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OKKULTTINEN MEDITAATIO

Meditaatio on mielen tyhjentämistä, keskittämistä ja hallintaa. Se on mielen puhdistamista ja 
avaamista korkeammille tasoille. Se yhteyden rakentamista korkeampaan minämme eli 
Sielumme. Tätä yhteyttä teosofiassa kutsutaan Antahkaranaksi. Usein puheessa sitä myös 
käsitellään ”sateenkaari siltana”. 

Tämä sillan rakentaminen edellyttää eettistä elämistä Vuorisaarna hengessä. Sen avulla on 
mahdollista tutustua paremmin korkeampaan Itseensä, perimmäiseen henkeensä eli Sieluun ja saada 
näkemys omasta elämän eli sielun tehtävästä. Sitä kutsutaan teosofiassa Dharmaksi – vastakohtana 
velvollisuuksien ja tehtäviensä suorittamisesta eli ”niitosta”, jota kutsutaan Karmaksi, Syyn ja 
Seurauksen Laiksi. Meditoitaessa säännöllisesti päivittäin, ihmisen ominaisuudet ja luonne 
jalostuvat – tai ainakin se vaikuttaa siihen positiivisesti.

Meditaatio on Patanjalin kahdeksan-portaisen Jooga Astangan yksi porras, sen seitsemäs porras. 
Nämä ovat:

1. Yama eli ihmisen suhde ulkomaailmaan.
2. Niyama eli ihmisen suhde itseensä eli hyveiden harjoittaminen.
3. Asanat eli liikkeiden harjoittaminen.
4. Pranayama eli hengityksen hallinta/ harjoittaminen.
5. Pratyahara eli aistien hallinta/ harjoitus.
6. Dharana eli keskittyminen.
7. Dhayana eli meditaatio.
8. Samadhi eli kontemplaatio/ nirvana – yhtyminen Jumalaan/ Logokseen.
 
 Okkulttinen meditaatio yhteyskanavan rakentamista alimmasta mentaalista ylempään mentaaliin 
kausaalikehon kautta. Alemmasta konkreettisesta järjestä pyritään ylöspäin jälleensyntymismuistin 
kautta ylempään manakseen ja intuitiiviseen tietoisuuteen eli buddhiin. Mystisessä meditaatiossa 
pyritään astraalista suoraan buddhiin uhrautumisen ja omistautumisen – ja meditaation välityksellä. 
Maaginen eli seremoniallinen tie on rituaalien ja seremonioiden avulla rakennettava vastaava 
yhteys. 
 
 Meditaation on oltava päivittäistä, mikäli tahdotaan edistyä tässä työssä – ”sillan rakentamisessa”. 
Tämän työn perusedellytyksiä ovat seuraavat vaatimukset:

      - On elettävä eettisesti/ moraalisesti Vuorisaarna hengessä. (Vuorisaarna: Viisi Jeesuksen ohjetta: 1. 
Älä suutu. 2. Ole ajatuksessakin puhdas. 3. Älä vanno/ ole totuudellinen. 4. Älä vastusta pahaa. 5. 
Rakasta kaikkea ja kaikkia.)
- Ihmisen tulee luopua ahneudesta ja mukavuuden halusta.
- On oltava nöyrä, vaatimaton ja arvostaa yksinkertaisuutta.
- On pitäydyttävä väkivallasta – myös itseään kohtaan.
- On oltava ulkoisesti ja sisäisesti puhdas.
- On osattava palvella.

Nämä yo. Vaatimukset eivät ole helppoja, joten niiden täydellinen omaaminen ei ole ehtona. 
Tärkeätä on, että ihminen tiedostaa ne ja tahtoo pyrkiä niitä kohti tietoisena ja tahdonalaisena. 

Kun ryhdytään meditoimaan – ensin viritetään eli integroidaan alempi minä eli persoonalliset tasot. 



Se tapahtuu ns. palleahengityksen avulla, joka opitaan joogassa. Siinä sisään hengittäessä pallea 
nousee ja päinvastoin. Persoonan integrointi tarkoittaa, että ihmisen persoonatason keskukset 
yhdistetään seuraavasti:   

Ensin todetaan ihmisen keskukset – sekä persoonan tason että sielun ja hengen tason keskukset. On 
muistettava, että tsakrat ovat energia-aukkoja ja näiden aukkojen takana (keskellä) sijaitsevat nämä 
ko. Keskukset. Keskukset ovat ylähäältä alaspäin lueteltuina:

Pään yläpuolella. Henki ja Sielu:
- Monadinen keskus
- Sielullinen keskus eli Triadi (Atma-Buddhi-Manas, ns. ylempi henkinen kolmio)
- Kausaalikeho eli Sielun Lootus
Persoonan keskukset: 
- Pääkeskus
- Kurkkukeskus
- Sydänkeskus
- Solar Pleksus-keskus (napa)
- Sakraalikeskus (perna) 
- Peruskeskus (häntäluu)

Persoonallisten keskusten viritys tapahtuu siten, että hengityksen avulla yhdistetään keskukset 
yhteen seuraavasti:

.1 Sakraalikeskus siirretään kurkkukeskukseen.
2.   Solar Pleksus siirretään sydänkeskukseen.
3.   Peruskeskus siirretään pääkeskukseen.

  
Tämän jälkeen viritetään nämä kolme alemman minän keskusta ylemmän minän keskuksiin (Sielun 
Lootukseen, Sieluun ja Henkeen) - edelleen hengityksen avulla. Pyritään luomaan siis kanava 
ylöspäin läpi näiden keskusten alhaalta ylöspäin:
- Sydänkeskuksesta
- Kurkkukeskukseen ja siltä
- Pääkeskukseen ja edelleen
- Sielun Lootukseen
- Sieluun eli Triadiin ja lopulta
- Monadiin eli Henkeen

Keskitytään joko sydämeen tai pääkeskukseen ja hengitellään tässä rytmisesti esim. lukuun kuusi 
lukien niin, että seurataan näitä keskuksia altaalta ylös ja ylhäältä alas. Kun hengitellään

- lasketaan esim. 6, kun hengitetään sisään,
       ”                   ”, kun hengitystä pidätetään ja
       ”                   ”, kun hengitetään ulos ja
       ”                   ”, kun taas pidätetään hengitystä
- sitten taas hengitetään sisään lukuun 6 lukien.

Näin jatketaan, kunnes tunnetaan, että mielemme on rauhoittunut ja meditointi voi alkaa. Sen 
jälkeen annetaan hengityksen tasaantua ja keskitytään pääkeskukseen ja luodaan ”katse” ylöspäin 
kohti Sielun Lootusta, Sielua/ Triadia ja Monadia/ Henkeä. Tunnetaan vähitellen energian ja Valon 
virtaaminen alaspäin korkeammilta tasoilta alas läpi persoonallisten tasojemme. Tämän jälkeen 
voimme jäädä tähän jko vain tuntemaan tätä energian ja Valon virtaamista (joka puhdistaa) tai sitten 
keskitämme ajatuksemme johonkin määrättyyn asiaa – esim. mikä on tehtäväni nyt tänään tai kuka 



minä olen? 

Kun meditoidaan – on huomioitava seuraavia asioita:

- Meditoinnin ajankohta. Mieluummin aamulla tyhjin vatsoin ennen aamukahvia tai -teetä. Tämän 
voi toistaa lyhyempänä päivän mittaan – esim. keskellä päivää, iltapäivällä ja illalla.
Tavoitteena on, että meditoija jää ko. Korkeamman tietoisuuden tilaan mahdollisimman pitkäksi 
aikaa. Se johdosta on hyvä toistaa meditaatio päivän mittaan lyhyempänä – esim. n. 5...10 
minuuttia.

- Sopiva aika meditointiin on n. Puoli tuntia.

- Jooga virittää ihmisen fyysisen kehon meditaatioon niin, että se siten onnistuu paremmin ja on 
tehokkaampi.

- On  hyvä meditoida aina samassa paikassa. Siihen muodostuu täten tietynlainen aura. Jos 
mahdollista – kasvot on kohti itää eli nousevaa aurinkoa.

 
- Meditaation alussa ja lopussa on hyvä käyttää/ lausua OM kolme kertaa.

- Käden kämmenet olisi syytä suunnata ylöspäin ja asettaan sormet mudra-asentoon esim. 
yhdistämällä peukalon ja etusormen päät yhteen. Näin vahvistetaan energiavirtauksen 
vaikutusta kehossa. Sormen päät avataan meditaation loppuvaiheessa, jonka aikana kiitetään ja 
lähetetään saatua positiivista energiaa nimeämämme kohteeseen.

- On hyvä lausua ns. Suuri Invokaatio, joka esitetään tämän kirjoituksen lopussa, jossa on myös 
meditaatiomalli.

- Älä pakota itseäsi.

- Meditoi päivittäin.

Meditaatio on tärkeätä, koska

- Se selkeyttää, puhdistaa ja harmonisoi eri kehojasi.
- Se tyynnyttää tunnettasi ja mieltäsi.
- Se auttaa hallitsemaan mieltä.
- Se auttaa rakentamaan yhteyttä Sieluun.
- Se nostaa värähtelyä, tajuntaa ja tietoisuutta.
- Se tuo korkeamman Itsesi eli Sielusi lähemmäksi persoonallista itseäsi.
- Se luo vision omasta elämästäsi ja Sielusi tehtävästä.
- Se auttaa vapautumaan persoonan himoista ja haluista eli pääsemään vapaaksi tästä harhan  

vankilasta.
- Se luo yhteyden Jumalaan eli Logokseen.

Muista, että se joka meditoi – on sinun Sielusi – hän, joka tätä elämän koulua käy.

Lopuksi alla meditaatiomalli:

1. Ota hyvä asento, istu selkä suorana, pää pystysuorassa asennossa. Tunne istuinalusta 
pakaroittesi ja lattia jalkapohjiesi alla.

2.  Suuri Invokaatio:



Valon lähteestä Jumalan mielessä,
virratkoon Valo ihmisten mieliin.
Laskeutukoon Valo päälle Maan.

Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä,
virratkoon Rakkaus ihmisten sydämiin.
Palatkoon Kristus päälle Maan.

Keskuksesta, jossa Jumalan Tahto tunnetaan,
ohjatkoon Tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja -
se Tarkoitus, jonka Mestarit tuntevat ja jota He palvelevat.

Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi,
Rakkauden ja Valon Suunnitelma toteutukoon
ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu.

Valo, Rakkaus ja Voima palauttakoon Suunnitelman päälle Maan.

OM-OM-OM  

3. Hengitä syvään valkoista Valoa – samalla käy läpi persoonalliset keskuksesi. Hengittämällä 
rytmisesti, nosta sakraalikeskus kurkkukeskukseesi, Solar Pleksus sydänkeskukseen ja peruskeskus 
pääkeskukseesi. Näin integroit persoonasi kolme alinta keskusta, kolmeen ylempään.

4. Viritä nyt nämä kolme yhdistettyä persoonallista keskustasi (sydän, kurkku ja pää) 
kausaalikehoosi, Sieluusi (Atma-Buddhi-Manas) ja Monadiisi eli Henkeesi. Nämä sijaitsevat pääsi 
yläpuolella. Näin avaat kanavan korkeampaan minääsi ja henkeen.

5. Keskity pääkeskukseesi ja luo ”katse” ylöspäin näihin kolmeen korkeampaan keskukseen. Tunne 
ylhäältä virtaava Valo ja energia, joka virtaa läpi alemman kehosi (n. 5 minuuttia).

6. Mietiskely nyt seuraavia asioita, n. 5....10 minuuttia:
      -     Kuka minä olen?

– Mikä on elämän eli Sielun tehtävä tässä elämässä?

7. Siirry nyt vähitellen fyysiselle tasolle keskittymällä sydänkeskukseesi.
Avaa sormesi ja kiitä Luojaasi saamastasi energiasta ja lähetä sitä tahtomillesi tahoille 
(perheenjäsenille, sukulaisille, ystäville, tuttaville, vihollisillesi, vastustajillesi ja kohteisiin 
maailmassa, jotka katsot tätä saamaasi energiaa kaipaavan).
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