BUDDHALAINEN ELÄMÄNPYÖRÄ JA SPIRAALIPOLKU
Saavuttaessaan valaistumisen bodhipuun juurella Buddha näki näyn jota hän ei koskaan
kadottanut.Buddha välitti näkemystään neljällä eri tavalla;käsitteiden, symbolien, tekojen ja hiljaisuuden
avulla. Istuessaan bodhipuun juurella Buddha näki muutoksen totuuden. Elämä kokonaisuudessaan on
vain prosessia; tämä toteutuu kaikilla tasoilla; niin henkisellä kuin materiaalisellakin.Ehdonvaraisessa
maailmassa ei ole mitään mikä ei muuttuisi koska kaikki koostuu prosesseista. Ei ole ollut mitään
"olemista" tai "ei-olemista" kaikki on vain syntymistä ja sitten häviämistä. Toisaalta mikään muutos ei
ole sattumanvaraista, siis synny ja häviä noin vaan. Se mikä syntyy on olosuhteista riippuvainen ja se
mikä lakkaa on kun olosuhteet lakkaavat. Buddha näki ehdonvaraisuuden lain ja samalla muutoksen
totuuden.
Syy-seuraussuhteet eivät ole samanlaisia. Ihmiselämässä ja maailmankaikkeudessa on kaksi suurta
syysuhteen lajia tai tasoa, jotka vaikuttavat meissä. Toinen on reaktiivinen tai kehämäinen toinen on
progressiivinen tai spiraalimainen. Reaktiivisessa syysuhteessa tapahtuma ja siitä seuraava reaktio kulkee
vastakohtapolaarisuuden välillä; onnellisuuden ja murheen, tuskan ja mielihyvän, tappion ja voiton
välillä. Suuremmassa skaalassa; jatkuvien syntymien ja kuolemien välillä. Spiraalimaisessa syysuhteessa
esim. mielihyvään, onnellisuuteen, iloon, riemuun ei liity tuskaa, onnettomuutta, vaan autuutta, hurmiota
ja ekstaasia.
Ihmiselämässä nämä kaksi syysuhdetta esiintyvät erilaisina mielen toimintoina. Voimme toimia
mekaanisesti tai sitten luovasti.Mekaaninen toimiminen on passiivista toimintaa eikä johda
mihinkään.Reagoimme aistimusärsykkeisiin automaattisesti.Teemme samaa mitä olemme aina tehneet,
eilen tänään, huomenna, edellisessä elämässä, seuraavassa elämässä. Ollessamme luovia, spontaaneja,
pystymme muuttamaan ja kehittämään itseämme. Itseenkohdistuva työ, luovasti eläen elämänpyörän
periaatteen mukaan on progressiivinen. Ihminen itse huomaa ja yrittää lakata elämästä koneellisesti. Joka
hetki voi tiedostaa kuinka elää; elänkö koneellisesti vai luovasti?
ELÄMÄNPYÖRÄN SYMBOLI
Elämänpyörä sulkee sisäänsä kaiken olemassaolon, kosmoksen, ihmiset, kaikki. Pyörä pyörii jatkuvasti
päivin öin, elämästä toiseen lakkaamatta. Suuri pyörä kiertää napansa ympäri ja muodostaa keskelle
kolme eläintä;sika, joka elää tietämättömyydessä, vihreä ja punasilmäinen käärme, jonka silmät ovat
vihaiset; punainen ahne kukko kuopii maata kynsillään. Eläimet purevat toisiaan hännistä. Keskusta on
ensimmäinen kehä.Seuraava rengas on joko valkoinen tai musta puolikas, jossa hahmot liikkuvat joko
ylös tai alaspäin. Vaaleassa puolikkaassa ihmiset leijailevat onnellisen näköisinä ylöspäin ja katselevat
taivasta. Mustan puoliskon ihmiset syöksyvät alaspäin pää edellä kuka alasti, kahleissa, tuskaisena,
kauhuissaan.
Seuraavaksi tulee isoin rengas, joka on jaettu kuuteen yhtä suureen osaan. Lohkot edustavat eri
maailmoja,tajunnantiloja. Ihmiset syntyvät johonkin näistä maailmoista ja elävät niissä kunnes karma on
kulunut loppuun. Koska ne edustavat 6 eri tajunnantilaa niin voimme myös kokea ne kaikki tämän
elämän aikana.Ylimpänä on jumalten maailma, joka edustaa onnellisuutta, rauhallisuutta ja lepoa.Toinen
myötäpäivään on asuroiden eli aggressiivisten, vallanhaluisten maailma. Sisältää levottomuutta, kateutta,
epäluuloa jne. Kolmas on pretojen, nälkäisten henkien maailma eli neuroottisten halujen olotila.
Ylenmäärin ruokaa, päihteitä, seksiä jne. Neljäs on kärsivien olentojen, mielisairauden, henkisen
kärsimyksen tai voimakkaan ristiriidan maailma.Viides on alempien halujen esille tulemista ja

aineellisesta hyvinvoinnista. Ruoka, seksi yms. Kuudes on ihmistajunnan olotila. Tietoisuus omasta
itsestään ja toisista ihmisistä. Näemme asiat objektiivisesti ja olemme kohtuullisia.Harva ihminen käy
edes tässä lohkossa tai tajunnantilassa.
KAKSITOISTA RENGASTA
(1) Sokea mies keppi kädessä.Tietämättömyys, ymmärtämättömyys, henkisen tiedostamisen puute.(2)
Savenvalaja tekee ruukkuja.Tietämättömyys saa aikaan karmassa taitamattomia muodostumia, jotka
johtavat mielen sekaannukseen,vihaan ja ahneuteen. (3) Apina kukkivassa puussa. Karma vaikuttaa
tajuntaan koska se liittää uudelleen ihmisen tulevaan henkisfyysiseen organismiin. (4) Vene ja neljä
matkustajaa joista yksi ohjaa.Tajunta aikaansaa fyysisen kehon ja 3 mielen kasaumaa;tunne, havainto
ja tahtomukset.(5) Tyhjä talo.Kuusi perustaa ovat; 5 aistiamme ja mieli, koska näiden avulla koemme
ulkomaailman.(6)Mies ja nainen sylikkäin. Kosketus syntyy kun 5 aisiamme ovat kosketuksissa
kohteidensa kanssa.(7)Mies nuoli silmässään. Kosketus saa aikaan tunteen,joka voi olla eri aisteista ja
kaikki voivat olla lisäksi tuskallisia, miellyttäviä tai neutraaleja.(8)Nainen tarjoaa juomaa istuvalle
miehelle. Tunne aikaansaa ahneuden, jota on kolmenlaista;aistikokemuksiin ahneutta, olemassaoloon,
myös kuoleman jälkeen, ahneutta, kuoleman tai tuhon ahneutta. Tässä vaiheessa kehämäinen elämä
voidaan katkaista, ei ole pakko reagoida tunteeseen ahneudella! (9) Mies keräämässä hedelmiä
puusta.Ahneus aikaansaa tarrautumisen, jota on 4 eri lajia;(1)tarrautumista aistinautintoihin,(2)
tarrautuminen mielipiteisiin, uskomuksiin,filosofioihin,vakaumuksiin jne. (uskomukset ja mielipiteet
voivat olla oikeita, muttei niihin saa jäädä kiinni) (3) tarrautuminen uskonnollisiin tapoihin. (4)
tarrautuminen siihen uskoon,että pysyvä ja muuttumaton MINÄ tai SIELU olisi olemassa.(10)
Tarrautuminen synnyttää joksikintulemisen.Olemassaolon tai elämän ehdollistamaa tarrautumista.(11)
Joksikintuleminen synnyttää syntymän.(12) Syntymä aikaansaa kuoleman ja rappeutuman.Kaikki
mikä on syntynyt, kuolee ja rappeutuu. Ehdonvaraisen seuraamuksen 12 rengasta,nidanaa,ovat
buddhalaisen riippuuvuussuhteen periaatteita mitä tulee jälleensyntymän prosessiin.
(2)
ELÄMÄNPYÖRÄSTÄ POIS PÄÄSY
On olemassa, yleisellä tasolla, kaksi tapaa varmistaa että pyörä ei pyörähdä uudestaan ja että tunnetta ei
seuraa ahneus. "Yhtäkkinen" tapa, jolla pyörä rikkoontuu yhdestä "shokista", esim. zen-menetelmän
kautta. Tai vauhtia hiljentäen, jarrutellaan ja pysäytetään rauhallisesti.Tiibetiläinen elämänpyörä on peili.
Joka kerta kun katsomme siihen näemme jotakin mikä kuvastaa meitä itseämme. Kun katsomme siihen
useamman kerran huomaamme ettemme olekkaan niin inhimillisiä, sivistyneitä joksi olemme itsemme
kuvitelleet. Elämänpyörä avaa sisäiset solmumme ja opimme näkemään miksi olemme juuri tässä sitä
mitä olemme.
OMAKOHTAINEN ESITTELY; ESITELMÄT - KURSSIT - HOIDOT!
Olen psyykkisten energioiden tutkija ja intuitiivinen parantaja.Olenkin viimeisten 25 vuoden aikana
tutkinut, hoitanut yli 4000 ihmistä että harjoittanut intuitiivistä selvänäköä käsittäen lähinnä
energiatukosten ja sairaustilojen ihmisille aiheuttamat niin keholliset kuin psyykkisetkin sairauden
kaltaiset tilat. Opetan myös kuinka voi selvänäköisesti tutkia itseään ja siihen liittyvää intuitiivistä
hoitamista,parantamista.
KURSSIT; Elämmekö Unessa? - Ihmisen sielulliset kehitysmahdollisuudet! - Esoteerinen Alkemia!
- Aura-, chakra- ja kiviterapiat! - Kotikäyntejä,esitelmiä sop.mukaan. Jan-Mikael Maros
www.esoteerisetalkemistit.fi

ESOTEERINEN ALKEMIA
Mitä on esoteerinen alkemia? Esoteerinen alkemia on psyykkisten energioiden muuntumista oman
itsensä, kehonsa sisällä.Miksi energioiden tutkiminen on sitten tarpeellista? Sen vuoksi, että kaikki mikä
tapahtuu meissä ja koko maailmassa, tapahtuu energioiden muuntumisen kautta. Jos haluamme oppia
tekemään jotakin - suurta tai pientä - opettelemme todellisuudessa energioiden käyttöä. Useimmiten
meillä on tästä yhtä vähän aavistusta kuin kävelemistä harjoittavalla lapsella siitä,että se opettelee
käyttämään energioita. Sisäisiä prosesseja voidaan kuitenkin ohjata tarkoitusperäisesti vain jos
ymmärrämme, mitä energioilla on tehtävä.Tämä voi olla meille hyvin tärkeää. Päämääränämme tulisi
olla, että pystymme lopulta ohjaamaan omaa elämäämme ja tulemaan toimeen ilman toisten neuvoja.
Tässä on avuksi, jos pystymme omakohtaisesti ymmärtämään energioita ja niiden muuntumista.
Perustellusti voidaan sanoa, ettei mikään ole meille tärkeämpää kuin energioiden ymmärtäminen, sillä
kohtalomme riippuu kyvystämme käyttää oikein ulottuvillamme olevia energioita. Tähän oikeaan
käyttöön voimme päästä "toimimalla oikein", vaikkemme ymmärtäisi mitä teemme - kuten kokki voi
valmistaa hyvän aterian ymmärtämättä lainkaan ravinto-opin ja biokemian periaatteita. Valitettavasti
oikean toiminnan säännöt eivät voi koskaan olla kyllin täsmällisiä tai tarpeeksi laaja-alaisia taatakseen
sen, että käytämme energioitamme oikein kaikissa olosuhteissa. Ja vieläkin valitettavampaa on se, että
olosuhteet, joihin säännöt eivät sovellu, eivät aina ole merkityksettömiä. Tärkeimmät tapahtumat ovat
joskus ainutkertaisia ja niin odottamattomia, ettemme voi niihin valmistautua. Löytääksemme tälläisissa
tapauksissa oikean toimintatavan meidän on ymmärrettävä, mitä meille tapahtuu. Hyvin usein tämä
tarkoittaa sitä, että on pystyttävä erottamaan eri energiat toisisistaan.
Elämänenergiat,sensitiivisyys ja itse tajuntaenergia ovat ympärillämme ja itsessämme, ja koko
olemassaolomme riippuu niiden käytöstä. Tavalliset elämäntarpeiden tyydytykset riippuvat energioiden
muuntumisesta. Kun esim. jokin menee vikaan tulemme sairaiksi ja kutsumme lääkärin; mutta
energioiden oikeaan käyttöön liittyy paljon muutakin kuin sairauden välttäminen. Kykymme tehdä työtä
ja nauttia riippuu siitä, että oikeita energioita on saatavissa oikeassa paikassa - mutta miten vähän
tiedämmekään tarpeellisista menettelytavoista. Syvempi hyvinvointimme - psykologisessa mielessä riippuu energioista. Ihmiskunnan emotionaalinen ja mentaalinen kärsimys johtuu lähes kokonaan
epäonnistumisesta käyttää oikein psyykkisiä energioita. Seksuaalienergian kohdalla tämä on helppo
havaita, mutta se pätee yhtä lailla ajatus- ja tunne-energioiden kohdalla. Länsimainen psykologia on
hädin tuskin päässyt psyykkisten energioiden ymmärtämisen kynnykselle.
Esoteerisessa alkemiassa energioilla on osansa itse ihmisen muuntumisessa, jossa ihminen määritellään
"kosmiseksi energian muuntolaitteeksi".Ihmisen oleminen ja hänen joksikin tulemisensa kuin myös
hänen mahdollisuutensa kokea rikkaampaa elämää riippuvat energian muuntumisesta. Muuntumista on
kolmea lajia: Ensiksi on muuntumista, joka on tai jonka tulisi olla ihmisen hallinnassa. Toiseksi;
Muuntumista, joka riippuu ihmisen yhteistyöstä tai voiman vaikutukselle avautumisesta, mutta jota hän ei
voi omalla toiminnallaan panna alulle eikä ylläpitää. Kolmanneksi: Muuntumista, joka on täydellisesti
ihmisen ymmärrys- ja ohjaamiskyvyn ulkopuolella.
Nämä kolme muuntumistapaa esoteerisessa alkemiassa vastaavat ihmisen henkisen siis yliaistisen elämän

kolmea tärkeää osatekijää.Ensimmäinen on "ymmärrys" ja "itseenkohdistuva työ". Toinen
muuntumistapahtuma on "antautuminen" ja sen luonteeseen kuuluu, että se vaatii ihmiseltä oman
"suostumuksen ja antautumisen", mutta ei omaa työtä.Kolmatta muuntumisen lajia voidaan kutsua
"yliluonnolliseksi". Se on luonteeltaan sakramentillinen, sillä ihminen voi olla siitä osallisena ainoastaan
ulkonaisen tapahtuman kautta mutta ilman tietoisuutta sen todellisesta luonteesta. Tämä kolmas
tapahtuma kuuluu uskonnolliseen elämänpiiriin, mutta se on kaikesta huolimatta energioiden
muuntumista. On täysin selvää, että kristillisen uskon sakramentteihin liittyy luonnon yläpuolista
energioiden muuntumista. Tämä koskee kaikkia sakramentteja kasteesta ehtoolliseen ja viimeiseen
voiteluun.
Jos siis energioiden muuntumista liittyy elämämme jokaiseen vaiheeseen, olisi viisasta koettaa kaikin
tavoin ymmärtää energioita paremmin. Teoria ei riitä, sillä energiat ovat ensi sijassa käyttämistä ja vasta
toisessa sijassa tietoa varten. Tämä koskee niin hyvin psyykkisiä ja yliaistisia kuin fyysisiäkin energioita.
Lähde kanssamme opiskelemaan esoteerista alkemiaa ja energioiden muuntumisen tekniikoita, niiden
lainalaisuuksia, periaatteita ja menettelytapoja niin saat työvälineet itsellesi ja opit ymmärtämään itseäsi
paremmin.
"Elämä erottaa ihmiset toisistaan, itseenkohdistuva työ yhdistää heidät".
Energiallisin talviterveisin Jan-Mikael Maros www.esoteerisetalkemistit.fi

