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Steven Vogel:

Shamaanit olivat ensimmäisiä spiritualisteja
Suomessa usein vieraillut ja viime kesän ISF:n kongressin järjestelyistä pitkälti vastannut sydämellinen
herrasmies, parantaja ja shamanismin opettaja Steven Vogel USA:sta koki jo lapsena henkimaailman ilmiöitä
ja toistuvia astraalimatkoja. Vasta paljon myöhemmin ne lakkasivat hämmentämästä häntä, kun hän
ymmärsi, miten monimuotoinen näkymätön maailma on.

Teksti: Marjut Hjelt, kuvat: Päivi Nauclér

Steven Vogel haluaa palvella elämää työllään spiritualistina ja shamaanina. Hän haluaa osaltaan tehdä maailmasta paremman
paikan ja hän haluaa edistää parasta ja korkeinta, olipa kyse ihmisestä, paikasta tai tilanteesta. Palvelutehtävää toteuttaakseen
hän on opiskellut niin spiritualismia kuin
shamanismiakin monien viisaiden opettajien johdolla.
Herkän Stevenin yliaistilliset kokemukset ovat olleet lapsesta asti hyvin monipuolisia, ja hetkittäin myös traumaattisia, vaikka hän ymmärsikin Jumalan
olevan kaikessa koko ajan. Opiskelijana
hän näki tapahtumia etukäteen ja hän koki
kohtaamisen ufon kanssa. Vasta kolmenkymmenen ikävuoden vaiheilla hän alkoi
päästä sinuksi kokemustensa kanssa.
Steven kertoo ”päässeensä kotiin” syksyllä 1994, kun hän löysi spiritualismin. –
Elin hyvin paljon mielessäni ja sain run4

saasti kiropraktista hoitoa ja hierontaa,
jotta kokisin enemmän yhteyttä kehooni,
Steven kertoo 1990-luvun alkuvuosistaan.
– Tutustuin psyykkisesti herkkään runoilijaan, joka esitteli minulle nykyajan henkisiä suuntauksia kuten uuspakanuuden,
wiccan, druidit sekä afrikkalaiset ja hindujumaluudet. Steven tapasi myös norjalaisen noidan ja intiaaniparantajan.
– Samana syksynä tutustuin hierojani välityksellä Heinrich Hofmanniin, spiritualistiin, meedioon ja voimakkaaseen
henkiparantajaan. Hänen meditaatiopiirissään aloin jälleen harjoittaa meditointia,
jota olin harjoittanut lapsena, mutta jättänyt välillä pois elämästäni.
Heinrich Hofmann antoi Stevenille
henkiparannusta ja välitti viestejä. Viestien kautta Steven sai tutustua kolmeen intiaanioppaaseensa. Heinrich kutsui ystävänsä spiritualistiseen kirkkoon nimeltä The
Center for Spiritual Enlightment (CSE).
Siitä tuli Stevenille todellinen koti. Hän on

toiminut kirkossa parantajana, meediona
ja opettajana. Kirkko on Stevenille tärkeä
yhä edelleen ja hän toimii siellä eri komiteoiden puheenjohtajana. Kirkkonsa kautta hän on tutustunut mm. seneca-heimon
opettajaan ja ISF:n (International Spiritualist Federation) toimintaan. ISF:ssä Steven
on toiminut parantajana ja shamanismin
opettajana vuodesta 2003 lähtien ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2006.

Shamaanin tie
Päivämäärät tarkasti muistava Steven kertoo tehneensä ensimmäisen shamaanimatkansa 14. heinäkuuta 1995 eräällä kurssilla.
Matkan tarkoituksena oli tutustua omaan
voimaeläimeen. Kokemus oli vavahduttava. – Matkan lopussa hämmästyttävän
elävät mielikuvat aktivoivat kaikki aistini.
Saatoin tuntea vanhan metsän tuoksun ja
kosteuden, karikkeen rapsahdukset jalko-

jeni alla ja auringon lämmön ihollani. Eikä
mukanani ollut vain yksi eläin, vaan kaksi,
jotka ovat voimakkaita Pohjois-Amerikan
intiaanien toteemeja. Olin niin kiitollinen,
että itkin kertoessani matkastani ryhmän
jäsenille, Steven muistelee.
Hän sai kutsun liittyä shamaanipiiriin,
mutta hän vastasi kutsun esittäneelle tohtori Ellen LaBellelle, että shamanismi on
hänen mielestään ”voodoo-osastoa”. Henkimaailma oli kuitenkin päättänyt johdattaa Stevenin shamanismin pariin, sillä pian hänen vierustoverinsa spiritualistisessa
kirkossa sai viestissä kehotuksen kuunnella rummun ääntä. Steven kertoi vieressä istuvalle naiselle voivansa viedä tämän
rumpupiiriin heti seuraavana iltana. Näin
hänestä sittenkin tuli shamaanipiirin jäsen
ja sitä hän on edelleen. Piiri saa paljon parannuspyyntöjä ja pystyy neuvomaan esimerkiksi asuntokauppoihin ja kadonneeseen omaisuuteen liittyvissä asioissa 100
prosentin tarkkuudella.

Shamanismi on vanha luonnonkansojen oppi, jolla on kolme tehtävää: henkilökohtaisen voiman palauttaminen ihmisille, parantaminen ja asioiden kertominen
ennakolta. Stevenin perehtyminen shamanismiin on syvällistä. Hän on opiskellut tiibetiläistä, kelttiläistä, saamelaista ja
Amerikan alkuperäiskansojen sekä Shamanistisen tutkimuksen säätiön (Foundation for Shamanic Studies) perustajan
Michael Harnerin shamanismia. Shamanistinen parannus eroaa spiritualistien
harjoittamasta parannuksesta siinä, että
shamaanin täytyy saada potilaan tai hänen edustajansa lupa parannusriittiä varten, kun taas spiritualisti voi rukoilla tai lähettää kaukoparannusta kenelle tahansa.
Shamaanina Steven on oppinut mm.
puhdistamaan ja siunaamaan tiloja. Tässä on hyvänä apuna spiritualistinen selvänäköisyys. Steven kertoo esimerkin koirasta, joka haukkui aina öisin niin kovaa, että
siitä teki jo mieli päästä eroon. Steven nä-

ki, että koira havaitsi intiaanihenkiä, jotka yrittivät joka yö kertoa koiran omistajille, kuinka myrkkyjätettä poltettiin pyhällä
paikalla perheen asuinpaikan lähellä. Koiran omistaja löysi myrkkyjätetynnyrit Stevenin kuvailemasta paikasta. Asiasta tehtiin lehtikirjoitus, jonka koiran omistaja
lähetti kiitokseksi Stevenille.

Parantamisen oppia
alkuperäiskansoilta
Parantajana Steven haluaa antautua jumalallisen eheyttävän energian välikappaleeksi tekemällä kontakti-, kauko- ja transsiparannusta. Erityisen siunattu hän on ollut
saadessaan oppia monien alkuperäiskansojen parannusmenetelmiä. Hän käyttää
shamanistisia parannusmenetelmiä eli tekee shamaanimatkoja potilaan ongelmien
selvittämiseksi, kutsuu sielun osan takaisin
potilaaseen tai opastaa tämän sielua. On5

kaikki ovat voimakkaita. Henkiopas voi olla seuralainen matkalla tai johtaa sitä riippuen siitä, millaisesta shamaanitraditiosta
on kyse. Eläimen voi joutua ansaitsemaan
tai se voi olla salainen. – Kokemukseni
mukaan uusi voimaeläimeni tietää, että
tarvitsen sen saadessani juuri sille tyypillisiä ominaisuuksia, jotka se vapaaehtoisesti
luovuttaa minulle. Karhu voi antaa minulle kaikkien karhujen voimat ja perhonen
kaikkien perhosten voimat. Ne ovat yhtä
voimakkaita, Steven opastaa.
Ihmisten tavoin henkioppaat ja voimaeläimet voivat olla luonamme vain hetken,
jonkin aikaa tai koko elämän. Ihmisystäviemme tavoin voimaeläimet ja oppaat
lähtevät pois luotamme, jos emme ylläpidä suhdetta. Voimaeläimet arvostavat sitä,
että niiden kanssa esimerkiksi ”tanssitaan”
tekemällä niille tyypillisiä liikkeitä ja ääniä. – Tällä hetkellä työskentelen kymmenen eri voimaeläimen kanssa ja lisäksi apunani on eräs erityinen tiibetiläinen eläin,
Steven kertoo. Hän muistaa myös karhukokemuksen, jonka aikana hän koki karhun hengen hyvin realistisena haistaen jopa lohen, jota karhu oli juuri syönyt.
Steven syventää edelleen kasvitietämystään, jotta voi käyttää sitä parantamiseen. Kasveihin liittyvät vahvasti luonnonhenget, jotka joidenkin käsitysten
mukaan voivat olla vuoroin kasvien vuo-

nistumisen ilo on ollut suuri, kun loppuvaiheessa olevia syöpäpotilaita on pystytty auttamaan tai kun potilas on herännyt
koomasta. Tärkeintä Stevenin mukaan on
aikomus. Kun teko ilmenee ajatuksissamme, työstä on jo 80 prosenttia tehty. Käytännön tekoon tai seremoniaan tarvitaan
vain 20 prosenttia.
Steven on tehnyt paljon töitä PohjoisAmerikan intiaanien kanssa. – Ensimmäinen opettajani oli cherokee-nainen
1990-luvun alussa. Hän opetti minulle kasvien parantavia ominaisuuksia sekä sitä, miten olen yhteydessä luontoon.
Häneltä opin mm. kiitollisuuden merkityksen, aamu- ja ilta-auringon päivittäiset
kunnioittamisseremoniat, parannuskehän
rakentamisen ja siinä kulkemisen sekä hikimajarituaalit. Hän esitteli minut yaquiheimon parantajalle. Olen myös opiskellut
seneca-heimoon kuuluvan naisen opastuksella ja osallistunut lakotojen seremonioihin tukien heitä henkilökohtaisissa, vuosittaisissa tapahtumissa – ja samalla tietysti
oppien, Steven kertoo.
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2000-luvun puolivälissä Steven opiskeli transsiparannusta cherokee/cheynneparantajan johdolla. Muutamaa vuotta myöhemmin hän sai kunnian opiskella ”Cree-kansan salaisen tiedon vartijan”
kanssa tämän käydessä Stevenin kotikaupungissa Washingtonissa ja Stevenin vieraillessa creiden reservaatissa Montanassa, missä hän opiskeli, osallistui ja tuki
heimon hikimaja- ja aurinkotanssiseremonioita. Viime aikoina hän on opiskellut huna-parannusta havaijilaisen opettajan johdolla.
Steven arvostaa Amerikan alkuperäisasukkaiden kykyä elää sopusoinnussa
luonnon kanssa. Tässä länsimaisilla ihmisillä on paljon opittavaa ja siitä syystä Steven arvelee, että niin useilla länsimaisilla
spiritualisteilla on intiaanioppaita. Oppaat
ymmärtävät, että yksi tapa pelastaa maapallo luonnonkatastrofeilta on työskennellä spiritualistien kanssa ja opettaa heitä
elämään viisaammin.

roin eläinten henkiä. Havaijilaisen hunaparannusperinteen mukaan kasvien vaikutus riippuu päivästä. Samaa kasvia voidaan
käyttää eri tarkoituksiin päivästä riippuen.

Kiitollisuus
Steven tunnustaa olevansa syvästi kiitollinen henkimaailmalle ensinnäkin siitä, että se on valinnut hänet työskentelemään
kanssaan. – Olen saanut hyvin pyhän mahdollisuuden kehittää kykyjäni henkiolentojen aistimiseksi ja kommunikoidakseni ja tehdäkseni työtä heidän kanssaan,
jotta voin palvella maapallon eläviä olentoja. Henkimaailma opettaa, että kaikki
hengen lahjat ovat ulottuvillamme, mutta
tiedämme, että meidän tulee saada henkilökohtainen kutsu niiden kehittämiseksi.
Muistamme Jeesuksen sanat kun hän teki
ihmeitään: ”Kaiken tämän voitte tehdä ja
enemmänkin”, Steven sanoo kauniisti.
Steven on kiitollinen myös siitä, että
sekä spiritualismin että shamanismi ovat
luonteeltaan kokemuksellisia eli voimme
saada suoria, voimakkaita ja tosia kokemuksia henkimaailmasta ja sen kanssa.
Kaikki nämä kokemukset perustuvat tietoon, eivät uskoon. Kaikki kokemukset
ovat meille mahdollisia henkilökohtaisesti ilman välittäjää kuten rabbia, mullahia

tai pappia, joka kertoo miten pitää uskoa.
– Omat kokemukseni ovat aina eläviä ja
syviä. Jokainen shamaanimatka tai spiritualistinen istunto on erilainen. Tunnen
itseni todella elinvoimaiseksi, kun teen
spiritualistista tai shamaanin työtä, Steven
iloitsee. Hänen työhönsä saamme tutustua
elokuussa, kun Steven saapuu Helsinkiin
opettamaan.
Steven osoittaa kiitollisuutensa myös
Päivi Nauclérille, jonka kanssa hän on
saanut käydä keskusteluja spiritualismin
ja shamanismin filosofiasta ja joka on auttanut häntä monin tavoin eri työtehtävissä.
Steven arvostaa myös siitä, että saa tehdä työtä sekä shamaanina että spiritualistina, koska maailmankatsomusten välillä on
useita yhtäläisyyksiä ja ne täydentävät toisiaan. Spiritualistit työskentelevät enimmäkseen ihmishenkien kanssa, shamaanit
luonnon. Kummatkin palvelevat maailmaa
tavallaan. – Shamaanit olivat ensimmäisiä
spiritualisteja ja he kaiketi tarjoavat nykyspiritualismia laajemman maailmankuvan,
Steven pohtii. Yhden asian hän on vuosien työssään huomannut: henkimaailman
kanssa kaikki on mahdollista!

Elävä luonto
Luonto merkitsee Stevenille ”Kaikkiallisen
älykkyyden fyysistä ilmentymää”. Kun spiritualistit tuntuvat keskittyvän enemmän
ihmiseen ja hänen murheisiinsa ja vaivoihinsa, Steven on oppinut intiaaneilta ja
shamanismista tapoja toimia luonnon ja
kaikkien sen osien kuten eläinten, kasvien,
tähtien, planeettojen sekä maan, veden, ilman ja tulen elementtien kanssa. – Tunsin
jo lapsena voimakasta yhteenkuuluvuutta
luonnon kanssa ja olen saanut intiaanikansojen opetuksista kehyksen, jonka avulla
ymmärrän tunteitani ja sitä, että olen osa
suurta, elävää organismia. Elän voimakkaasti todeksi lakotojen pyhää sanontaa
mitakuye oyasin, joka tarkoittaa, että olemme kaikki sukua toisillemme.
Shamanismissa tietäjä hakee tietoa
matkoillaan henkioppaan avustuksella.
Opas voi olla ihminen tai eläin. Eläin puolestaan voi olla todellisen eläimen henki tai
myyttinen eläin, kuten yksisarvinen tai siivekäs Pegasos. Eläimen koolla ei ole väliä,
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