
 

Kaaos ja kantava ajatus 
 

itä enemmän tätä kaikkea ihmettelee, sitä selkeämmin alkaa nähdä muun muassa 
sen, että mitään turhaa ei ole. Mikään ei ole tarpeetonta tai merkityksetöntä. On vailla 
perusteita väittää maailmankaikkeuden syntyneen ja kehittyvän sattumalta, niin paljon 

kaikessa on viisautta ja selkeää linjaa. Se, että emme ymmärrä jotakin, on kiinni meistä itses-
tämme ja ajattelumme lähtökohdista, ja siksipä onkin liian helppo huitaista kaikki sattuman 
tiliin. Mutta peräkkäisistä sattumista syntyy pelkkä kaaos, ellei jokin kantava ajatus ole ohjaa-
massa. Ilman eteenpäin vetävää, uutta synnyttävää energiaa ei mikään kehity, ilman etukä-
teen vaikuttavaa viisautta ei ole mahdollisuutta ja tietä uudelle. 

Usein puhutaan järjestyksen ja kaaoksen voimien jatkuvasta taistelusta. Universumissa 
vaikuttava kaaoskaan ei ole sattumanvarainen voima, vaan niitä molempia tarvitaan, jotta va n-
ha voi uudistua. Tuhoava kaaos on osaltaan luova, kantavan ajatuksen sisar-voima.  

Tiedämme että aineen rakenteissa on valtavasti viisautta ja informaatiota, joten sen täytyy 
olla mukana jo siinä energiassa, josta aine muotoutuu. Niinpä siinä vaiheessa kun aine muut-
tuu takaisin energiaksi, ei siihen sitoutunut henki ja tieto häviä. 

 
*  *  * 
 
Se, että osa ihmisistä on kadottanut elämän mielekkyyden, johtunee tekniikan aikakauden 

luomista ajatusharhoista. Monet ovat huumaantuneet mekanistisen maailmankuvan suomista 
selitysmalleista, joita on sovellettu lähes kaikkeen. Universumit ja maapallo ovat kulkeneet 
äärettömät tiet ennen tätä lyhyttä konekulttuurin vaihetta, ja jatkavat äärettömyyksiin tämän 
jälkeen. Aikanaan uudet sivilisaatiot nousevat luomaan uusia elämänmalleja.  

Tällä koneiden ja insinööriajattelun valtakaudella ihminen muiden mukana usein selitetään 
sattumalta kehittyneeksi fyysis-kemialliseksi mekanismiksi. Miksi tuo selitys tuntuu lähes inkvi-
sition aikuiselta? Pimeäksi väitetyllä keskiajallakin oli selkeitä näkijöitä, mutta auktoriteetit pa-
kottivat ihmiset kantamaan vallitsevan maailmankäsityksen silmälappuja, ja polttoroviot sauhu-
sivat toisinajattelijoille. Vastaavanlaista on havaittavissa meidänkin pimeänä aikanamme; ah-
dasmieliset savustavat monin tavoin vaihtoehtoihmisiä. 

 
*  *  * 
 
Purjehdimme vaarallisilla karikoilla jos luonto ja kanssaihmiset nähdään sattuman tuotteina 

ja lähes merkityksettöminä välineinä, joita sokeat vallat käyttävät hyväkseen. Niillä vesillä uh-
kaa haaksirikko. Tieteen, koneen ja rahan kolmiyhteys kantaa suuren vastuun laivamme kurs-
sista. Se joutuu vastuunsa kantamaan, vaikka mitä ilmeisimmin ei tahdo sitä tehdä. 

On hyvä herkistyä tuntemaan asioita, eikä vain mittaamaan ja määrittämään. Tosin ohjaa-
vien kriteerien tulee olla sydämen sanelemia eikä materialistisia. Valitettavasti tiedämme kuin-
ka sumeilematta ”virallinen” ja ”tieteellinen” tutkimus syöttää harhatietoa, kunhan vain joku siitä 
vähän maksaa. 
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