen [mindfulness -mietiskelyn harjoittamiseen] – niin kuten
otettaessa mikä tahansa pilleri – pidä silmäsi auki. Älä käytä mindfulness'ia sokeasti.”4
Julkistamattomia ”negatiivisia sivuvaikutuksia” on jatkuvasta masennuksesta aina
demonisaatioon ja itsemurhaan. The Atlantic -lehti julkaisi artikkelin otsikolla ”The Dark
Knight of the Soul: For some, meditation has become more curse than cure
(Sielun pimeä ritari: Joillekin mietiskelystä on tullut enemmän kirous kuin
parantuminen).” Tri. Willoughby Britton valvoo retriittikeskusta, joka palvelee
mietiskelijöitä, jotka eivät ole siellä kuntouttamassa itseään mietiskelyllä – vaan
toipumassa siitä: ”Minulla alkoi olla sellaisia ajatuksia kuin, Anna minun vallata sinut,
yhdistyneenä sekavuuteen ja hirveään kauhuun”, sanoo David, kohtelias ja artikuloidusti
puhuva 27-vuotias, joka tuli Britton'in Cheetah House'iin vuonna 2013. ”Minulle tuli
näky huppupäisestä kuoleman viikatemiehestä ja ajatus, Tapa itsesi, uudelleen ja
uudelleen.” Toinen hoidettava mies on ”Michael (25), sertifioitu joogan opettaja, joka
päätyi Cheetah House'iin. Hän selittää, että mietiskelyharjoitustensa aikana ”hänen
ruumiinsa lakkasi sulattamasta ruokaa. Minulla ei ollut aavistustakaan, mitä oli
tapahtumassa. Kolmen vuoden ajan hän uskoi olevansa mietiskelyn pysyvästi
raunioittama.”5
Tri. Britton on psykiatrian ja ihmisen käytöksen apulaisprofessori Brown -yliopiston
lääketieteen koulussa. Atlantic'in artikkeli jatkaa: ”Hän saa säännöllisesti puheluita,
sähköposteja ja kirjeitä ihmisiltä ympäri maailman koskien erilaisia häiriötiloja. Useimmat
heistä murehtivat, että kukaan ei usko – ymmärtämisestä puhumattakaan – heidän
kertomuksiaan mietiskelyn aiheuttamasta ahdistuksesta. Hänen tutkimuksensa tästä
ilmiöstä otsikolla ‘The Dark Night Project (Pimeän yön projekti)’, on pyrkimys
dokumentoida, analysoida ja julkistaa selostuksia kontemplatiivisten harjoitusten
haittavaikutuksista.”6 Kirjassamme, America: The Sorcerer’s New Apprentice
(Amerikka: Noidan oppipoika), yritimme Dave Hunt'in kanssa valistaa Kristuksen
ruumista huolistamme koskien itämaisten mystisten menetelmien ja harjoitusten
hengellisiä ja fyysisiä vaaroja, joihin monet kristityt on houkuteltu ja vietelty uskossa, että
osallistuvat vain fyysisiin ja henkisiin harjoituksiin, jotka parantavat heidän mieltään ja
ruumistaan. Harvat näyttivät kuuntelevan, kun selitimme, että itämainen mietiskely
johtaa samanlaiseen tietoisuuden muutostilaan, kuin psykedeeliset huumeet, vaikka
mietiskelyä ja muita siihen liittyviä mieltä muuttavia menetelmiä (toistettavat mantrat,
visualisoiminen, aistien tukahduttaminen, jooga-asanat jne.) mainostettiin ”luonnollisina”
keinoina ilman huumeiden sivuvaikutuksia. Tuossa kirjassamme vuodelta 1988 me
mainitsimme joitakin New Age -järjestöjä, jotka ovat tarttuneet rohkeasti väitettyihin
”olemattomiin” mutta silti todellisiin kauhistuttaviin sivuvaikutuksiin, kuten Spiritual
Emergency Network (Hengellinen hätäverkosto), joka ylläpiti kuumalinjaa ja
asiankäsittelypalvelua niille, joiden elämä on hengellisesti ja fyysisesti haaksirikkoutunut.
Spiritual Emergency Network jatkaa tänä päivänä vaikkakin justeeratulla uudella nimellä:
”The Spiritual Emergence Network (Hengellisen esiintulemisen verkosto).”
Jopa niiden keskuudessa, jotka tunnustavat mystisten harjoitusten läsnäolevan ja
mahdollisen vahingon, näyttää vallitsevan eräänlainen orjuus. Johtuen kaikista suurista

huolistaan, tri. Britton myönsi rehellisesti; ”Osa minua haluaa vain mietiskelyn olevan
kokonaan hyvää. Joskus huomaan olevani kieltämisen tilassa, jossa vain haluan
unohtaa kaiken oppimani ja palata tyytyväisyyteen koskien mindfulness'ia ja sen
mainostamista, mutta sitten...kohtaan jonkun, joka on hädässä ja näen tuhon hänen
silmissään, enkä voi kiistää, että tätä tapahtuu.”
On traagista, että kirkoissa on monia, joko nimikristittyjä tai tosiuskovia, jotka ovat
tietämättömiä, tai kiistävät New Age'in / itämaisten mystisten käsitysten vaarat.
Kirjassaan Yoga and the Body of Christ vuodelta 2006 Dave Hunt kirjoitti, että ”on
hämmästyttävää, että Google-haku 'Yoga for Christians' antaa 586 000 osumaa. Tänä
päivänä tuo sama haku antaa yli miljoona osumaa. Eikö ketään huoleta?
Tarkastelkaamme joitakin kiistämättömiä tosiasioita. New Age -mystiikka on viimeisinä
aikoina uudelleen perustettu ja muotoiltu itämainen mystiikka Länttä varten. Kaiken
ytimessä on käsitys Jumalasta persoonattomana hengellisenä Energiana eli Voimana,
jota voidaan manipuloida ihmisen mielen avulla, käsitys, joka hylkää persoonallisen
Luojajumalan, joka ilmoittaa itsensä Raamatussa Pyhän Henkensä kautta. Keino pitää
yhteyttä itämaisen mystiikan ”Jumalaan” on kokea tietoisuuden muutostiloja sellaisten
mieltä muuttavien menetelmien kautta, kuin huumeet, mietiskely, visualisoiminen, joogaasennot, toistuvat säkeet, aistien tukahduttaminen (Sufi-kieppuminen, intialaiset
hikimajakokemukset, eristäytymissolut jne.). Kaikki nämä ovat Raamatusta löytyvän
noituuden ja siinä tuomitun harjoituksen (kreikaksi, pharmakeia, joka on käännetty
sanoilla taikuus, noituus, lumous, engl. magic, sorcery, enchantment) muotoja. Suurten
sekulaarien sanomalehtien ja aikakauslehtien kirjoittajat ovat tunnistaneet sen tosiasian,
että mietiskelyä mainostavat järjestöt, jotka julistavat sen tieteelliseksi ilman mitään
uskonnollista kytkentää, sekä hyödylliseksi ilman sivuvaikutuksia, ovat harhaan
johdettuja, tai jopa petollisia.
Jos sekulaari lehdistö osaa erottaa vahingolliset harhat vastoin mietiskelybisnesten
väitteitä, niin missä on erottaminen kristittyjen keskuudessa? Kritiikki, että he näyttävät
olevan nousemassa Titanic'ille, vaikka se on uppoamaisillaan, on murheellisen totta.
Ajattele Rick Warren'ia, joka perustellusti on tämän päivän arvostetuin ja
vaikutusvaltaisin evankelikaalinen pastori. Toivoen auttavansa niitä seurakuntansa
jäseniä, jotka ponnistelivat laihtuakseen, hän esitteli Daniel-suunnitelman. Osana tätä
suunnitelmaa hän luovutti itsensä ja laumansa kolmen lääkärin ohjaukseen, jotka kaikki
mainostavat mystistä mietiskelyä: Dr. Mehmet Oz, Dr. Daniel Amen ja Dr. Mark Hyman.
Dr. Oz on sufilainen mystikko, kansallinen TM -tiedottaja ja uusiaikalainen Oprah
Winfrey'n ihailija. Dr. Amen on psykiatri, joka opettaa japanilaista henkienergiaharjoitusta
nimeltä Reiki. Dr. Hyman opettaa buddhalaista mietiskelyä. Lisäksi Warren RWToolbox
Twitter -sivullaan ohjaa seuraajia ”keskittävän rukouksen” kontemplatiivisessa
mietiskelyharjoituksessa: ”Valitse yksinkertainen sana, lause, tai jae Raamatusta....Varaa
aikaa hiljentymiseen....Anna niiden [ajatustesi] mennä....Ole Jeesuksen kanssa.
Kuuntele. Ole hiljaa.” Warren on tuskin yksin kristikunnan luisussa itämaiseen
mystiikkaan.
Evankelikaaliset konferenssit nuorille ovat aloittaneet päivänsä joogalla. Eräs
Christianity Today -lehden kirjoittaja sanoo ”Kyllä joogalle.” Hän väittää: ”Ne kolme
tuntia, jotka vietän joogaamalla, eivät tee minua ainoastaan notkeammaksi, trimmaa
lihaksiani ja rentouta. Ne vetävät minua myös lähemmäs Kristusta. Ne ovat rukoukseni
ruumiini liikkeillä.”7 Onko joogalla jotakin arvoa ruumiin kannalta? Kyllä, mutta millä

hinnalla? Myös tupakoinnilla on jotakin arvoa, koska se rauhoittaa ja rentouttaa
harjoittajaansa. Toisin kuin mietiskelyssä, tupakka-askissa on kuitenkin varoitus koskien
sen mahdollisesti tappavia seurauksia.
On hämmästyttävää, että on olemassa kristittyjen verkosto, jotka harjoittavat erilaisia
joogan muotoja, kuten Jeesus-jooga, Jahve-jooga, Pyhä Jooga ja Lasten Pyhä Jooga,
PraiseMoves, Yogafaith ja Christoga. Heillä on verkkosivusto, joka puhuu kaikkien
puolesta, mitä tulee sen päämäärään: ”Meidät vedetään yhteen yksilöllisen ja
kollektiivisen kokemuksemme kautta, että jooga ja mietiskely syventävät kristillistä
uskoamme....Meistä vain tuntuu, että meidät on kutsuttu jakamaan kokemuksiamme
toivossa, että ne vetävät toisiakin syventämään uskoaan ruumiillistettujen
kontemplatiivisten harjoitusten kautta” (ks.
www.christianspracticingyoga.com/). Verkkosivusto Christian Yoga Magazine julistaa
olevansa resurssi ”ihmisille kaikista uskonnollisista perinteistä tutkimiseen, kuinka voivat
integroida itämaisia fyysisiä ja hengellisiä harjoituksia – kuten jooga, mietiskely ja Tai Chi
– jokapäiväiseen elämäänsä ja samalla pysyä uskollisina syvimmille hengellisille
käsityksilleen” (www.christianyogamagazine.com/about/).
Epäilemättä monet kristillisen joogan puolestapuhujat ovat vilpittömiä ihmisiä, jotka
haluavat vain tehdä kristinuskon ja joogan yhteensopiviksi. Vaikuttaa ilmeiseltä, että tätä
ei voi puolustella, mutta ottaen huomioon kristikunnan nykyisen tilan – joka näyttää
lausuvan tervetulleeksi syli avoinna (räikeistä ristiriidoista huolimatta) kaikki lisäykset tai
muutokset – me huomaamme sen tapahtuvan yhä useammin. Tämä on kokemuksellista
ekumeniaa, osa Antikristuksen uskonnon kehittämistyössä toimivaa prosessia. Lisäksi
se on profetian toteutuminen yhdessä rohkaisun kanssa kestää: ”Mutta te, rakkaani,
muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat
edeltäpäin puhuneet, sanoen teille: "Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat
jumalattomuutensa himojen mukaan...he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Mutta te,
rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä
Hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Ja armahtakaa
toisia, niitä, jotka epäilevät, pelastakaa heidät, tulesta temmaten; toisia taas armahtakaa
pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin.” (Juuda 17-23).
Ainoa usko, jota voidaan syventää totuudessa, on raamatullinen usko, joka on täysin
vastakkainen itämaisen mystiikan ja sen länsimaalaistetun lapsipuolen harjoituksille.
TBC
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