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SUOJATTOMAT TUNTEET, AHDISTUNUT IHMINEN 

Tuskin olen amoa, joka ahdistui joulu

markkinoista. Olen varma, että kasvava jouk

ko ihmisiä kestää tätä vuosittain toistuvaa 

markkinamelua yhä vaikeammin. Mitään 

suojaa sitä vastaan ei kuitenkaan näytä tois

taiseksi olevan odotettavissa. 

Päättyneillä joulumarkkinoilla saavutettiin 

uusia myyntiennätyksiä vallitsevista taloudel

lisista vaikeuksista huolimatta. Kaupan joh

to on saavuttanut päämääränsä ja voi olla 

tyytyväinen. Ihmisissä onnistuttiin taas ker

ran saamaan aikaan usko runsauden tärkey

teen, tavaroiden paljoudesta syntyvään jou

luiloon. Ostamiskäyttäytymistä on syystä 

luonnehdittu hysteriaksi. Onko oikeus tällai

sen hysterian lietsomiseen todellakin niin it

sestään selvä asia, ettei sen oikeutusta, mo

raalia, missään aseteta kyseenalaiseksi? 

Joulu on ylevimpien tunteiden juhla. Sel

laisena se on hyvin tärkeä tapahtuma vuo

den rytmissä. Joulun koko rikas kulttuuripe

rinne on syntynyt nostamaan ja ilmaisemaan 

ihmisen hyviä tunteita. Tehdään arvaamat

toman suuri karhunpalvelus, kun nämä tun

teet otetaan kaupallisen hyödyntavoittelun 

välineeksi, keinoksi manipuloida ihmisten 

käyttäytymistä. Samat joululaulut tai muut 

joulun tunnukset, joilla ihmisiä on kokonai

sen kuukauden ajan yritetty houkutella mitä 

erilaisimpiin asioihin, eivät juhlan saapuessa 

enää voi herättää sitä hartautta, joka niihin 

on alunperin liittynyt. 

Kaupan piirissä ei tapahtuneeseen kehi-

tykseen ilmeisesti nähdä liittyvän mitään 

väärää. Kauppa toimii tietysti oman logiik

kansa mukaisesti. Myynnin määrän täytyy 

olla mahdollisimman suuri, jotta toiminta 

kannattaisi, henkilökunta kyettäisiin työllis

tämään ja palkkatasoa kohottamaan. Tämä 

on sama ajattelutapa, joka vallitsee koko yh

teiskunnassa. Vain yhdellä alueella sitä ei voi 

tuomita. Tällä alalla on kuitenkin erityisen 

selvästi nähtävissä, millaiseen epäinhimilli

seen, ihmisen vastaiseen suuntaan kulttuurim

me on kehittymässä. 

Kysymys on viime kädessä määrän ja laa

dun kärjistyvästä ristiriidasta. Olemme pit

kään uskoneet, että määrän voi muuttaa laa

duksi. Tämä usko on käynyt kalliiksi elinym

päristöllemme. Vieläkään emme ole oppineet 

näkemään, millaiseksi ihmisen tila tällaisen 

uskon seurauksena muuttuu. 

* * * 

Käytän tässä yhteydessä tilaisuutta vedota 

asiamme puolesta. KATSAUS tarvitsee sekä 

nykyisten että uusien lukijoittensa tuen voi

mistuakseen sen pyrkimyksen tulkkina, jota 

varten Kriittinen Korkeakoulu on perustet

tu: pyrkimyksen tarkastella arvioivasti kult

tuurin ja yhteiskunnan nykyistä tilaa, pyrki

myksen etsiä ja tuoda esille uusia ajatuksia 

ja uudenlaista tietoa. 

Katsauksen voi helposti tilata oheen liite

tyllä postisiirtokortilla. 

Antti-Veikko Perheentupa 
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Sven Krohn 

ONKO IHMINEN LUOMAKUNNAN KRUUNU? 

On va�tletty, että kes�iajan jumalakes
keisen maailmankäsityksen jälkeen renessanssi 
antiikin elämänmuotojen uudelleen herättä
jänä löysi uudelleen ihmisen. Tästä on kat
sottu Petrarcan näyn Ventoux'in vuorella 
olevan keskeinen ilmaus. Petrarca toisaalta 
maiseman mahtavuuden mukaansa tempaa
mana toisaalta palauttaessaan mieleensä 
muutamia Augustinuksen esittämiä ajatuksia 
koki silloin kuvauksensa mukaan syvällisenä 
elämyksenä ihmisenä olemisen ihmeen, ja kun 
hän henkisenä oivalluksena tajusi ihmisen eri
tyisen arvokkuuden ( dignitas) luomakunnan 
kruununa, hän, kuten on ymmärretty, tuli 
humanismin uuden, ylpeän ihmisihanteen 
uranuurtajaksi. 

Erityisen vaikuttavasti edustaa myös lois
tavana varhaisnerona esiintynyt Pico della 
Mirandola ( 1468-1494) renessansin näke
mystä ihmisen asemasta kaikkeudessa, johon 
luettiin sekä näkyväiset että näkymättömät. 
De dignitate homini, eli Ihmisen arvosta ni
misessä tutkielmassaan hän kirjoittaa: "J u
mala on luomispäivien lopussa luonut ihmi
sen, jotta hän oppisi tuntemaan maailman
kaikkeuden lait, rakastamaan sen kauneutta, 
ihailemaan sen mahtavuutta. Hän ei sitonut 
ihmistä mihinkään kiinteään asemaan, vaan 
antoi hänelle liikkuvuutta ja vapaan tahdon. 
Sinut olen asettanut maailman keskustaan, 
puhui Luoja Aatamille, jotta sitä helpom
min näkisit ympärillesi ja näkisit, mitä on sen 
sisällä. Loin sinut olennoksi, jaka ei ole tai
vaallinen ei•kä maallinen, jotta olisit oman 
itsesi vapaa muovaaja ja voittaja. Sinä 
voit rappeutua eläimeksi tai synnyttää itsesi 
uudelleen jumalan kaltaiseksi olennoksi. Eläi
met tuovat äidinkohdustaan sen, mitä heille 
kuuluu. Korkeammat henget ovat alusta al
kaen tai pian sen jä1keen sitä miksi he iä:ksi 
jäävät. Vain sinulla on tarjolla kehitys, va
paatahtoinen kasvu. Sinulla on itsessäsi kaik
kimuotoisen elämän siemen." 

Koemme ehkä vieläkin Picon kirjoittamien 
rivien runollisen voiman ja niissä hänen ne
rollisuutensa loiston, mutta monelle meistä 
niiden sanoma on vähintäin epäilyttävä, ei 

niinkään sen tähden, että hän on pukenut 
esityksensä myyttiseen asuun. Näin tietoisesti 
tehdessään Pico halusikin johdattaa meidät 
kirjaimen taakse. Oman aikamme epäilyksen 
mato pU!I"ee syvemmälle!. Epäillään, tokko me
taforassa paljastuva merkitys lainkaan sisäl
tää mitään ytimeltään totta. 

Mitä nimittäin on tapahtunut? Uuden 
ajan aatehistorian kuluessa ollaan ihmisenä 
olon tietoisuudessa koettu moninkertainen 
nöyryytys. Ensimmäinen koski toisaalta ih
misruumiin pyhyyttä toisaalta maapallon ase
maa kaikkeudessa. Kun renessanssin ja uu
den ajan alun lääikärit alkoivat leikellä kuol
leitten ruumiita kiinnittäen huomionsa eli
miin, jotka olivat eläimille ja ihmisille yhtei
siä, koettiin tämä usein valtavana järkytyk
senä. Kun ensin Kopernikus oli maakeskei
sen tähtitieteen tilalle asettanut aurinkokes
keisen astronomian, ja kun sen jälkeen Gior
dano Bruno, tosin kardinaali Nicolaus Cu
sanuksen näkemyksiä 1uudistaen, oli aset
tanut ihmishengen pohdittavaksi kuvan ää
rettömästä avaruudesta ja asuttujen maail
moiden moninaisuudesta, hänen täytyi polt
toroviolla maksaa rohkeutensa, jolla hän, 
niin kuin näytti, lopullisesti oli syössyt ih
misen siltä keskeiseltä valtaistuimelta, johon 
edellinen aika ja kristillinen kulttuuri oli 
hänet asettanut. 

Mekanistisen maailmankäsityksen mukana, 
joka pääsi vallalle uuden ajan kuluessa -
myöskin tässä sysäyksen antoivat renessanssi
ajattelijoiden, jopa Piconkin, platonisoivat 
ajatukset - ihmisen nöyryyttäminen muut
tuneen ihmiskuvan mukana jatkui. Vaikka 
uuden ajan filosofian varsinaiseksi alkajaksi 
nimetty Descartes opetti, että ihminen ajatte
lijana eli mieltäjänä oli toista substanssia kuin 
luonto eli ulkokohtainen maailma hänen ym
pärillään, tämä dualismi sivistyneen käi1ki
joukon ajattelussa vähitellen hylättiin ja Des
cartesin käsitys, että eläimet olivat pelkkiä 
automaatteja, joiden toiminta tapahtui ko
neen tavoin, sovellettiin ennen pibkää myös 
ihmiseen. L'homme machine, ihmiskone, 
termi, joka valistusfilosofi La Metrien kuu-



kuuluisimman kirjan otsikkona iskostettiin 
yleiseen tietoisuuteen, tuli viime vuosisadan 
keskivälin jälkeen eurooppalaisen älyllisen 
sivistyneistön omaksuman yleiseen ihmisku
vaan kuuluvan "itsestäänselvyyden" keskite
tyksi ilmaulkse:ksi, ja tekniikan ja teknologian 
edistyessä konemalli muodostui myöskin yh
teiskunnallisessa organisaatiossa ja suunnitel
massa suuntaa luovaksi. Tähän kehitykseen 
vaikutti myös Darwinin Lajien synty -teos 
ratkaisevalla tavalla. Kun voitiin selittää elä
män ilmiöt ja ihmisen polveutuminen yksi
soluisesta alkueliöstä lähtien, väliportaana jo
kin apinankaltainen esi-isä siten, että kehi
tystä johtavana periaatteena oli parhaiten 
varustetun yksilön ja lajin säilyminen ole
massaolon taistelussa ja tämä ymmärrettiin 
puhtaasti mekaanisena tapahtumana, oli 
kaikki tarkoitushakuisuus, mieli ja merkitys 
poistettu kuvasta myös ihmisen kohdalla ja 
oltiin kypsiä kirjoittamaan kuten vielä mei
dän vuosisadallamme Jean Rostand, tosin 
ei enää niinkään filosofisen valtasuuntauksen 
edustajana: 

"Ihmisen synnyn määräsi vastaansanomat
tomasti sattuma. Hän on tiettyjen tapausten 
tulos, joista ensimmäinen ja epätodennä
köisin oli noiden omituisten hiiliyhdistelmien 
muodostuminen, jotka järjestyivät protoplas
maksi. Ihminen on kaikista vähimmin selvän 
tahdon tuote, hän ei edes ole kumeiden ja 
sekavien tajunnantakaisten sysäysten tulos. 
Sokeat ja sekavat tapahtumat, joista hän sai 
alkunsa, eivät tavoittaneet mitään, eivät mi
tään suunnitelleet. Niissä ei ollut päämäärän 
varjoakaan. Hän syntyi järjestä ja tarkoituk
sesta vapaiden tekijöiden tuotteena kuten 
kaikki oliot ovat syntyneet, jollakin tavoin, 
jolloinkin ja jossakin. Luonto ei tunne etu
oikeutusta, eikä ihminen neroudestaan huo
limatta ole arvoltaan enempää kuin mikä 
tahansa miljoonista muista lajeista, jotka 
elämä maapallolla on synnyttänyt. Jos alku
ihmisen heimo jonkin geologisen sattuman 
johdosta olisi tuhoutunut ei ajatteleva ta
junta olisi milloinkaan voinut ilmestyä maa
han. On muuten myös mahdollista, että vuo
sisatojen kuluessa jotkut luomukset ovat kar
siutuneet, jotka ehkä olisivat tuottaneet täy
dellisempiä muotoja kuin mitä me olemme. 
Miten ollakaan, ihminen on tässä. Tietystä 
eläinsuvusta, joka ei mitenkään näyttänyt 
olevan siihen ennakolta määrätty, sai eräänä 
päivänä alkunsa ristiriitainen luomus, joka 
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oli keksivä integraalimatematiikan ja uneksi
va oikeudenmukaisuudesta." 

Tosin Rostandin piirtämässä ihmiskuvassa 
on teoreettisesti katsottuna piirteitä, jotka 
näyttävät viittaavan tämän vuosisadan uuden 
fysiikan indeterministisiin ajatuksiin. Hän ko
rostaa, kuten huomaamme keskeisesti sattu
man osuutta tapahtumien kulussa. Jos hän 
todella tässä tarkoittaa ontologista eli aitoa 
sattumaa eikä erillisten mekaanisten lakien 
ohjaamien aineellisenergeettisten tapahtuma
sarjojen erittäin hairvinaisia yihteentörmäyksiä 
ja siinä merkityksessä tilapäisyydessään epä
todennäköisiä ilmiöitä, jotka kuitenkin jäär:· 
nöksettä voidaan periaatteessa selittää ml'lo 
kaanisten kausaalilakien pohjalta, hän ei 
enää puhu käsityksistään johdonmukaisesti 
kiinnipitävän mekanistiseen maailmankuvaan 
nojautuvan viime vuosisadan materialistin 
kieltä. Jätän tässä myös sivuun kysymyksen, 
miten hän yleensä voi puhua täydellisemmis
tä muodoista, paitsi merkityksessä säilyvä, py
syvä. 

Mutta käytännöllisesti katsottuna Rostand 
kuvaa juuri sitä ihmiskäsitystä, jonka viime 
vuosisadan lopulla ja edelleen tällä vuosisa
dalla sivistyneen lukeneiston piirissä kone
mallin ohella on saanut laajan, keskeisiä kult
tuuri-ilmiöitä määräävän levikin. 

Tosin ei tässä esitetty aatehistoriallisesti vai
kuttava ihmiskuvan kehitys ole ainoa, jota 
voidaan tässä lähinnä länsimaiden historialli
sia piirteitä seuraten tarkastella edelleen ny
kykulttuurissa ja yhteiskunnassa vaikuttava
na. Onhan ennenkaikkea kristillinen perinne 
edelleen olemassa ja myös sen mukaan eikä 
ainoastaan renesanssin aikana syntyneen hu
manismin ihmisihanteen mukaan ihminen oli 
tarkoitettu luomakunnan kruunua kantavak
si, tosin samalla langenneeksi ja pelastusta 
kaipaavaksi olennoksi. Tämä lankeemuksesta 
johtuva nöyryytyksen näkymä tullee selvim
min esille protentantismin monissa suunnissa. 
Mutta siihen liittyy myös ajatus ihmiselämän 
lopullisesta täydellistymisestä ja jumalanku
van kirkastumisesta hänessä luomissuunnitel
man päätöksenä ja siinä merkityksessä kris
tillinen perinne vastaa myöntävästi kysymyk
seen, onka ihminen luomakunnan kruunu. 
Sitä ei tosin ole "maan mato" eli nykyinen 
hyvässä täysin voimaton ja armon varainen, 
langennut ihminen, mutta sen sijaan lopulli
sessa muodossaan uusi pelastunut ihminen. 
Ja juuri tämänkaltainen käsitys ihmisestä, kä-
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sitys, jonka lähin alkuperä näyttää olleen Za
rathustran iraanilaisessa uskonnossa, on aina
kin yhden maailman osalta tiettynä muun
noksena löydettävissä esimerkiksi myös intia
laisissa perinteissä. 

Mutta myöskin nykyhetken filosofisena pe
rinteenä ei konemalli ole yksin hallitseva. 
Yhä edelleen syvempi ihmistä koskeva ajat
telu tukeutuu paljolti Immanuel Kantin tie
to-opilliseen avaukseen pohjautuvaan ihmis
käsitykseen ja sen erilaisiin kehittelyihin 
muun muassa saksalaisessa idealismissa ja 
Schopenhauerilla. Tuo idealismihan oli vielä 
viime vuosisadan alkupuolen vallitseva suun
taus, heräten jälleen voimalliseen elämään 
ennen vuosisadan vaihdetta. Kantin sanat 
"ihminen määrää luonnolle sen lait'', voi
daan sopivasti tulkittuina ja kärjistettyinä 
myös pitää johdonmukaisena tuloksena yh
destä renesanssin humanismista lähteneestä 
ajatussuuntauksesta. Kun nimittäin renesans
sin kumouksellinen ajattelu asetti tiedon et
sinnän ylimmäksi periaatteeksi ihmisen koke
muksen ja järjen hyläten arvovallan, joka ve
tosi uskoon ja ilmoitukseen, tälle periaatteel
le uskolliset seuraajat ennenpitkää törmäsi
vät jo ahtiikissa ateenalaisen Protagoraan 
esittämään teesiin, että ihminen on kaiken 
mitta, sen mikä on ja sen mikä ei ole. 

Tämä subjektivismi, joka eräältä kannal
ta katsottuna näytti tekevän yksityisestä ih
misestä ei ainoastaan luomakunnan kruunun, 
vaan varsinaisen luojan, mahdollisuuksiltaan 
jumalan, on toisaalta omaksuttu oman ai
kamme hybriksenä, saatanallisena ylpeytenä, 
joka tekee totuuden ja tiedon yksityisen ih
misen mielivaltaisten päätösten temmellys
kentäksi. Tämä on tietysti aivan muuta kuin 
Kantin tavo�te, jdhon liittyi syvällinen ank
kuroituminen moraaliseen tietoisuuteen. 
Näemme siten oman aikamme valeprofee
toissa, kuten tahtoisin heitä nimittää, toisaal
ta nihilistin, joka pohjattomaan suhteellisuu
teen vedoten ei näe itsearvon ja epäarvon 
eikä liioin toden ja epätoden välistä eroa ja 
jonka oppi siten, kuten konemallinkin edus
tajan oppi näyttää päätyvän tyhjiön kuri
mukseen toisaalta teknokraatin, joka kiinnit
täessään huomionsa tietokoneitten tuomiin 
mahdollisuuksiin tosin juuri sen saavutuksis
sa näkee todistuksen konemallin pitävyydes
tä ihmisenkin kohdalla, mutta samalla ko
neen etevyyden sokaisemana intoutuu ajatte
lemaan, että ihminen todellisena luojana on 

luomassa itseään täydellisemmän olennon, 
robotin, joka kerran on perivä maan. 

Jos se, josta tässä olen välähdyksen omai
sesti puhunut, olisi kaikki mitä ihmisestä ai
kamme uskon, tiedon ja ajattelun valossa 
voidaan sanoa, katsoisin länsimaisen kult
tuurin joutuneen hajaantumistilaan, jonka 
jankurminen on väistämätön. Sillä kuten useat 
asiantuntijat ja ajatussuuntaukset päättele
vät, on konemallin sovelluttaminen ihmiseen 
ja ihmisen yhteiskuntaan eräs ratkaiseva te
kijä enenevään epäviihtyvyyteen ja vieraan
tumiseen, ehkäpä keskeisin tekijä aikamme 
kulttuurissa havaittavaan mielekkyyden ka
toon, jonka seuralaisia ovat väkivaltaisuudet, 
mielenhäiriöt ja itsemurhat. Sitä, että nämä 
ilmiöt kasvavassa määrässä nimenomaan uh
kaavat niin sanottua hyvinvointiyhteiskun
taa, voidaan pitää hälyyttävänä ennusteena. 

Mutta vaikka konemallin sovelluttaminen 
taloudellisen ja poliittisen päätöksenteon 
motivaatiossa tuskin vielä on edes saavutta
nut huippunsa ja ihmisten manipuloimisyri
tykset edelleen tulevat lähitulevaisuudessa. 
etsimään siitä teoreettisen pohjansa, on ni
menomaan sen kärkijoukon ajattelussa, jonka 
synteettistä ihmistutkimusta harjoittavat sy
väL!iset ajabtelija:t muodostavat, jo monin pai
koin tapahtunut käänne. Uusi ajattelu, uusi 
metafysiikka, alkaa astua esille, joka tähden
tää niitä sisäisiä ulottuvuuksia, jotka ovat 
avautumassa sekä ihmisessä että maailman
kuvassamme. Uudelleen nähdään, että ihmi
nen on merkityksiä luova ja kannattava sekä 
tarkoituksia etsivä, asettava ja toteuttava 
olento sekä ettei häntä tässä ominaisuudessa 
voida palauttaa eli redusoida mekaanisesti 
eteneväksi aineelliseksi prosessiksi. 

Tämä huomataan jopa korostetusti myös
kin idässä, sosialistisissa maissa silloinkin kun 
u�konto hylätään ja edelleen tahdotaan 
edustaa jotakin materialismia. Tässä suhtees
sa on oireellista, mitä vastikään manalle men
nyt itäsaksalainen filosofi Georg Klaus kir
joittaa S pezielle Erkenntnistheorie -teoksensa 
lopussa: "Mekanistisen materialismin, joka 
modernin fysiikan kehityksen johdosta, eri
tyisesti kvantifysiikan mukana on menettä
nyt kaiken olemassaolo-oikeuden, ovat jotkut 
porvarilliset kyberneetikot marssittaneet esille 
uudelleen. Kun loppuselvittelyssämme olem
me kiinnittäneet huomiomme eräisiin mate
rialistisen (todellisuudessa on Klausin koh
dalla kyse realistisen tietoteorian ulkokohtai-



sen todellisuuden olemassaolon ontologisesta 
periaatteesta) tietoteorian ja kybernetiikan 
yhteyksiin, tarkoitus on ollut kahdenlainen. 
Toisaalta tahdotaan osoittaa, että esityksem
me abstrakti muoto, joka aina suuntautui 
matematiikan ja matemaattisen logiikan pa
radigmaan, on saavuttanut teknisessä kyber
netiikassa aineellisen konkreettiskäytännölli
sen vahvistuksensa. Mutta tahdoimme myös 
osoittaa, etteivät abstraktiset kaavamme an
na mitään tilaa mekanistis-materialistiselle 
tulkinnalle." 

Mekanistis-materialistinen todellisuuskäsi
tys onkin, tämän on myös Klaus huomannut, 
viime vuosisadan luonnontieteilijöiden luo
ma harha, vaikka se edelleen hallitsee mieliä 
etenkin konkreettis-käytännöllisellä tasolla. 
Jos tämä tosiasia täysin opitaan tajuamaan, 
on eräs kulttuuriamme uhkaavan esineellis
tymisen ja vieraantumisen aiheuttaja elimi
noitu, poistettu. Tämä ei kuitenkaan, lähinnä 
pelkästään negatiivisen luonteensa johdosta, 
riitä yhteiskunnan epäinhimillistymis-proses
sin pysäyttämiseen. Ihmisarvon uudelleen 
nostamiseen tarvitaan positiivinen perustelu, 
joka totuudellisuuden vaatimuksia seuraten 
avaa tietä syvempään ihmisyyden kokemiseen. 

Ja tämä perustelu, joka merkitsee uutta 
metafysiikkaa ja samalla ikivanhan perinteen 
uudistumista, on itse asiassa jo ulottuvissam
me. Uusi ihmiskäsitys on muovautumassa 
niiden ajatussuuntausten tuloksena, jotka ta
vallisesti liittyvät termeihin fenomenologia, 
hermeneutiikka ja transsendentalismi. 

Mitä sitten on asetettava alkuperustaksi 
ihmisen todellista luonnetta kysyvälle tutki
mukselle. Kysymys johtaa ensin takaisin ih
misen tiedostavaan tajuntaan. Tälle tajun
nalle alkuperäisesti esittäytyvät oliot, tämän 
tajunnan sisältö, on primaarinen tilanne, jos
ta meidän tulee lähteä ja johon meidän tu
lee tutkimuksissamme palata. 

Mutta tutkiessamme ihmisen asemaa kaik
keudessa tai ainakin siinä kaikkeuden osassa, 
jonka maapallomme ja lähiavaruutemme 
muodostavat, emme ainoastaan kysy, kuka 
ihminen on, vaan myöskin, mikä on hänen 
elämänsä mieli ja merkitys. Tässä kysytään 
silloin myös, onko ihmisenä ololla itsessään 
jokin tietty arvo, Wiirde eli arvokkuus, ku
ten Kant väitti, persoona-arvo vastakohtana 
asiantila-arvoille, kuten asia myös voidaan 
ilmaista. Meidän on siten tutkittava ja kar
toitettava sitä kokonaistajunnan osa-aluetta, 
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jota sanotaan arvotajunnaksi ja siinä jälleen 
ns. moraalitajuntaa, johon liittyy omaksitun
noksi nimitetty ihmisessä vaikuttava tekijä. 

Emme kuitenkaan saa pysähtyä pelkästään 
esianalyyttisesti tajunnassa esittäytyvien olioi
den toteamiseen. Vain tiedostamistoiminto
jen eli aktien, sekä vastaavasti arvotoiminto
jen, esim. Kantin kategorisen imperatiivin, 
fenomenologinen erittely, joka kiinnittää 
huomiota siihen, mikä akteille yleisesti kat
soen on luonteenomaista, ja tähän liittyvä 
vertailu, mikä tuo esille erittelyn johdosta 
paljastuvan 'annetun' voi tehdä lähtökohdan 
hedelmälliseksi. Ydin on tässä, että ei ainoas
taan tajuttavaksi esittäytyvä aistimusaines, 
aineellisen maailman tiedoittaja tajunnas
samme, muodosta sekä maailman- että ih
mistutkimuksen perustaa, vaan sen muodos
taa hyvin kehittyneen tietoisuuden perusti
Ianteissa paljastuva ko:kemuskenttä kokonai
suudessaan, itse tiedostaminen, kokeminen 
mukaanluettuna. 

Tätä 'Tajunnan peruslausetta', Satz des 

Bewussstseins, ovat filosofit Descartes'in ja 
varsinkin Kantin jälkeen usein toistaneet, 
mutta fenomenologia on siihen liittyen tuo
nut esille kaksi tärkeää näkökulmaa. 

Ensinnäkin: Tiedostamfsen ja arvostamisen 
esine eli objekti ei ole tiedostamis- tai arvos
tamistapahtuman eli aktin tietty vaihe eli 
momentti. Eikä objekti myöskään tavallisesit 
ole tajunnassa esiintyvä psyykinen tapahtu
ma eli akti vaan jokin, joka tajunnasta riip
pumatta on sisältönä sitä, mitä se on. Pide
tään kaikelle psyykiselle tunnusmerkillisenä 
ominaisuutena aina viitata johonkin itsensä 
ulkopuolella olevaan, ja sitä nimitetään sie
lullisen intentionaalisuudeksi eli viitteellisyy
deksi. Niinpä jonkun yksilön oivallus tietty
nä hetkenä, että kaksi kertaa kaksi on neljä, 
tosin on ajallinen ja sielullinen tapahtuma, 
mutta oivalluksen sisältö, totuus, että näin 
on, esittäytyy tajunnalle ajasta ja paikasta 
riippumattomalla pätevyydellä eikä ole oi
valtajan sielunelämää. Ja kun tällä hetkellä 
ajatellen Turun tuomioikiiikkoa, kun minul
la on siitä mielikuva, ei tuomiokirkko silti 
ole mikään mielikuva tai ajatus, vaan mi
nun sielunelämästäni riippumatta sitä mitä 
on. 

Ihmisellä on lisäksi sielunelämänsä viit
teellisyyteen liittyvä pyrkimys kohota subjek
tiivisuutensa ulkopuolelle. Hän tuntee itses
sään asianmukaisuuden, jopa universaalisuu-
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den vaatimuksen ja juuri siinä - voidaan 
näin väittää - hän ei ainoastaan esi,ttäydy 
meille sielullisena, animaalisiin tarpeisiinsa 
sidottuna olentona, vaan on henkinen olento, 
minäolento sanan ontologisessa merkityksessä, 
ja voidaan väittää, ettei tämä ihmisen hen
kinen pyrkimys universaalisuuteen ole pelkkä 
epätoivoon johtava turha intohimo (Sartre). 
Miten olisi muuten mahdollista, että hän ky
kenee tajuamaan äärettömyyden käsitteenä 
ja konkreettisena mahdollisuutena, miten 
olisi muuten mahdollista, että hän on kyen
nyt luomaan huimaavia näköaloja aineelli
sesta maailmankaikkeudesta ollessaan itse ai
neellisesti katsottuna mikrobia suunnattomas
ti vähäpätöisempi ilmiö, jos toisaalta ajatte
lemme mikrobin kvantitatiivista suhdetta ih
miseen ja ihmisen suhdetta maailmankaik
keuteen sellaisena kuin hän uskoo sen pal
jastaneensa. Ja miten olisivat logiikan ja ma
tematiikan universaalisella yleispätevyydellä 
esittäytyvät tulokset muuten selitettävissä. 
Hengessään ihminen siten ikään kuin sylei
liee maailman!kaiiklkeutta ja hengenihmisen ot
salla näemme järjen valosta muodostuneen 
kruunun säteilevän. 

Ihminen ei ylitä, hän ei transsendoi sub
jektiivisuuttaan ainoastaan eideettisissä tie
teissä, joihin logiikka ja matematiikka kuu
luvat. Näin tapahtuu ennen kaikkea silloin, 
kun hän varmassa tietoisuudessa kohtaamas
taan sinästä tajuaa toisen ihmisen persoonak
si, jolla periaatteessa on samat oikeudet kuin 
hänellä itsellään toteuttaa oman minäole
muksensa aitoja tavoitteita, niitä, jotka ovat 
ankkuroituja hänen henkisen ydinolemuk
sensa moraaliseen perustaan. Tässä tulee 
myös huomata, että samassa kun tunnuste
taan toista ihmistä koskevat havaintomme 
merkeiksi ja symbolisiksi ilmennyksiksi toisen 
ihmisen kokemusmaailmasta, kun nämä ha
vainnot hermeneuttisesti tulkitaan tiedosta
van ja arvostavan subjektin aktiivisten pyrki
mysten ja elämysten ilmauksiksi, samassa kun 
näemme hänessä ajattelevan, tuntevan ja 
tahtovan minä-olennon, saamme premissis
tä.hme käsin loogisesti vahvan perusteen vä
littömän tietämisvaistomme sanelemaan il
meisyyteen, että kokemuksiemme muunnok
sista huolimatta elämme yhteisessä maail
massa, että yhteinen kosmos ympäröi meitä 
meistä riippumattomana ulkokohtaisena to
dellisuutena. Mutta samalla on tajuttava, et
tä tätä yhteistä maailmaa, tätä todellisuutta 

ja toisaalta aistimodaliteettien ärsykekenttää, 
ns. materiaa, ei tule samaistaa. On ymmär
rettävä, että todellisuus ilmoittaa meille it
sestään tajuntamme objektisisällön kokonai
suudessa, mutta myöskin subjektin itsetietoi
suuden perimmäisenä ehtona. 

Siten ihminen tiedostamis-, arvostamis- ja 
tahtomistoimintojensa itse ta juisena agenttina 
esiutäytyy tarikastelumrne tu1lo�sena vaihtele
vista kokemussisällöistään riippumattomana 
,subjektina, spiritus redivivuksena, jälleen 
löydettynä sieluna, ja sellaiseksi hän erittäin
kin osoittautuu velvollisuuksia ja vastuuta 
omaavan, moraalisella tajunnalla varustetun 
olennon välttämättömänä ehtona, olennon, 
joka k�kenee vapaasti valitsemaan itselleen 
velvollisuuksiensa noudattamisen tien, olen
non, jdka myös saattaa kokea itsessään uni
versaalisen rakkauden jopa täydellisyyden 
vaatimuksen. 

Mutta eivätkö nämä näkymät itse asiassa 
ole päätä huimaavasta ihanteellisuudesta ko
toisin, jotka sivuuttavat nykyihmisen rajatto
man itsekkyyden ja siitä johtuvan kurjuuden. 
Ihmisen alennustilaa on mm. Blaise Pascal 
vaikuttavasti kuvannut, mutta hän samalla 
!huomauttaa, e:ttä tajutess,amme sen alennuik
seksi, me myönnämme, että ihmisellä alku
peräisenä mahdollisuutena on jotakin kor
keampaa. Voidaankin ehkä väittää Nietz
schen mukana, että nykyinen ihminen on yli
meno, että "luominen" ihmisen kohdalla on 
kesken, ehkä vasta alussa, että ihminen, vaik
ka hänessä onkin henkinen ydinolemus, ei 
vielä pitkään ole saavuttanut täysihmistä. 
Haluaisin kuitenkin myös tähdentää, että 
ihmisen kaikki mahdollisuudet ovat hänessä 
piilevinä tässä ja nyt läsnä ja lopuksi esittää 
muutamia runon tapaisia säkeitä, joihin olen 
kiteyttänyt tämän ajatukseni. 

Elämän ihmeen syvin salaisuus 
on kätkeytynyt ajan arvoitukseen 
"Tässä ja nyt" on ainainen ja uus 
on siinä avain itsen valloitukseen 

Tässä ja nyt: On vuosi vaihtunut 
ja jälleen kerran kiertänyt on ratas 
Tässä ja nyt. 0 n usva haihtunut 
ja katsot uusin silmin maailmatas 

"Tässä ja nyt" on mainen muuttuvuus 
sen kautta kaikki käy ja katoaa 
"Tässä ja nyt" on hengen ikuisuus 
sydäntä siinä sydän koskettaa 

ja kaikkiykseyden tajuaa. 
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Aino Kassila 

KOKEMUKSIA RAAKARAVINNOSTA 

Olen olluit täydeHisellä raakaravirrtolinjailla 
eli ns. elävän ravinnon varassa noin puolitois
ta vuotta. Ei su'S kovin.kaal!l pitkää aikaa kun 
vertaa sitä siihen 50 vuoteen, jotka olen syö
nyt keitettyä ravin:toa. 

Tuskinpa elimistöni on vielä täysin sopeu
tunut tähän UUJbeen ravintoon. Näyttää siliä, 
etJtä tarvitaan vrelä paljon enemmän ai·kaa en
nen kuin tulorkset uUJdesta ravinnosta alkavat 
näkyä selvästi j·a lopullisesti. Tällöin keh01J1 
ka�kki osa:t ovat sopeutuneet uuteen ravintoon 
ja ovat toipuneet täysin niistä sairaalloisuuk
sista, joi•ta keitetty ravin:ro on ehtinyt niille ai
heuttaa. 

Opin jarlmvasti tUJn!'emaan kehoani parem
min uuden ravinnon ansiosta. Uskon, että 
muutaman vuoden päästä minulla on enem
män mielenkiintoista kerrottavaa kun raa.Jka
ravinnon elähdyttävä voima on päässyt todel
la vaikuttamaan elimistööni. Raakaravinnon 
syöntihän on pitkän linjan tie. Kestää muu
taman vuoden ennen kuin suolistoon kasvaa 
uusi suolistonukka, minkä jäLkeen raakaravin
to sulaa vasta täydeillisesti elimistössä. On syy
tä myös muistaa, ebtä eilirnistön solUJkko uu
distuu täydellisesti seitsemässä vuodessa, jol
loin vasta voidaan katsoa täydellisen uudistu
misen tapahtuneen. 

Ennen siirtymistäni rnaikaravinnon syöjäksi 
olin olJut runsaat neljä vuotta nk. laktovege
taari. Sysäyksen päätäk'Selleni siirtyä raakara
vinnon käyttäjäksi antoi erään sairauden il
maantuminen. OLin siinä vaiheessa omakoh
taisen kok1ernuksen perusteella valkuuttunut 
ns. parantavan paaston tervehdyttävästä ja 
puhdistavasta vaiikutuksesta. Ryhdyin paran
•tamaan itseäni raaikaravinto- ja raakamehu
terapialla sumitetJtuani srtä ennen usean vii
kon pituisen puhdistavan paaston. En halun
nut ryhtyä lääkitsernään itseäni millään kei
notJekoisella, luonnonvastaiseilla tavalla. 

Raakaravinnon historia on luonnollisestikin 
ikivainha. Onhan kai itsestään selvää, että 
alunperin ihmiskunta on elänyt nimenomaan 
raakaravinnolla. Olimme alunperin ka.svissyö
jiä ja söimme ravinnon raakana. Se muodos
tui keräiltävistä juurista, ruohoista, pähki-

Alustus KKK:·ssa 23. 10. 1978 

nöistä, siemenistä, lehdistä jne. 
Näyttää siltä, että luonto on todeilla ta.r

koiottanut ravinnon syötäväksi tuoreena ja raa
'kana. Poiikkreairruinen tästä luonnon omasta 
tar'koitUlksesta näyttää aiheuttavan omat vää
jäämättömät seuraulkset. Kuurluisa tiedemies 
AJ1bert Einstein sanoi a�koi.naan, että pais1in
pannu on pahorlaisen keiksintö. Ehkäpä sama 
paholainen laittoi a!lul<1e totturrnurksemme kuu
merntaa ravintomme. K·entJies sama veijari 
houlkubteli meidäit myös syömään lihaa. Pa
hinta on kuiitenrkin tuo ravinnon kuurmernta
minen, siitlä keitetty ravinto on .kuollutta kun 
taias raa!karnvin:to on elävää. 

EivätJhän eläimet keitä rnvirntoaain. Miksi 
sitten ihminen on tällä tavoin vieraantunut 
luonnosta ja a1kanuJt kuumentaa luonnollisen 
ja sinänsä täydei1'lisen rnvin:tonsa. 

Edellä esi11Jetystä voisi saada sen vai1lmtel
man, että olen fana:a:ttinen tai aina:kin kovin 
hanikala näissä ruolka-·asioissa. Sitä en ku�ten
'kaan ole. Olen vain vaikuu!Jtunut siiitä, että 
raaikarnvinito on todeillakin parasta ja ravitse
vinta rudkaa mitä ihminen voi saada. Oman 
kokemUlkseni perusteella olen myös vakuut:tu
rrut tämän raivinnon parantavista ja nuoren
tavista orninaisuutksista. Siitä on oiernassa lu
•kuiSii.a esimerikkejä esimerkiksi Yhdysvalloissa, 
joissa raakruravint01rerapia:a on sovellettu eri
laisiin sai:raUiksiin. 

Y1eensä en suosititelrsi yht'äk!kistä siirtymis
tä raaikararvinnon käy.titäjäksi - muutos on 
usein henkisesti ja fyysi&esti liian äikillinen. 
Siintyunisen on pairas tapaihtua vähittäin ja si
säi.sen taPpeen sane1J.ern1ana. Myönnän, että 
sirrtyminen raa!karavintoon on tuottanut korh
da1Hani tiettyjä hankaiLuuJksia, jorsta pienim
mät eivät suinkaan ole hernkistä laatua. Ta
van voima ja totunnai•set mieltymykset ovat 
!taiva:ttoman siitkeitä. Tämän huomaa todella 
vasta sitJten kun päättää jättää jotakin pois 
johon on jo ehtinyt tottua ja jo&ta on vuo
sien mirntaan tottunut pitämään. Havaitsee 
olevansa tottwmustensa orj•a. 

Jo yksin viimemainittu a:sia on sen laa
tuinen, entä tai·stelu kannatitaa. Mielestäni on 
1kehitJtävää pynkiä eroon sekä mielen tasoHa 
olevista että kehoiHisista sidonnaisuuJksistaan, 
eritoten kun ne ovat vahingollisia. 
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Elimistö, joka cm tottunut sulattamaan kei
tettyä ravintoa, ei selviä ilman kriisejä sopeu-
1:uessaan raakaravirutoon. Tietenkin sopeutu
minen on sitä nopearrnpaa mitä terveempi yk
silö on. Numi ja hyväkuntoinen kokee krii
sit lievempinä ja sopeutuu uUJteen, luonnolli
seen ravintoon pikeimmin. Uskallan väittää, 
etitä yksiikään seka:ravinnoUa elänyt ei ole täy
sin tewe. Lihan, kalan, munien, maitotuot
teiden, leivän ja keiiteotyjen vihannesten sekä 
limonaa:tien, karamehlien ja muiden enemmän 
tai vähemmän valmi•S1te1:tujen ravintoaineiden 
syönti mppeUJtltlaa ihmisen suolistoa vääjää
mättä. 

Useimpien ihmiMim teweydentila on vain 
näennäinen: Elimisitö pyrkii kai,kissa oloissa 
tasapainoon, edes suhföelliseen tasapainoon, 
jotloin sa:irnu\5 saaitta:a esiinrtyä pitkään piile
vänä. EJJ.imistö pyI1kii säilyutämään tasapai
nonsa nautltiessarrnrrne äsken mainittua sekara
vintoa, kUJnnes sairaus vihdoin puhkeaa muo
dossa tai toisessa hiljaisen rappeutumisen seu
raU!k,sena. 

Siirtyessämrrne raalkarnvintolin jalle elimistö 
pyi1kii jälleen sa:avutltamaan tasapainon muut
tuneiden olosuhtJeid-en mukaisesti. Nyt vain 
jokainen askel on askel koihti yhä täydellisem
pää teweytitä. Tällöin elimistössä tUJlee esi],]e 
vuosien aiJ!mna syI11tyneet rappeuma:t elimis
tön p)l'I1kiessä para:rnta.maan itseään. Elimistös
sä tapahrtuu tä!1löin ihmeellisitä elpymistä ja 
nuorentUJIDista, miikä nä!kyy usein ihon puh
taudessa ja kauneudessa, silmien kiilloss,a, tu
ka;n laadUL5Sa ja lihaS1ten kimrrnoisuudessa. 

TietääJksernrrne mitä raakairavinto on, on 
ehikä syytä ensin tlankastelia mitä se ei ole: 

liha, kala, munat, maito, maitotuotteet, 
(voi, juusto), leipä, kahvi, tee, suola, soke
ri, virvoitusjuoma�, te hdasvalmisteiset ruoat 
ja yleensä kaikki keitetty, paistettu, grillattu, 
haudutettu tai muuten kuumennettu ravinto, 
eivät kuulu siihen. 

"Eiikö J.eipä:kään", sanovat ihmiset ensim
mäi'Seksi siJ.mä:t seläJ!ilään kauihusra. Leipä on 
pyhä, dkö totta? "Jdkapäiväinen leipämme" 
ja niin edel:leen. . . Leipähän on ravinnon 
S}"mboli, ydina:sioita. Tosiasia on eutä leipäkin 
on kypsennebtyä, siis kuol:lUJtJta ravintoa eikä 
kuU!lu niin ollen naakaravintoon. Sen haital
Iisia vaikutuksia ihrrni,sen terveydelle on tutki
nut amioklkaasti mrrn. Amerikkailainen tohto
ri N. W. Wa1ker. 

Leivän ti>lalla käytetään idätettyjä viljanjy-

viä, eri:tyisesrti vehnää ja ruista, joista voi teh
dä ns. raa!ka1'eipää. Ja UJSkokaa tai älkää, il
man leipää voi elää. Leipä ei ole ollenkaan 
vä:lrttärriätöntä. 

Mitä he sitten syövät? Jääkö enaa mi
tään - kun tuo kaikkii poistetaan? Raaka
ravirrtosyöjän aiteriait muodostuvat tuoreista 
vihanneksisitJa, juU'J:eik,siisita, hedelmisitä, idäJte
tyistä pavuista, jyvistä ja siemenistä sekä kui
vatuista hedelmistä, hunajasta, pähkinöistä, 
1kylmäpmistetuista ikasVlisöl jysitä, manteleista, 
siemenistä ja muusta vastaavaJS1ta. 

Idätykset ovat erikois1a;semassa, niitä tulee 
olla jokapäivä. Voidaan idäutää viljaa (veh
nä ja ruis), papuja (alfa-alfa), chiok, mung, 
(tta:ttaria) ja esimei1kirksi sellaista harvinai
suutta kurin pU1kinsairvineiliikikaa. Maitahappo
käymisen avuHa i•tse valmistettavat hapan1kaa
lit ja muut viihannesseiko]tuikset tuovat piristä
vän lisän raaikaravintoon. 

Tärkeässä asemassa, varsinkin siirtymävai
heen ja sairautksien yhteydessä, ovat ns. raa
'kamehut, jotka valmiS1tetaan juureksista, vi
tharmeiksista ja hedelmistä liillkoamalla tai pu-
11istama:!Ia. Nämä mehut nimittäin sisältävät 
1kai!kiki v�hanneeten ja hedelmien terveelliset 
ja rav1tsevat aineosiat helposti imeytyväissä 
muodossa. Tämä on ravi,tsemulksen kannalta 
oleefösita kun rnppeUJtunut suolista ei pysty 
siirtymävaiheen jälkeen heti käyttämään raa
>kanavintoa täysin hyödy.ksi. 

Luonnolrlisesitilkin vihaml!esten ja hedelmien 
rtullisi olla maihdollisimrrnan myiikyttömiä, mie
luumrrnin biodynaamisesti viljeltyjä. Ihanteel
lisinta olisi voida 1me kasvattaa oma ruokan
sa. 

Kuulostaako ohjelma kovin askeettise'1ta? 
Ka:pea tiie, V1ai kuinka? Ei enää nautintoja. 
Silti voin kertoa, että ei se niin askieettinen 
ole kuin mii1tä aluik!si näyttää. Kun vanhasta 
luovutaa:n tulee tila:lJe jotain uutta. Vaihte
lua löytyy j,a hienoja ja heI1kullisia aterioita 
saadaan a�kaan kun käyttää omaa luovaa ky
kyään ruoanvalmistuil<1sessa. Nyt ruoikatalou
den perus1teeit ovat vain täysi'n erilaiset kuin 
ennen. T,apa:htuu täydeLlinen mullistus ajatte
lussa ja a:terioiden suunnittelussa. 

On !kiintoisaa iha:vaiita ·kuinlka tarvitsee 
määrällisesti vähemmän ravirutoa kuin ennen. 
Koskaan ei dle ra:Skas olo aterian jälkeen -
V1aan tuirrtee itsensä tode1l>a raviituksi, elinvoi
maiseiksi ja na�kkaaiksi. Sa:ma pätee mielen ta
solla: on energinen, positiivinen ja kevyt olo. 

Siirtyessäni raakaravintolinjalle olen käyttä-



nyt opastajinani mm. seuraaivien a:siantunti
joiden teO'ksia: Ann Wigmare, joka on pe
rustamut USAan raakaravintokeskuiksen, ja 
tohtoci N. W. Wal!krn-, joka on ulhrannut vuo
s]kymrnenien työnsä tll!t!kiakseen raakamehu
jen ja raakaravinnon vaikutuksia terveisiin 
ja sairaisiin seikä i,raJkilainen A. T. Hovanes
s1an. 

Ohessa muutamia lainauksia asiantuntijoi
den teoksista: 

Victoras Kulvinskas: Love Your Body 

Miksi :keitJtämäitöntä ravintoa? Satwic
rajasic-·tamasic�ru'dka. "Satwa-ihmiset pitävät 
ravinnosta, joka lisää heidän elinvoimaansa, 
·energiaansa, lujuUJbtaan ja terveyttään. Sella:i
nen ravinito lisää fyysistä ja henkiS>tä elämää. 
Se on mehUJkasta, peihmeää, tuoretta ja sopi
vaa. Raja-ihmiset pitävät ruoasta, joka on vä
kiv;aikaisen kait1kiem1a, hapanta, suolaista, kuu
maa, kirpeää, ha;ppoj,sta ja polttavaa. Se ai
iheUJttaa huonoa terveytJtä ja häirifötä mieleen 
ja kehoon. Tamas-ilhrrniset saavat epä:tervettä 
�loa rav;innosta, joka on väljähtynyttä, mau
tonta, pilaanltunutta ja epäpu<hdasta. He naut
tivat toisten syömisestä." 

Orgaaninen, elävä mvirnto on paras lääk
keesi, pääsylippusi pitempään elämään. Syö 
luonnollista ruolkaa, joka maistuu sinulle eni
ten. Laadi dieettisi keihosi määräysten mu
kaan ottaen huomioon työn jota teet. Vain 
oma vaistosi t�eitää tode1Hiset tarpeesi. Unoh
da kortit, taulutkot, ravitsemUJsohjeiden anta
jat - ne ovat ni·itä varten jotka ovat tu•l-
1eet riippU1Vaisiksi siviJ,isoituneesta ravinnosta. 
Älä käytä hampaita liian kovan ravinnon 
murSkaamiseen. 

Luonnollinen ravinto on ravitsevinta kun 
se syödään raakana, poimittuna suoraan puh
taasta puutarhastJa tai kasvihuoneest.a. Keit
täminen tuhoaa kaikiki entsyymit, lesitiinin, 
monet vj.tamiinit ja suuren osan valkuaisai
neista. Jopa 85 o/o voidaan meinettää kei:tet
täessä. 

KasvisravintodieJtillä saat suuremman ra
vin:toarvon ruoastasi ja kuitenkin syöt vähem
män. 

Monet saaS!tumi5ilrrniÖt estäväit entsyymien 
toiminnan ruoansulatu:selirnistössä. Saastumi
nen tuhoaa suurrin määrin A, B, C, E ja K
vitamiineja. Siksi on täirkeätä syödä ravintoa 
jossa on paJjon entsyymejä ja vitamiineja. 
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Noin 30 vuodein iässä, kun on käytetty 
:kuumennebtua, kuoHubta ravintoa, entsyymi
kdkoomus on vähentynyt kudoksoissa 30-50 
prmentrtia. Jos yrittää si'11loiin syödä elävä� ra
vi111toa se ei tu:le täysin sulatettua, koska val
litsee entsyymien puute. Idätetyt siemenet ja 
jyväit rakentaV1at uudelleen entsyymitasapai
non soluihin. 

A. T. H ovannessian: Raw-eating 

Syy i!hmisten sairaUJksiin on täydelli-sesti seil
viitebty. Ka�k.illa vaivoiilla on yksi yhteinen syy 
ja yksi parnnnuskeino. Sairaudet johtuvait 
kypsenm�tyn ravinnon ja muiden myrkytty
mistä aiiheubtavien aineiden joutumisesta eli
mistöön. Ainoa todella vaikuttava keino pa
ranitaa sairaulksia on luopua kypsennetyn ra
vinnon ja muiden my11kyllisben aineiden naut
bimisesta. 

Kypserntäminen ri�stää luonnoblisesta ravin
nosua sen ravitsevait ominaisuudet ja muut
taa sen mytikyilliselksi ja vaJhingoHiseksi. Ka�k
ki tiieteelliset se�kait jotlka liitityväit ( kypsenne
tyn ravinnon) valkuaisaineiden, viitaimiinien 
ja kivennäisaineiden raviflltoarvoi-hin ov;at eth
dottomasti vääfi.nlkäisit�siä. Se vaiiva ja ne 
kustannuikseJt jo�ka maailma U!hraa keitetyn 
ravinnon va:lmi,stamiseen on silikikaa hyödyttö
myybtä. 

Ann Wigmore: Be Y our Own Doctor 

Jä:iikyNävin koe miitä olen saanut seurata 
oli nähdä ihmisestä erotettujen syöpäsolujen 
menestyvän keitetyssä ravinnossa, mUJtta ole
van kykenemättömiä eilämään raaJkaravinnos
sa. Tämä koe opeibti minuJJle jotakin miitä 
!kaiikki oppiikirjat ja opettaja:t eivät voi mil
loinlkaa:n saada m�elootäni poiis. Ihmisen ke
ihoNe on keibtämätön mv;inito ainoa oikea ra
'Vi111tolaji. Keitetrt:y ravifllto on kuollutta ja itse 
asiassa sopimatornta ravinnoksi sekä eläimil·le 
että i.hmisi1l;le. 

N. W. Walker: Råsaftlterapi 

Kaik!ki raa'ait viiha:nnelkset ja hedelmät si
sältäväit kai,ken sen sokerin ja kaikki ne vaJl

·k uai·saineet joita keiho tarv.itsee. Nii•tä on niis
sä hyviin pieniä, mUJtta tarpeeillisia määriä. 

On ehdotitoiman virheeL!istä uskoa, että ih
minen tarvitsee leipää, vi·ljaa tai ryynejä täy-
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ILMESTYNYT 

Kulttuurikeskus Kriittisen Korkeakoulun 

julkaisusarjassa 

JOOGA, 

MEDITAATIO, 

HYPNOOSI 

- länsimaisia 

näkökulmia 

Sisältää seuraavat artikkelit: 

Jarl Fahler: Hypnoosi ja jooga • Harry 
Halen: Joogan lajien synty ja sisältö O 

Osmo Jokinen: Mietiskelyä mantrakaup
piaista • Matti Kuusela: Meditaation ole
mus ja merkitys • Aimo Palomäki: Medi
taatiotilojen tieteellinen tutkimus • Olli 
Ruoho: Joogan filosofinen perusta 

Tilattavissa maksamalla 10 mk + 2 mk 
postikuluja Kriittisen Korkeakoulun ps
tilille 1683 71-4. Maininta "Joogajulkai
su", oma nimi ja osoite selvästi tekstaten 
tp-korttiin. 

Kassila ... 

siarvaiseen ravintoon ja säilyttääkseen kehon
sa terveenä. 

Yleisölle kerrotaan, että lehmänmaito on 
parhaita ravintoaineitamme. Se on hyvin har
haanjohtava puolitatuu<S. Maito on eniten li
maamuodostava aine ihmisen ravinnossa ja 
on lapsuudeS>ta vanhuuteen saakka kokemus
l!eni mukaan pääasiallisin syy v;ilustumiseen, 
influenssaan, hengitystieikatarriin, astmaan, 
heinänuhaan, 1keU1hkotulehdU1kseen, tuberku
loosiin ja munuaisvaivoihin. 

Lopuksi haluan sanoa, että ihminen on on
nellinen vain kehittyessään. Tämä on hyvä 
muistaa ravintoasioidenkin suhteen. Mi·ksi 
jäädä kermn oppimiensa tottumusten orjaksi 
ja sairastua mahd0<llisesti vanhoilla päivillä 
vakavasti kun kerran toisenlainenkin tie an 
olemassa. Tie, joka on luonnonmukainen ja 
joka johrtaa terveyteen. 

On hyvä pitää mielessä seumava suuri pe
riaaite: mi.tä tuoreempaa ravin1tornme on, sitä 
terveellisempää se on. 0 

ULTRA on lehti kaikille niille, joita kiinnosta
vat tuntemattomat ja selittämättömät, inhimil
lisen tiedon rajoilla olevat asiat. Ultra on alan 
monipuolisin ja suurin suomalainen aikakaus
lehti, joka kertoo esim. seuraavista asioista: pa
rapsykologia, okkultismi, uskonnot, filosofiat, 
jooga, mietiskely, rentoutus, ravinto, luonnon 
ja historian arvoitukset, avaruus, ufot. 

Ultra ilmestyy kuukauden alussa, 12 numeroa 
vuodessa. Lehdellä on noin 50 avustajaa, joista 
osa asuu eri puolilla maailmaa. Tietoyhteydet 
ovat siis hyvät sekä Suomeen että ulkomaille. 
Ultran välityksellä saa myös tuoreita tietoja 
alan uusimmasta kirjallisuudesta, yhdistysten 
ja kerhojen toiminnasta, lehtikirjoituksis'ta sekä 
ennakkotietoja radio- ja tv-ohjelmista. 
Ultra-lehteä julkaisee Kustannus Oy Rajatieto, 
asianharr.astajien perustama yhtiö, jonka yli 
400 osakasta edustavat kaikkia alan yhteisöjä 
ja suuntauksia. Ultran irtonumeroita saa hyvin 
varustetuista lehtipisteistä, mutta edullisinta on 
tilata se oheisella kupongilla tai puh. 919-5885. 

JOULUKUUN NUMERON (12/78) 
SISÄLTÖÄ: 

Reijo Wilenius: Mihin Steiner-koulu pyrkii? 
Tuuli Reijonen: Suomen Parapsykologisen Tut
kimusseuran 40 vuotta 

Timo Laurila: Kuukausi intialaisessa ashramissil 
Kyllikki Oksanen: Henkiparannustyö ja valtio 
Jyri Lina: Neuvostoliiton uusimmat ufoilmiöt 

48 sivua 
noin 30 eri kirjoittajaa 
lähes 100 kuvaa 
irtonumerohinta 5 mk 

ULTRAN TILAUS 

Posti ta osoitteeseen: Ultra-lehti 17950 KYLÄ
MÄ 'tai puh. 919-5885 

0 Haluan jatkuvan tilauksen vuoden -79 alus
ta ( 12 numeroa = 48 mk}. 

0 Tilaan Ultran vuodeksi 1979 (12 nume
roa = 57 mk). 

0 Tilaan Ultran puoleksi vuodeksi ( 6 nume
roa = 30 mk}. 

Nimi 

Osoite 
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J. 0. Mallander 

MAKROBIOTIIKKA - RUOAN DIALEKTIIKKAA 

Kiinalaisessa filosofiassa ei spekuloida tur
haan maailman synnystä, menosta ja tarkoi
tuksesta, eikä rakenneta monimutkaisia aja
tusrakennelmia yleensä - vaan keskitytään 
siihen miten maailma toimii ja ihminen maa
ilmassa. Todelliset oivallukset ovat itsestään
selvyyksiä, ja mitä yksinkertaisempi ihminen 
on sitä lähempänä jotain olennaista oivallus
ta hän on. Tämän Suuren Yksinkertaisuuden 
kautta maailmankaikkeus sitten ilmentää it
seään tuhannella ja yhdellä eri tavalla, lo
puttomasti. Ei siis tarvitse juosta elämän pe
rään yrittääkseen ymmärtää elämää. Kun 
elää yksinkertaisesti, täysin tietoisena ja so
pusoinnussa ympäristön kanssa, niin elämä 
tulee hyvin selväksi, kaikessa monitahoisuu
dessaankin. 

Niinpä kiinalaiset viisaat, filosofit ja runoi
lijat, eivät rakenna monimutkaisia metafyy
sisiä systeemejä, niinkuin esimerkiksi intia
laiset, eivätkä kehitä jalostavia metodeja kor
keiden päämäärien saavuttamiseksi. He ker
tovat miltä tuntuu elää siinä tilassa, mistä 
muut puhuvat ja mihin metodit johtavat. 
Kiinalainen viisas yksinkertaisesti ottaa ko
tiinsa koko universumin, jokapäiväiseen elä
määnsä. Niinpä voi aina raskaan ja ·uuvutta
van länsimaisen filosofian tai intialaisen idea
lismin jälkeen rentoutua mukavasti Lao Tsen 
ja Chuang Tsen seurassa ... Silti Kiina toi
mii käytännössä paremmin kuin moni muu 
kulttuurimaa, esimerkiksi työmoraalissa, ter
veydenhoidossa, ympäristökysymyksissä jne. 

* 

Alussa oli siis - ja on edelleen! - TAO, 

Tiivistelmä KKK-alustuksesta 23. 10. 1978. 

josta ei kuitenkaan voi sanoa yhtään mitään. 
Se on Suuri Yksinkertaisuus - Itse Äärettö
myys. Kaikki mitä siitä sanoo kääntyy vaan 
omaa itseään vastaan. TAO ei siis ole mi
kään probleema, joka pitäisi ratkaista -
vaan itsestään selvä olotila, jota pitää elää. 
TAO on nimittäin kaikessa, vaikka se ei si
nänsä ole mitään. Vaikka se ei ole luotu se on 
mukana kaikessa luodussa - sen verran voi 
sanoa, ilman riskejä. Tämä on hyvin yksin
kertaista - ja viisaus sekä yksinkertaisuus 
kulkevat käsi kädessä Kiinassa. 

Jossain tapahtui kuitenkin jotain - joku 
jakautuma, ja joku syke lähti alkuun. 
TAOsta syntyi yksi; Yksi loi Kaksi; Kaksi 
Kolme - ja Kolme loi sitten "kaikki maail
man 10.000 asiaa" niinkuin tekninen termi 
taolaisuudessa kuuluu. 

Tässä jatkuvassa luomistapahtumassa ovat 
keskeisiä käsitteet YIN ja YANG - univer
sumin feminiinisen ja maskuliinisen voiman 
symbolit. Ne ovat "Jumalan kaksi kättä", 
maailmankaikkeuden moottori; yhdessä he 
ylläpitävät Elämää. Näiden kahden voiman 
�ynaaminen tasapaino on se toimiva peri
aate vanhassa kiinalaisessa filosofiassa, tai
teesta terveydenhoitoon, akupunktiosta astro
logiaan, ruoanlaitosta sotatekniikkaan. Näi
den kahden vastakkaisen, mutta toisiaan täy
dentävän voiman tasapainottaminen elämän 
eri tilanteissa on taolainen elämäntaito. Ta
sapainossa YIN ja YANG ylläpitävät tervey
den ja vievät henkistä kehitystä "eteenpäin" 
(kaikkiin suuntiin ... ) epätasapainossa ne 
johtavat sairauksiin, kärsimyksiin yksipuoli
suuteen ja suppeaan maailmankuvaan, mikä 
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ahdistaa ja estää henkistä kehitystä. 
YIN ei ole olemassa ilman Y ANGia, 

YANG ei ole olemassa ilman YINiä - kum
massakin on toisensa ydin. "Kaikki ilmiöt 
kantavat YINiä selässään ja YANGia sylis
sään" sanoo Lao Tse oivallisesti. Ne luovat 
myös jatkuvasti toisiaan tässä Elämän loput
tomassa tanssissa, ja yhdessä ne tuottavat 
energiaa. YIN vetää puoleensa YANGia, 
YANG vetää puoleensa YINiä, mutta YIN 
työntää pois toista YINiä, samoin kuin 
YANG työntää pois toista Y ANGia ( ristirii
dat voivat tuntua kestämättömiltä juuri sen 
takia että molemmat puolet ovat niin saman
laisia ... ) Mutta kaikki ilmiöt ovat muuttu
via: YIN muuttuu jatkuvasti YANGiksi, 
YANG muuttuu YINiksi. Mikään ei ole ai
noastaan YIN tai YANG. Kaikki koostuu 
kummastakin voimasta eri yhdistelmissä ja 
asteissa. Karkealla tasolla se ilmenee fyysisen 
erilaisuuden muodoissa jotka voivat tuntua 
ongelmalliselta. Mutta mitä korkeammalle 
ihminen kehittyy sitä hienosävyisemmäksi tä
mä prosessi tulee, kunnes se toimii henkisenä 
värähtelynä joka säätelee koko olemusta. 

Tämä YIN-YANG-periaate siis toimii 
kaikissa Elämän prosesseissa taolaisten muka
na. Aikaisemmin taolaisuus on tullut tunne
tuksi länsimaissa lähinnä taiteiden ja kirjal
lisuuden kautta. Mutta viime aikoina se on 
hiipinyt sisään keittiöoven kautta! Ns. vaih
toehtoisessa kulttuurissa on nimittäin viime 
vuosikymmenten aikana levinnyt makro
biotiikka, ravinto-oppi, joka perustuu tähän 
vanhaan taolaiseen filosofiaan. Itse sana tu
lee kreikasta; "makro" tarkoittaa Suuri, ja 
"bios" = Elämä. Makrobiotiikka on siis tai
to elää Suurta Elämää - tietoisena yksilönä 
Elämän suuressa tasapainossa. Sanan kaup
pasi ensimmäistä kertaa eräs tohtori Hufe
land, Goethen henkilääkäri, joka myös on 
kirjoittanut kirjan tästä aiheesta. Sen jälkeen 
se unohtui välillä kunnes japanilainen filoso
fi, kirjailija, pasifisti ja ravinto-agitaattori 
George Ohsawa elvytti sen henkiin ja toi sen 
länteen ja se alkoi levitä 1950-luvulla -
etenkin Ranskassa ja Hollannissa, myöhem
min myös USAssa missä liike nykyään toimii 
voimallisesti. Siellä nimittäin Ohsawan oppi
las Michio Kushi vetää East West Founda
tion-nimistä yritystä, joka julkaisee paitsi 
Kushin perustamaa vaihtoehtoisen kulttuu-

rin kärkilehtiin kuuluvaa East West ]ournal 
-julkaisua myös Order of the Universe -ni
mistä vihkosta. Näissä on Kushin ja muiden 
tärkeitä tekstejä. Kushi on myös äsken jul
kaissut tähän astisista selkeimmän ja perus
teellisimman kirjan aiheesta: The Book of 
M acrobiotics (J apan Publishing 1977) jota 
en epäröi suositella tässä yhteydessä. Suu
rimman osan ajastaan Kushin kiertää maail
maa luento- ja seminaaripuuhissa. 

Suomessa makrobiotiikkaa on esitelty jon
kin verran, mutta se ei vielä ole tullut sisäis
tetyksi meillä. Toiset pitävät sitä ehkä liian 
"kiinalaisena" juttuna, joka muka on "vie
rasta" meille, toiset taas vähättelevät ruoan 
vaikutusta vallankumouksessa - "taasko joku 
uusi ruokamuoti" - ja tietoisuuden kasvussa. 
Ja tottahan se on että vaikka ruoka antaa 
meille energiaa, pitää kehoa kunnossa ja suo
jaa meitä sairauksilta, niin ei mikään siihen 
lopu, elämä ei ole pelkkä proteiiniongelma. 

Makrobiotiikka ei siis ole mikään ruoka
filosofia, vaan tapa ymmärtää elämää, ke
hittyä siinä, tasapainottamalla elämänsä ruo
kavalion kautta. Ei ole kuitenkaan mikään 
sattuma, että makrobiotiikka nyt tuo taolai
suutta lautasella: ihmiset ovat hämmästyttä
vän tietämättömiä siitä mitä he syövät ja 
miten ruoka vaikuttaa heidän elämäänsä. 
Kuitenkin syödään melkein joka päivä pari 
kertaa, ensimmäisestä päivästä viimeiseen: 
ruoka määrää melko pitkälle ihmisen ole
musta: "Sinä olet mitä syöt", niinkuin sanon
ta kuuluu. Realistisena ihmisenä myös Brecht 
tajusi jutun juonen, sanoen että "ensin tu
lee ruoka, ja sitten vasta moraali". Intialai
nen versio kuuluu: "Joka hallitsee lautasensa 
hallitsee maailmansa". 

+:-

Ja selväähän se on; ilman m1taan sen 
kummempaa lääketieteellistä koulutusta voi 
nähdä että suurin syy moniin sivistyssairauk
siin on väärät ruokatavat, tasapainottomat 
kulutuskuviot. Ihmiset syövät väärin: liian 
paljon, liian usein, liian yksipuolisesti ja liian 
sokeasti. Tämä ei ehkä heti johda sairauk
siin, vaan tasapainottomuus kinostuu, kun
nes jonakin päivänä sairaus pääsee puhkea
maan. Kun huomaa tällaisia yhteysprosesse
ja ruoan ja sairauden välillä tuntuu usko
mattomalta että lääkärikoulutukseen ei meil
lä sisälly kuin kahdeksan tuntia ravinto-op
pia neljän-viiden vuoden opiskelun aikana! 



Lääkärit e1vat yksinkertaisesti tiedä miten 
ruoka vaikuttaa sairauteen ja terveyteen. 
Parhaiten se kuvastuu sairaaloiden ruokava
liossa, joka ei juuri poikkea siitä nakki-pe
runa-läskisoosi-kahvi-ja-viineri-lin j alta, joka 
on vienyt potilaat sairaalaan! 

Ruoasta ei kuitenkaan voi tehdä mitään 
erillistä systeemiä, joka on irrallaan muusta 
elämästä: siinä makrobiotiikka on paljon ke
hittyneempi filosofia kuin muut kasvisopit. 
Jos yksipuolisesti korostetaan esim. raakara
vintodieettiä jonkinlaisena yleispätevänä elä
mäntyylinä ollaan pahasti harhateillä . .Mikä 
tahansa yksipuolisuus johtaa tasapainotto
muuteen, jolloin sairaus ennemmin tai myö
hemmin on seurauksena. Parantaminen on 
makrobiotiikan mukaan luonnon tasapainon 
palauttamista, ihmisten energioiden eheyttä
mistä. Oireiden poistaminen, johon länsimai
nen lääketiede tyytyy, ei riitä: terveys on elä
vä, positiivinen, vasta silloin, kun ihminen 
jälleen elää sopusoinnussa itsensä ja ympä
ristönsä kanssa, luovassa vuorovaikutuksessa 
kaiken kanssa, jolloin energiat virtaavat va
paasti kehossa ja ihminen on avoin muutok
sille. Makrobiotiikosta ei voi koskaan tulla 
fanaatikko, koska hän pyrkii aina näkemään 
kummatkin puolet kaikissa eri tilanteissa, ja 
tasapainottamaan niitä. 

Niinpä makrobiotiikot eivät sano "syö sitä 
- muttei tätä" - vaan: sinun on tiedettävä 
mitä olet, miten elämä toimii, tarkkaile mitä 
syöt ja miten se vaikuttaa sinun elämääsi. 
Periaatteessa pitäisi terveys olla niin dynaa
minen tila, että voisi syödä melkein mitä vaan 
- ja tasapainottaa elämäänsä sitä mukaa. 
Makrobiotiikka tähtää nimenomaan tällai
seen tiedostamiseen ja sitä kautta vapautumi
seen. Koska terveys on tasapainoinen ja luon
nollinen tila pyritään siis tasapainoon elä
män eri tiloissa, tiedostamalla niitä voimia 
jotka ovat mukana. Tämä on tietysti Budd
han viitoittama Kultainen Keskitit; toisessa 
muodossa. Makrobiotikot kiinnittävät vain 
huomiota siihen, että hyvin paljon kärsimys
tä maailmassa syntyy väärien ruokatottumus
ten ja kulutussysteemien takia, ja että jo 
ruoassa tämä tasapainottamisprosessi täytyisi 
aloittaa. 

Toinen piirre, joka erottaa makrobiotikot 
muista ruokavaliojärjestelmistä on se, että se 
on yksilön tasapainoa huomioonottava, tilan
teen ja tapauksen mukaan. Niinpä on mah
dotonta laatia jotain "suomalaista ihannera-
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vintoa'', jakaa autoritaans1a reseptejä, joita 
seuraamalla koko Suomen kansa varmasti tu
lee terveeksi jne. Keittokirjathan ovat usein 
hyvin autoritaarisia ja yksisuuntaisia, ja pe
rustuvat usein siihen ajatukseen että se mitä 
meidän perheessä on todettu hyväksi täytyy 
päteä myös muihin. Makrobiotiikka lähtee 
yksilön omista lähtökohdista, hänen YIN
YANG-tasapainostaan. Sitä voi nim1ttam 
"lukea" suoraan henkilöstä: siniset silmät 
ovat YIN, tummat ovat YANG, isot korvat 
ovat YANG, pienet YIN, leveät kasvot ovat 
YANG, kapeat YIN, ohuet huulet ovat 
YANG, paksut YIN jne. (Tarkempia taulu
koita on makrobiottisissa kirjoissa). Tästä saa 
kompassin suunnistaessaan takaisin luonnon 
tasapainoon. 

* 

YIN ja YANG ovat siis symbolisia voimia, 
jotka toimivat kaikissa yhteyksissä ja niitä 
voidaan oppia tuntemaan eri ilmiöissä. Kaik
ki ravintoaineet voidaan luokitella tällaiseen 
YIN-Y ANG-asteikkoon, missä se voima, 
joka on enemmän esillä, määrää sen vaiku
tuksen. Niinpä jotkut aineet, joita muut ve
getaristit käyttävät kritiikittömästi, yksipuoli
sesti, eivät ole juuri lainkaan makrobiotikko
jen käytössä. Tällaisia ovat esim. sokeri, mai
totuotteet, munaruoat - mutta myös sellai
set vihannekset kuin tomaatti, kurkku, peru
na, herneet ja sienet ovat liian YIN. Niitä 
täytyy siis syödä harkitusti. Sama koskee mel
kein kaikkia etelänhedelmiä, jotka ovat kas
vaneet aivan toisessa ilmastossa kuin meidän. 
Jos esimerkiksi tiedetään että ihannetasapai
no YIN:YANG on 5:1 (eikä 1:1, kuten eh
kä voisi luulla) ja tiedetään että tomaatti, 
peruna ja kurkku ovat suhteeltaan 500: 1 niin 
ymmärretään, että niiden syönti suuremmas
sa määrin johtaa tasapainottomuuteen. Ja 
melkein kaikki sairaudet ovat seurausta liian 
YIN-pitoisesta elämästä yleensä. Hyvin 
YINisiä ovat myös kahvi, tee, makeiset ja 
kaikki juomat, kuten viini ja olut, joten nii
tä täytyy jättää pois jos muuten on liian 
YIN. Jos on liian YANG ( = sisäänpäinkään
tynyt, sulkeutunut, "kipsissä") alkoholilla voi 
olla rentouttava, avaava vaikutus, sopivissa 
määrin käytettynä. 

Liha taas on hyvin YANG, samoin kanan
munat, juustot, riista ja eräät pavut, kuten 
Chick-pavut ja adukipavut. Niitä siis voi 
käyttää (jos esim. on liian YIN), mutta jos 
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niitä syö liian paljon, se johtaa pian siihen ti
lanteeseen, missä täytyy saada jotain YINiä 
heti perään - jolloin kahvi, olut, viini tai 
jotain vastaavaa tuntuu luonnol'liselta. Ja niin 
vyöry on liikkeessä: YIN tuottaa YANGia ja 
YANG taas lisää YINiä jne. Tasapaino ei 
ehkä heti horju, mutta joskus varmaan ja sil
loin ihminen sairastuu. 

On kuitenkin huomattava, että ihminen on 
aika venyvä, sopeutuva ja kestävä olio, joten 
tasapaino ei heti ilmennä itseään. Vaistomai
sesti jonkinlainen tasapainottamisprosessi on 
menossa koko ajan eri asteilla. Luonto kyllä 
hoitaa hommansa - usein meidän tahdos
tamme riippumatta, mutta meissä kuitenkin. 
Useimmat ihmiset jotka syövät väärin elävät 
kyllä jonkinlaisessa tasapainossa, vaikkakin 
makrobiotikko sanoisi sen terroritasapainok
si. Silloin käy ylikierroksilla (liian paljon 
YIN ja YANG) ja se ilmenee maanis-depres
siivisenä kuviona, tai muuten vain ailahtele
vuutena. Ja niin kuin judossakin (joka ra
kentuu tähän YIN-YANG-voimien tajua
miseen) vastustaja voi helposti käyttää hy
väkseen ailahtelevaa tasapainottomuutta. 
Toisaalta täytyy myös osata antaa periksi eri 
tilanteissa jos haluaa voittaa. Dynaaminen 
tasapaino on hyvin avoin tilanne. 

Mitä siis p1tais1 syödä? Reseptejä en aio 
jakaa, koska eri ihmisillä on aivan eri tarpeet. 
Mutta yleisviivoja voi ehkä piirtää, vaikka 
!hän, joka haluaa syventyä tähän elämäntyy
liin voi täydentää tietojaan esim. Ohsawan 
ja Kushin kirjoista, ja ottaa itse selvää miten 
YIN ja YANG toimivat hänen omassa elä
mässään. 

Makrohiotiikka rakentaa tasapainoisen 
ruokavalionsa viljatuotteille, koska viljat ovat 
kaikkein parhaiten itsessään tasapainoitettu
ja. Riisi, ohra, vehnä, tattari ja ruis keitetty
nä, leipänä, puurona tai muilla tavoin val
mistettuna muodostavat rungon. Noin 60 % 
ateriasta koostuu yleensä näistä. Vihannek
set täydentävät tätä, yhdessä papujen ja sie
menten kanssa ne muodostavat noin 30 % 
annoksesta. 10 % ateriasta voi olla nestemuo
toista, esim. keittoa. Nestettä ei nautita ate
rian yhteydessä, vaan vasta puoli tuntia ate
rian jälkeen. Makrobiotikot eivät käytä niin 
paljon nesteitä kuin esim. laktovegetaristit 
eivätkä yhtään maitoa, vain kirkasta vettä ja 
jotakin yrttiteetä. Mausteita ei käytetä, vain 

jotain yksinkertaista ja tasapainoista, kuten 
timjamia ja basilikaa. Vihannekset voidaan 
valmistaa eri tavoin, ja makrobiotiikka ei 
käytä niin paljon raasteita kuin muut vege
taristit: se on liian YIN, varsinkin usein käy
tettynä. Vihannekset voidaan yangisoida 
esim. paistamalla niitä öljyssä, jolloin neste 
haihtuu mutteivät elintärkeät mineraalit ja 
hivenaineet. 

Paljon riippuu tietysti siitä, minkälainen 
ihminen on, mitä työtä hän tekee jne., mutta 
ei makrobiotikko tietenkään lihaa pelkää: si
tä voi syödä silloin tällöin. Tässä kylmässä 
talvi-ilmastossa se on usein paikallaan. Toi
nen asia on tietysti se, että liha nykyään usein 
sisältää lisäaineita ja muutenkin on luonnot
tomasti kasvatettu (ns. broileriperiaatteella, 
jolloin kaikki kasvuvaiheet kiihdytetään kei
notekoisesti). Tämä johtaa tasapainottomuu
teen. Riistatuotteet taas voivat olla parem
pia, sekä silloin tällöin myös kala. Mutta huo
mioiden lihankulutuksen vinouttavaa ja riis
toa ylläpitävää osaa länsimaisessa kulttuuris
sa, sitä pitäisi yleensä vähentää. Jo senkin 
takia, että esim. yhden sian ruokkiminen teu
rastuskuntoon vie niin paljon kasvisproteiinia 
pois 'kasvi·ssyöjiltä, että 10 intialaista talon
poikaa voisivat elää hyvin pari vuotta samal
la soijapapumäärällä, mikä tyrkytetään sialle. 

Jos kuitenkin syö lihaa silloin tällöin niin 
sen voi tasapainottaa eri menetelmillä, esim. 
mietiskel yllä. Henkilökohtaisesti pidän 
enemmän tasapainoisesta lihansyöjästä kuin 
fanaattisesta vegetaristista. Ja joissakin kult
tuureissa on pakko syödä lihaa. Esimerkiksi 
tiibettiläiset buddhistit syövät lihaa, koska 
vihanneksia ei siinä maassa liiemmälti kasva. 
Monet heistä ovat kuitenkin erittäin tasapai
noisia, positiivisia ja henkisesti kehittyneitä. 

Ja viime kädessä makrobiotiikka tähtää 
juuri tiedostamiseen, henkiseen kasvuun ja 
vapautumiseen. Makrobiotiikka, ruoan dia
lektiikka, palvelee tuota päämäärää. Tasapai
noinen ja tietoinen ruokavalio edistää paljon 
sellaisia ominaisuuksia, jotka vievät yksilöä 
selkeämpään ja herkempään elämäntajuami
seen. Mutta tämä tulee varmasti selvemmäk
si omien kokemustenne kautta kuin tällaisten 
kirjoitusten välityksellä. Jos todellisuutta al
kaa tiedostaa tätä YIN-Y ANG-kompassia 
hyväksi käyttäen alkaa ehkä pian huomata, 
et:tä Elämä Itse on muri maksuton yliopisto, 
täynnä dynamiikkaa kaikilla tasoilla, niin ga
laJkseissa kuin ruakalautasellakin ! D 
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Nikolaj-Klaus von Kreitor 

ERICH FROMMIN IHMISKÄSITYKSESTÄ 

Erich Fromm kutsuu psykoanalyysiaan hu
manistiseksi vastaJwhd.aksi puhdasoppiselle 
freudilaiseUe psykoana:lyysille. Freud edusiti 
perinteistä käsitystä perusristiriidasta ihmisen 
ja yhteis.kunnan välillä ja perinteistä oppia 
ihmis.luonteen pahuUJdesta. Freudin käsityksen 
mu!kaan ihminen on pohjimmiltaan epäsosi
aalinen. Fromm väittää, että ihminen on 
luonteeltaan sosiaalinen. Ihmisen perusvietit 
eivät ale sidoksissa hänen vaistonvaraisiin su
kupuolisen nautirn1on tarpeisiinsa, vaan nii
hin erityisolosuihteisiin, jotka ov<11t tunnus
omaisia inhimil'iiselle ol'emassaololle ja vält
tämättömyyteen löytää uusi tapa suhtautua 
i:hmiseen ja luontoon; tapa joka ottaa huo
mioon ihmisen luovan yhteisyyden ja Y'hdes
säolon tarpeen. 

Freudin homo sexualis on yhtä vieras kä
site kuin kl1assisten kansantaloustieteilijöiden 
homo economicus. K1l!ll1lIIlassakin tapauksessa 
ihminen cm kauika:na kdkonaisuudestaan ah
dettuna kapeisiin elämän lohkoihin. Huma
nistinen psykoanalyysi pyrkii korvaamaan 
freudilaisen kaava;n ( selksuaalisesta) libido
kehityksestä henkilökohtaisten ominaisuuksien 
kehityksel.!ä ihmisitenvälisin ja sosiaalisin kä
sittein. Ihmisen pe,rsoona:llisuusraikenne on 
kau1ttaal1taan sosiaalinen. Tämä on Frommin 
i.hrniskäsi tyksen perusajatus. 

Pako vapaudesta 

Miel·enkiintoinen es·imerkki Erich Frnmmin 
historian näkemyksestä on vapauden prnble
matiikka kirjassa Pako vapaudesta ( 1955). 
Tässä teoksessa hän analysoi toisen maail
mansodan kauhuja vasten i.lnnisen pakene
mista itsestään ja vapaudestaan. Ihminen voi 
toteuttaa itseään ainoastaan yhteydessä mui
hin ihmisiin; yhteisön tarve on siksi ihmisellä 
perustavaa laatua oJ.eva. Uuden ajan alusta 
lähtien i.hminen on ja:llkuvasti vapautunut ul
koisesti. Hän on irtautunut niistä vanhoiista 
kiinteistä )"hteisöistä, jotka olivat tyypillisiä 
keskiajan )"hteiskunnalle. Ihmisen ulkoinen 
vapautuminen ja yksi.lön syntyminen olivat 
renessanssin tärkeimpiä ihanteita. Mutta ai
na 1800-luvun lopu1Ue saakka ihminen oli si-

doksissa uskonrt:oon ja uskonnoHiseen yhtei
söön. MUJtta Nietzsohen todettua, että Jumala 
on kuol1lut ja 1900-:IUJvun nopean seikularisoi
tumisen johdosta ihmilflen irtautui uskonnos
ta ja siitä normi- ja arvomaailmasta, mi,kä us
kontoon liittyi. Fromm väittääkin, että nyky
ihminen ei ole kyennyt sopeUJtumaan uuteen 
•tilanteeseen ja on siiksi kehiittänyt joukon pa
kcmeikanismeja voidaikseen niiden avuHa 
päästä yksinäisyyden tunteestaan ja yksinäi
syyttä seuraavasta ahdistu1ksesta. Nämä pa
komeka:nismit luova:t ps�kologisen taustan to-
1taifoaiari1;elle 30-luvuihle: fasismi:lle ja natsis
mille. 

En usko, ebtä natsismi voidaan selittää psy
kologisesti ta,i edes sosiaailipsykologisesti. Po
föttisella järjesteJlmäiLlä taii yhteiskunnallisella 
muodosteilmalla on myös historia,JJis-taloudel
,Li-set edellytyksensä. Tästä huolimatta Fromm
in kirja "Pako v,a;paudesta" on mielenk'iin
toinen, ko\9ka siinä vapauden problematiikka 
on Frommin psykologian lähtökohtana. 

Ihminen tavarana 

Ihmisen vapautrt:a eivät uh!kaa ainoastaan 
yksinäisyys ja tuTVabtomuus. Pailjon vaarwHi
sempaa on tavarafetisismi, byrokratia ja ih
misen standardisoiin1ti. Tavaramar1kkimoiden 
hafötsemassa yhteislkunnassa myös tavara
markkinat itse tunikeuituvait ihmiseen ja muut
tuva:t osaksi hänen persoonallisuuttaan. Ih
misestä tulee täiten pW<ikau�, johon on koottu 
eri]koiset vailitoarvort: yhdeiksi, muodostuen hä
nen "peirnoonai!Esuudekseen". Ts. on paketoi
tu ne ominaisuudet, jotka tekevät oman it
·sensä myymisen helpoiksi: uJikonäkö, koulutus, 
tulot ja ennuste menestymisestä. Jokainen 
pyrkii vaihtamaan tätä pakettia suurimpaan 
maihdalliseen kurssiin ilnnismarkkinoilla. Efä
män kulku koetaan yhtälä:iseksi investoinnin 
kanssa, joka tuo voittoa pääomalle. Investoi
ta'Vaa pääomaani ovat elämäni ja persoonani. 

Tämä tuLkirrta elämästä yri,tyiksenä johtaa 
ihmisen ääl'immäiseen standardisoimiseen tai 
kutJen amerikika:lainen sosiologi Lewis Mum
ford asian ilmaisee: myöhäiskapitalistinen 
)"htJeiskunta "voi viime kädessä tuottaa vain 
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laurnaihmisen, jolka on kykenemätön spon
taaniin, ominta;keiiseen toimirutaan. P<whaassa 
tapaulksessa se tuatJtaa potilaan, joka on so
puisa ja kurinaiJa:inen tehdäikseein läihes pateet
tisu u teen asti yksutoik:koista työtä. Ja tämän 
ihminen tekee yihä enenevässä määrin ilman 
vastuUJta vai1htoeihtoj'en väihel!essä. Lopputulos 
on luon1tcikappale, jo:ta ehdoHiset refleksit oh
jaavat - mainostoimistojen j,a n)"kyaikaisen 
lii'ke-elämän toivOIJTia i!hanne, jota tosin kos
kaan ei ale täysin saaivu:tettu. Tämä tyyippi on 
totalitääristen ja puolitotalitääristen hallitus-
1ten propagandarrninisteriöiden ja suunnuttei!u
osastojen ihanne. Paras ylistys tällaiselle olen
nolle on, että "et aiheuita vaiikeUJksia". Täl
llaisten ihmisten paras hyve on, eHä he "py
syvät nahoissaan". Lopu1ta täl1lainen yhteis
kunta tuotJtaa vain kahdenilai1sia ihmisiä: nii
tä, jotk,a kontJrolloiivait muilta ja nii1tä, joi ta 
kon trolloidaan.'' 

Sosiologi Max Wt�berin oppiilaana Fromm 
anailysoi taivaTa1fieitisismin ja bywkratian väilis
tä yhteyttä. Fromm näikee b)"rakraitian tava
rafotJis·ismin haili!inncillisena ilmauksena. By
rokratiain henlkii va1Ltaa kulttuurin, yhteiskun
nan ja ihmisen ja Uihkaa perinteisiä demo
kraa;ttisia oi:kelllksia. Johtamisen ongelmait, 
kirjoittaa Frorrnn, jdhl!avat erääseen vieraan
tum�en kuLtJtuurin suurimpaan ongeLmaan: 
byrdkra:tJi1soiitumiseen. Sekä suurteollisuus et
tä hallinto ova:t byroikratian valtaamat. Byro
kraaiti•t ovait esineiden ja ihmisten hallinnon 
1erikoi1sa:siantuntijo.ita. JohdetJtavan koneiston 
suuruudest,a ja sen aiheuttamasta abstraktista 
olotilasta johtuen byrokraatin suhde väestöön 
on täysin v•ieraanltunwt. Haillictavat ihmiset 
ovat objekteja, joita byrokraatit eivät koh
tele enempää raiktkaude'1ila kuin vihallakaan 
vaan täysin pevsoonaibtomasti. HaHintobyro
kiraa:tiUa ei saa virantoimitU!ksessa olla tuntei
ta. Hänen on käsi1teLtävä ihmisiä ikäärnkuin he 
olisi1Vat lulkuja tai esineitä. 

Arvonihilismi 

Firommin humanistisella psykologialla on 
monia y.htymäikohtia �sist'entialismi.in. Näis
tä meiikiittävin on kiiinnostus ihmisen vaEn
nal1!ITlaihdcil1li1suU!ksiin ja valinnanvapauteen. 
Mutta erotukseksi esim. Jean-Paul Sartren 
idea1i1stisesta rkäsiityksestä 'VaLinnanmahdoHi
sUJuiksien niiippuvuudesta aiinoastaan ihmisen 
omasta asennoi1tumisesta ja hänen pe11immäil
tään intentionaaJisesta luonteestaain Fromm 

näkee valinnan ongelmaikentän suhteessa yh
teiskuntaan. Tietity yhteiskun1tara:kenne mää
rää ennaiLta valinnanmaihdollisuudet. Ihminen 
kun on luonteeltaan läpiikotaisin sosiaalinen. 

Framm arvoot:ellee yhtei,skunnallisen näke
myksensä pdhja:lta ankarasti arvonihiilism.iä, 
joka on tunnus01JTiaista psykoanalyysiHe ja ek
sistenllialismin til1aJnne-'etiiikka. Arvonihilismi 
johtaa ihmi<stä hai11haan ja vaikuttaa viime 
!kädessä 1hmisen sopeutumiseen tavaramar<k
k,inoi•hin ja byrok.ratisoiitumiseen. Arvonihilis
mi johtaa minän heiiklkenemiseen, rniikä muo
vaa yksiilöstä IaUJIDasieilun. Kirjassaan "Man 
for himself" ( 1949) Fromm kirjo�!Jtaia, että 
"Freud ja hänen koulU!kuntansa ovat kielfa
mäittä tuoneet arvdklkaan lisän etii1kkaan sel
vi!ttämäillä i'1Tationaali1set arvoarvostelma:t, 
mubta heidän arvokäis�tyhernsä oli suhteelli
n1en mimä on ollUJt negaitiivinen vaikUJtus etii
kan ja myös psylkologian kehitykseen... ha
luan uudelileen korostaa hmnanistisen et.ii1kan 
arvoa ja oso�ttaa, että tietomme ihmisluon
teesta ei johda etiilkan sulhteeJ.1isuUJteen vaan 
päinvastoin vaikaU!ID:U!kseen sii,tä, että moraa
lin juuret O'V'aJt ihmisluonrrossa itsessään ja et
tä moraa1li1normit raikentuva;t tietyille ihmisel
le tunnusomaisiHe ominaisuulksiilLe ja niiden 
louik!kaaiminen aiheuJttaa sielu:Llisen ja emotio
naa!Lisen hajaannulksen". Humanismi ja nor
maiti�vinen etii1kka ovat läihtemäittömäsiti toi
siinsa sidotut. 

Eksistentiaalinen dilemma 

Erich Frommin persoonallisuusteorian kak
si pääkäsitettä ovat valinnanvapaus ja eksis
tentiaalinen tilanne. Ihmisen historia yhteis
kunnallisena olentona alkoi siitä, kun hän 
vapautui ykseydestä luontoon ja tuli tietoi
seksi itsestään jonain erillisenä luontoon ja 
kaltaisiinsa nähden. Pitkän aikaa historian 
kulussa tämä tietoisuus oli epäselvä. Yksilö 
oli edelleen liittyneenä luonnolliseen ja so
siaaliseen yhteyteen: vaikka hän osittain oli 
tietoinen itsestään jonain erillisenä olentona, 
tunsi hän samalla itsensä osaksi maailmaa ja 
elinympäristöään. Yksilön jatkuva irtautu
minen alkuperäisistä kytkennöistään - pro
sessi, jota voitaisiin kutsua nimellä "yksilöi
tyminen" - näyttää saavuttaneen lakipis
teensä uudella ajalla humanismin, uskonpuh
distuksen ja nykyhetken välisinä vuosisatoina. 

Itsetietoisuus, järki ja mielikuvitus ovat 
saattaneet ihmisen ainutkertaiseen asemaan 



eläinkuntaan ja luontoon nähden. Tämä ase
ma ei kuitenkaan sisällä pelkkiä hyviä puo
lia. Ihmiseltä puuttuvat eläinten vaistot, joi
den avulla sopeutuminen maailmaan olisi 
ongelmatonta ja luonnollista. 

Ihmisen olemassaoloon kuuluu erilaisia ris
tiriitoja, joita hän ei voi poistaa, ristiriitoja, 
jotka hajoittavat hänen olemassaoloaan. Näi
tä ristiriitoja Fromm kutsuu eksistentiaali
siksi. Eksistentiaaliset ristiriidat voidaan ja
kaa kolmeen tyyppiin: 

Elämän ja kuoleman välinen ristiriita. Ih
minen on tietoinen tästä tosiasiasta ja se vai
kuttaa ratkaisevasti hänen elämäänsä. Kris
tillinen käsitys kuolemattomuudesta on eräs 
monista yrityksistä poistaa tämä ristiriita. 

Ihmisen kuolevaisuus aiheuttaa ristiriidan 
yksilön toteutuneiden ja niiden mahdolli
suuksien välillä, jotka olisivat voineet toteu
tua, mikäli elämällä ei olisi takarajaa. Tämä 
toinen olemassaolon (eksistentiaalinen) risti
riita on seuraus ensimmäisestä ristiriidasta. 

Ihmisen olemassaoloon kuuluu, että hän 
on tietyssä suhteessa sekä eristetty että si
dottu: hänen itsetietoisuutensa eristää hänet 
sekä luonnosta että muista ihmisistä. Hänen 
on pakko järkensä avulla itse tehdä ratkai
sut. Samalla hän ei kuitenkaan voi sietää yk
sinäisyyttä. Hänen onnensa ja turvallisuu
tensa riippuu siitä solidaarisuudesta ja yhtei
syydestä, joka kehkeytyy yhdessäolosta mui
den ihmisten kanssa. Eksistentiaalisia risti
riitoja ei voi sekoittaa historiallisiin ristirii
toihin. Viimeksimainitut eivät ole välttämät
tömiä inhimilliselle olemassaololle, koska ne 
ovat ihmisten luomia ja siten ratkaistavissa. 
Silloinkin, kun hallitseva yhteiskuntaluokka 
haluaa esittää ristiriidat väistämättöminä. 

Eksistentiaalisia ristiriitoja ei sitä vastoin 
voi poistaa: ihminen voi ainoastaan reagoida 
niihin eri tavoin. Ihmisten erilaiset reaktiot 
eksistentiaalisiin ja historiallisiin ristiriitoihin 
erittäin vaihtelevissa elämäntilanteissa luovat 
erilaisia persoonallisuusmalleja. Eksistentiaa
liset ristiriidat antavat malleille tiettyä yleis
maailmallisuutta, kun sitävastoin historialli
set ristiriidat muodostavat loputtoman moni
naisuuden, joka on tyypillinen tietylle yhteis
kunnalle. 

Eksistentiaaliset mallit 

Fromm erottaa toisistaan kaksi eksisten
tiaalista mallia: tuottavat ja tuottamattomat. 
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Näissä malleissa piirtyvät ihmisluonteen pe
ruspiirteet, hänen erityinen suhtautumisensa 
maailmaan, ihmisiin. 

Luonteenpiirteet määräävät ja muokkaa
vat ihmisen elämänasennetta. Ne luovat pe
rustan hänen mahdolliselle sopeutumiselleen 
yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin. Sosiaaliset, 
taloudelliset ja kulttuuriolot muovaavat luon
netta, tai tietoisuutta. Siksi esim. tietyn yh
teiskuntaluokan ihmisillä esiintyy yhteisiä 
luonteenpiirteitä. On siis olemassa tietyt yh
teiskunnalliset luonteenpiirteet. Nämä erot
tuvat yksilöllisistä luonteenpiirteistä, jotka 
riippuvat henkisistä ja aineellisista eroavai
suuksista kasvuympäristössä, vanhempien 
persoonallisuudessa, jokaisen yksilön raken
teellisesta erilaisuudesta jne. 

Tuottavan tyypin kuvaan kuuluu, että hä
nellä on perustavaa laatua oleva suhtautumi
nen itseensä ja maailmaan, aktiivisuus kai
killa inhimillisten toimintojen alueilla. Tuot
tavuus on ihmisen kyky mahdollisimman suu
ressa määrin toteuttaa myötäsyntyisiä ja his
toriallisia mahdollisuuksiaan ja käyttää hy
väkseen ainutkertaisia taipumuksiaan. Ihmi
sen on samastuttava potentiaalisten mahdol
lisuuksiensa kanssa ja tämä edellyttää, että 
hän on vapaa kahdessa merkityksessä: hän 
ei ole jonkin toisen henkilön hallitsema, joka 
kontrolloi hänen mahdollisuuksiaan ja hän 
kokee sisäisen vapauden. Ensinmainittu on 
vapautta ulkopuolisesta pakosta, toinen ehto 
sisältää itsessään positiivisen päämäärän: va
pautta johonkin. Nämä vapaudet ovat tie
tyssä suhteessa toisiinsa. Positiivinen vapaus 
edellyttää myös vapautta ulkoisesta pakosta. 

Ihmisellä on tuottava suhde maailmaan 
toiminnan ja ymmärtämisen kautta. Ihminen 
luo esineitä ja luomistapahtumassa hänellä 
on valta aineeseen. Hän ymmärtää maailmaa 
älyllään ja tunteellaan järjen ja rakkauden 
avulla. Tuottavan rakkauden peruselement
tejä ovat huolenpito, kyky vastavuoroisuu
teen, kunnioitus ja ymmärrys. Järjen ja tuot
tavan etsinnän avulla yksilö kykenee tunkeu
tumaan asioiden ytimeen, ts. etsimään oleel
lista, tapahtumien kaikkein yleisimpiä ja 
yleismaailmallisimpia piirteitä. 

Tuottamattomat tyypit 

Tuottamaton ote elämään on tuottavan vas
tapuoli. Fromm erottaa neljä erilaista tuot
tamatonta tyyppiä: vastaanottavaisen, hy-
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väksikäyttävän, kitsaan ja liikemiesmäisen. 
Vastaanottava tyyppi on täysin muista ih

misistä riippuvainen. Hän tarvitsee jatkuvas
ti muiden ihmisten tukea ja apua tunties
saan itsensä hämmentyneeksi ja kykenemät
tömäksi tekemään päätöksiä. Hän katsoo, 
että ainoa tapa saada haluamansa, on saada 
se ulkoa päin. Hän on kykenemätön luo
maan jotain omin käsin, kykenemätön oma
toimisuuteen. 

Muita hyväksikäyttävä tyyppi edellyttää 
edellisen tavoin, että hyvä tulee ulkoa sillä 
erotuksella, että vastaanottavan tyypin odot
taessa hyvän tulevan ikäänkuin lahjana, �y
väksikäyttävä tyyppi tuntee pakonomaista 
tarvetta saada tahtonsa läpi väkivallalla ja _ 
viekkaudella. Hyväksikäyttävä tyyppi on toi
sin sanoen kuitenkin tarmokas yksilö. 

Kitsaalla tyypillä ei ole odotuksia saada 
jotain ulkoa. Hän rakentaa itsensä ja ulk�
maailman väliin seinän ja yrittää säästäväi
syydellä välttää kuluttamasta. Tämän hän 
katsoo lisäävän riippumattomuuttaan ja "va-
pauttaan". 

. . .  
Liikemiestyyppi on myöhäiskapitahst!Sessa 

yhteiskunnassa yleisin tyyppi, mikä j�hti:u 
yhteiskunnan talousjärjestelmästä, kapitalis
mista. Tavaran markkina-arvo määräytyy ky
synnän ja tarjonnan mukaan;. sama k?ske

.
e 

nyttemmin myös yksilöä. Tästä JOhtuen ihmi
nen tietoisuudessaan pitää itseään tavarana 
ja arvoaan vaihtoarvona .

. 
Ts. häne:i arvonsa 

määräytyy sen mukaan kumka suun menestys 
hänellä on ihmismarkkinoilla. Ihminen kokee 
sisäiset mahdollisuutensa erillään omasta 
persoonastaan. Ne eivät ole olema��.

a itsensä 
toteuttamista varten, vaan myyntia varten 
jatkuvasti muuntuvilla markkinoill�. ,V ar� 
muutta identiteettiinsä liikemiestyyppi el etsi 
suhteesta itseensä ja mahdollisuuksiinsa vaan 
muiden hänestä muodostamasta käsityksestä. 
Siten arvovalta, arvonanto, menestys jne. kor
vaavat hänelle aidon identiteetin tunteen. 

"Liikemiesmäisten" henkilöiden väliset suh
teet ovat ulkokohtaisia. Kiintyminen kohdis
tuu ainoastaan toisen myyviin ominaisuuk
siin. Tämä on puolestaan luonnollinen seu
raus siitä että ihmisen täytyy olla "vapaa'', 
siis vapa� yksilöLliisyydestään, 1koska vo!m�
kas luonteenpiirre saattaisi olla markkm01-
den tarpeiden vastainen. 

Yllämainitut luonnehdinnat ovat ideaali
tyyppejä. Yksityinen ihmi�en ".oi 

.
oli� usei

den tyyppien selkoitus. Kuitenkm JOikm nel-

jästä tyypistä on yleensä hallitseva. Puhtaat 
tyypit eivät tietenkään ole ristiriidattomia. 
Sosiologisesti tarkastellen on liikemiestyyppi 
mielenkiintoisin. Sitä voidaan pitää Marxin 
vieraantumisteorian uutena muunnoksena. 

S osiaalistuminen 

Elämän kulkuun kuuluu kaksi erilaista suh
detta ulkomaailmaan: samaistuminen ja so
siaalistuminen. Edellä kuvatut neljä tyyppiä 
kuuluvat samaistumisen piiriin. Ts. yksilöiden 
tarpeentyydytys tapahtuu hankkimalla esinei
tä ja samastumalla niihin. 

Sosiaalistuminen on Frommin mukaan ih
misen toinen tapa paästä kosketukseen maail
man kanssa, mitä vastaa hänen erityinen ta
pansa solmia suhteita muihin ihmisiin. 

Yksilön mekanisoituminen ja vieraantu
minen yhteiskunnasta ovat aiheuttaneet sen, 
että ihminen tuntee itsensä eristetyksi, epä
varmaksi ja avuttomaksi. Ainoa ja pysyvä 
tapa päästä tämän tunteen herraksi on posi
siivinen vapaus, vapaus johonkin mikä sisäl
tää myös sen, että ihminen toteuttaa sisäisiä 
mahdollisuuksiaan. 

Toinen epävarman ja eristetyn ihmisen 
maihdoHisuus on erilaiset pakomeikanismit, 
mikä tarkoittaa, että ihminen pakenee va
pauttaan, yksilöllisyyttään ja minuuttaan 
välttääkseen ahdistuksen. 

Frommin mukaan kulttuurin ja historian 
kannalta kolme merkitttävää pakomekanis
mia ovat: autoritäärinen käyttäytyminen, tu
hoava käyttäytyminen ja automaattinen yh
denmukaisuus. 

Autoritäärinen käyttäytyminen ilmenee 
alistamistarpeena ja vallanhimona. Tai toi
sin sanoen masokistisina ja sadistisina taipu
muksina. Nämä taipumukset ovat toisilleen 
täysin vastakkaisia ja esiintyessään yhdessä 
ne muodostavat autoritäärisen käyttäytymi
·sen mallin, yksilöstä tulee Teodor Adornon 
sanojen mukaisesti autoritäärinen ihminen. 
Sekä masokistiset että sadistiset taipumukset 
auttavat yksilöä - ainakin jonkin aikaa -
pakenemaan eristyneisyyttä ja voimattomuu
den tunnetta. Tämä ratkaisu muodostuu eri
laisista symbioottisista yhdistelmistä, joiden 
pohjana on kyvyttömyys seistä omilla jaloil
laan ja päästää yksilölliset kykynsä valloilleen. 
Yksilöllisen minän poispyyhkiminen ja yri
tys sitä kautta voittaa sietämätön voimatto
muuden tunne on vain eräs puoli masokis-



t!Sla taipumuksia. Toinen on pyrkimys paas
tä osaksi jotain suurta ja mahtavaa, sulau
tua ja imeytyä siihen täysin oman minän ul
kopuolella. Tämä voima voi olla henkilö, ins
tituutio, Jurrnala, kansa!kunta, Jdhtaja jne. 

Sadististen taiipumusten ydin on nautiil'to 
olla toisen herra. Tämä nautinto voi maso
kististen taipumusten tavoin tulla vain aika 
ajoin tyydytetyksi.Sadistin "minä" katoaa hä
nen pyrkiessään tekemään muut itsestään 
riippuvaisiksi, jotta hän sillä tavalla saavut
taisi voiman, joka häneltä riippumattomana 
"minänä" puuttuu. Psykologisesti tarkastel
tuna masokistiset ja sadistiset taipumukset 
ovat saman symbioottisen tarpeen ilmaisu. 
Tämä sisältää sen, että minä ei voi olla auto
nominen. Kyvyttömyys kestää yksilöllisen mi
nän yksinäisyyttä on aina symbioottisen suh
teen takana ja siten on ymmärrettävissä miksi 
masokistiset ja sadistiset luonteenpiirteet se
kottuvat toisiinsa. Fromm antaa tästä esi
merkiksi ihmisten persoonallisuudenrakenteen 
natsi-Saksassa. Myös Adorno, tosin ehkä ah
taan psykologisoivasti, näkee autoritäärisen 
persoonallisuuden fasismin yhtenä syynä. 

Autoritäärisellä henkilöllä on aina kor
keampi taho hänen oman minänsä ulkopuo
lella. Voima, jolle hän ei voi mitään - aino
astaan alistua. Tämä jo1htaa yksilöiden ja 
yhteiskunnan "säilyttämiseen": useimmat his
toriallisista syistä johtuvat seikat selitetään 
"luonnon laeiksi". Frommin ja myös Ador
non mukaan autoritäärinen luonne esiintyy 
useimmiten keskiluokassa - sen keskeisestä 
sijainnista johtuen: he kumartavat ylöspäin 
ja lyövät alaspäin. 

Tuhoava käyttäytyminen 

Toinen pakomekanismi on tuhoava käyt
täytyminen. Masokististen ja sadististen tai
pumusten tavoin tuhoava käyttäytyminen 
johtuu perinpohjaisesta kyvyttömyydestä yh
teisyyteen ja tuottavaan toimintaan. Loppu
tulos on tämän puutteen aiheuttama ahdis
tus ja eristäytyminen. "Tuhoava ihminen" ei 
pyri pakenemaan tuntemuksiaan symbiootti
seen suhteeseen, vaan hän on yksin ja yrittää 
hallita kaikkea minän ulkopuolelta tulevaa, 
minkä hän kokee uhkaavana. Mitä enemmän 
elämän viettejä - ts. omatoimisuutta, aistil
lisia ja henkisiä mahdollisuuksia - tyrehdy
tetään, sitä voimakkaammin ilmenee tuhoava 
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käyttäytyminen. 
Yksilöt ja sosiaaliset suhteet, jotka muodos

tuvat esteeksi elämälle, ovat tuhoavan käyt
täytymisen päälähteet. Ja Fromm katsoo, että 
alempi keskiluokka viettää erityisen estynyttä 
elämää. 

Tämän mielipiteen jakaa Frommin kanssa 
Max Weber kirjassaan "Protestantismin 
etiikka ja kapitalismin henki". Weber selittää 
elämänvastaisuuden johtuvan keskiluokan 
protestanttisuuden askeettisesta perinteestä. 
Perinteestä joka syntyi kapitalismin lapsuu
dessa ja jota keskiluokka kiihkeimmin ja ylei
simmin edusti. 

Automaattinen yhdenmukaisuus 

Kolmas pakomekanismi on sosiologisesti 
tarkastellen mielenkiintoisin ja se vastaa suu
rin piirtein yhteiskuntakuvausta, jossa tavara
fetisismi, byrokratia ja liikemiestyyppi ovat 
vallitsevia. 

Automaattinen yhdenmukaistuminen tar
koittaa sitä, että ihminen hylkää yksilöllisen 
minänsä: hän pakenee ympäristön määrää
maan persoonallisuuteen ja hänestä tulee 
juuri sellainen kuin muut odottavat hänen 
olevan. Tätä persoonallisuudenrakennetta 
amerikkalainen sosiologi David Reisman kut
suu "ulkoapäin ohjatuksi ihmiseksi". Kun 
automaattinen mukautuminen tällä tavoin 
poistaa eroavuudet ympäristön ja minän vä
liltä, ihminen osittain murtaa eristäytyneisyy
tensä ja ahdistuneisuutensa. Hänestä tulee 
yksi miljoonista samanlaisista roboteista. Sillä 
joka kerta kun ihminen "sopeutuu" yhden
mukaistavan paineen alla, osa hänen elävää 
minäänsä estyy ja sen korvaa pseudo-minä. 
Lopputuloksena näemme, että alkuperäinen 
minä, ts. tarve kaikkeen sielulliseen toimin
taan, korvautuu "pseudo-minällä" jolloin 
pseudo-toiminta korvaa alkuperäiset toimin
not: ajattelun, tunteet, tahdon. Minän kadot
taminen saattaa ihmisen avuttomuuden ja 
ahdistuneisuuden tilaan ja hän yrittää lievit
tää tätä ahdistusta mm. pyrkimällä suurem
paan yhdenmukaisuuteen. Automaattinen ih
minen, jota myös Aldous Huxley kuvaa teok
sessaan Uusi uljas maailma, on myöhäiskapi
talismin ihanneluomus: hän on "joustava" ja 
kulutusystävällinen. Hänellä ei ole minuutta 
ja hän on helposti manipuloitavissa. Autori
tääri>sen ja tuhoavan käyttäytymisen pakome
kanismit ovat pääasiassa selitettävissä psyko-
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logisin termein ja niiden teoreettinen kiinne
kohta on psykoanalyysissä. Automaattisen 
mukautumisen Fromm selittää historiallisesti 
ja sosiaalisesti. Teoreettisesti tarkasteltuna 
automaattisen mukautumisen kuvaus liittyy 
marxilaisuuteen ja aivan erityisesti Frankfur
tin koulukuntaan. Theodor Adorno ja Max 
Horkheimer, kuten myöhemmin Marcuse ja 
Jörgen Habermas ovat seikkaperäisesti analy
soineet tajuntateollisuuden leviämistä myö
häiskapi talistisessa yhteiskunnassa. 

Useilla Frommin kirjoituksilla on liian spe
kulatiivinen leima. Hänen tieteellinen näke
myksensä on objektiivisidealistinen. Useat 
hänen myöhemmistä 60- ja 70-luvun teoksis
taan ovat pelkkiä kopioita hänen tärkeim
mistä töistään 40- ja 50-luvuilla, siis ajalta 
jolloin Frankfurtin koulukunnan vaikutus oli 
voimakkain. 

Frommin idealismista on luovuttava, mutta 
rationaalista ja oleellista hänen kulttuurikri
tiikissään on mielenkiintoinen joskaam ei 
moiHeeton yhteiskunta-analyysi klassisen 
porwi:riJ,lisen humainismin lähtökohdista. 
Erich Frommia lukee kuin nuorhegeliläistä 
iskulausetta: "Todellisuus ei ole järkevää 
vaan järkevä on todellista." D 

KIRJOJA 

Virkamies pahoinvointivaltiossa 

Jarkko Rosenlund: Pikku valtiomies. Gummerus 
1978 (256 s.) 

Esikoisromaaniksi varsin taitavasti Jarkko Ro
senlund hahmottelee eräitä nyky-Suomen ominais
piirteitä: poliittista valtapeliä sekä rajujen yhteis
kuntamuutosten jalkoihin jääneiden ihmisryhmien 
pahoinvointia, muutamien yksilöiden kokemana. 

Romaanin ajankohtaisina raameina ovat kevään 
1978 poliittiset tapahtumat, joita tarkastellaan lä
hinnä päähenkilön, hallitus�ihteeri Martti Salon 
väsynein silmin. "Aidon tunnistettavasti" kirjoitta
ja käyttää oikeita nimiä eturivin poliitikoistamme. 
Entinen STT:n työmarkkinatoimittaja osoittaa 
tuntevansa tilanteen, taustat ja henkilöt; luonneh
dinnat ja repliikit sattuvat kohdalleen. Tosin polii
tikkojen kannanotot toistuvat henkilökohtaisissakin 
keskusteluissa jokseenkin samanlaisina "poliittisen 
asemasodan klisheinä'', kuin ne esiintyvät päivit
täin julkisissa tiedotusvälineissä. Uutta informaa
tiota politiikkamme voimahahmojen ja heidän us
kollisten avustajiensa mielenlaadusta ei juuri tule 
esille, vain demarien kuvaus on hieman vivahteik
kaampaa, mikä viittaa kirjoittajan kulissientakaisen 
kokemusmaailman yksipuolisuuteen. Suhteellisen 

asiallisessa "lehdistökatsauksessa" heijastuu kuiten
kin tietty johtavien ammattipoliitikkojen arvostus, 
puolueeseen katsomatta. - Valitettavasti varsinai
nen "poliittisen päätöksenteon mekanismien" kä
sittely pysähtyy sujuvaan johdantoon, jota on siro
teltu pitkin teosta. 

Kirjan pääteema on 1970-luvun suomalaisen yh
teiskunnan pahoinvointi. Nopeiden yhteiskunnallis
ten muutosten, massoittumisen sekä pien- ja suur
yhteisöjen hajoamisen juuriltaan kiskaisemien ih
misten elämän tyhjyys; nukkumalähiöiden kontak
titon, lamaannuttava lokeroituminen vuokra- tai 
velkaneliöihin; työn raskas yksitoikkoisuus ja kil
pailuyhteiskunnan paineet; kaikki nämä ahdistavat 
ihmisiä, jotka lannistuneina tuskailevat elämänsä 
tarkoituksettomuutta. Pääteema korostuu voimak
kaasti Martti Salon ja hänen lähisukulaistensa aja
tuksissa. 

Salo on maalaiskodista lähtenyt, nyt 35-vuotias 
"vanhus", joka päivä unelmissaan muistelee 1960-
luvun muutoksen huumaa ja ihmettelee, mikä siinä 
meni vikaan. Uusvasemmistolaisen aallon harjalla 
hän tuli suoraan yliopiston penkiltä ja mielenosoi
tuksista ministerin poliittiseksi sihteeriksi ja leipäy
tyi siitä valtion virkamieheksi, joka vähitellen tyl
sistyy tuhertaessaan raskassoutuisessa virkakoneis
tossa puolueensa, SDP:n hyväksi. Turhautuneisuu
dessaan hän ajautuu yhä syvenevään ahdistunee
seen välinpitämättömyyteen ja siitä kriisiin - al
koholikierre, vatsahaava, sairaala - joka (taka
kannen mainostekstin mukaan) "pakottaa hänet 
tajuamaan itsensä, perheensä, työnsä ja taustan
sa". Tällaista käännekohtaa ei kirjan sivuilta kui
tenkaan voi lukea, edes rivien välistä, ellei sillä sit
ten tarkoiteta "Uffen" Salolle tarjoamaa etene
mismahdollisuutta, jota tämä jää kirjan lopussa 
miettimään. 

Politiikan valtapelin ja siinä nappulana olevan 
pikku valtiomiehen (lue: virkamies) kuvauksen 
ohella Rosenlundin teksti soluu aidon tuntuisesti 
erityisesti Salon äidin mietteissä, tämän muistelles
sa toistuvina takaumina kansalaissotaa ja sen jäl
kitapahtumia sekä havainnoidessa poikiaan tark
kailemalla maailman menoa ja ihmisten luonteen 
muutosta. Muut henkilöhahmot ovat huomattavasti 
teennäisempiä, epäilemättä todellisten ihmisryh
mien vas1tineita mutta kanikatyyrejä, joi.Ila kaikil
la on syystä tai toi.sesta paha olla nyky-yhteiskun
nassa. 

UUJtistoimi:ttajana oppima saanut Rosenlund ra
kentaa kirjansa juonen ja raVkaisut melko yksin
kertaiseksi kuvioksi. Martti Salon alamäkikierre pa
lauttaa hänet sairaalan kautta takaisin virkapöy
,tämä ääreen, ilman et1ä mitään vihjettä muutok
sesta näkyisi. Salon veljenpoika, taistolaisopiskdi
jan karikatyyri, joka äidin ohella edustaa kirjassa 
ainoata "aatteellisuutensa" säilyttänyttä hahmoa, ei 
föydä omaan identhteettiongelmaansa ja ympäröi
vän todellisuuden ristiriitoihin muu ta ratkaisua 
kuin itsemurhan. Muut kohauttavat olkapäitään, 
kUJkin tavallaan, ja jatikavat omissa ahdistuneissa 
askarei,ssaan ... 

iKaavamaisiin ra:tkaisuihin kirjoittaja tyytyy myös 
vyör�btäessään henkilöhahmojensa suulla ihmisten 
pahoinvoinnin syyt yhteiskunnan pemsrakenteen 
muuttumattomuuden, kapitali,smin ja suurpääoman 
ntskollle. Hieman rehellisempää olisi ollut painot
.taa, että jokseenkin kaiikki puolueet, ja juuri so-



sialidemdkraa:tit etunenässä, ovat olleet voimak
kaasbi ajamass•a seHaista yhtei�kuntakehi·tystä, jonka 
seurauk·sia hänen kuvaamansa ihmiset apaatti·sina 
kokeva:t ja havain.noivat. Huolimatta monin pai
koin osuvasta nyky-yhteisömme kritiikistään, Ro
senlundin teos edustaa siten ns. ideologista eli vm
maitonta tietoisuu1bta (viitatakseni erääseen R. Wi
leniuksen kä)'ttämään ajatukseen). 

Kirjan pessimi1stinen perusvire ei siis tarjoa mi
tään ratkaii·sua esitetyi.U.e ongelmille. Ajatus pa
luusta maalle torjutaan kyllä meLko tehokkaasti 
i<elvottomana vais1tauksena. Ainoana "todellisena" 
vaihtoehtona tulee usein esiin vallanpi.täjien vaih
taminen (kapitaliMeåsta sosialisteihin) mutta vail
la vii.ttatustalkaan ·sii·tä, miten sitä valtaa pilläisi käyt
tää, jotta pahoinvo1inni-sta päästäisiin. Si-inä mie
lessä kirjan sanoma on jokseenkin tyhjä. - Toi
voa sopii, että Rosen.lund seuraavassa teoksessaan 
keiksii, mit·en yhteiskurutarattaan pyörimi•ssuuntaan 
voidaan vaikuHaa ja mih,in suuntaan; suhteellisen 
vaaitimaititomia esimei<kkejä löytyisi jo nytkin. 

Raimo Ruottu 

Kirja vihjeitä 

Malcolm Bradbury: Ajan mies (suom. Pentti Saari
tlmski). 3·27 s. W.SOY 197·8. 
- "Testasin täHä P()[l1aaniJla muutamaa kotimais
ta ystävääni, suomalaisen inteMigentsijan edustajaa, 
ja vaikutus ol,i -: kirja ä11sytti, .tuotti hupia, nau
ratti, hohottutti." NäJin ke11too Rauno Velling e.sit
teilyssään - osuvaisti. Englantifai.nen kirjailija on 
tehnyt pirullisen yhteenvedon sii·tä, miten 60-luvun 
puheenaiheet koettiin muotisosiologien ja opiskeili
joiden piirissä. Sopii soveiltaa Suomessai<in tapah
tuneisiin kdehurutoihin. ( 0 J) 
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Oskar Reponen: Suomalaisia selvänäkijöitä. 256 s. 
Otava 11978. 
- Kun meikä,läiseit kustantajat ovat huomanneet, 
eutä ns . yLiluonnohli1seen vivahtava kirjallisuus me
nee kaupaksi, on kiire tehdä 'kotirnaisiakin koostei
ta .käännö.sten jatkeeksi. Alueen kartoituksen 'jär
kiperäii.stämiseks.i' Jari Koposella kumppaneineen 
riittää töitä. ( 0 J) 

Avoin kirja. Sivumäärä n. 13 mm. Otava 1978. 
Tämän filosofiaan .Juokitellun teoksen mottona on 
Franz Ka�kan totJeamus: "Kirjoja, jotka tekevät 
meidät onnellisiksi, voimme tarpeen tullen kirjoit
taa itse". Nollapiste-runokokoelman tekijänä arvos
tan fätä, miltä ilmeisimmin Paavo Haavikon oi
va:l1luksesta, julkai1stua kirjaa. (OJ) 

Lue lapselle! Toimittaneet Tuula Ikonen - Satu 
Ma11tti1la - Kari Vaijärvi. 279 s. Weiilin +Göös 
1978. 
- YK:n Lasten vuodein kynnykseHä ilmestynyt tie
toteos lapse�ta kuvan, kielen ja joukkotiedotuksen 
maailmassa. Osin ·tiedot eivät ole ihan ajan tasalla, 
mutta se ei haittaa, sillä perusasiat pätevät. (OJ) 

Lukutikku kirjallisuuden lukijalle. Toirni,ttaneet 
Mirjam Polkunen - Pek:ka Suhonen - Auli Vii
kari. 281 s. Weil.in +Göös 1978. 
- Kun kouilua on niin helppo haukkua, niin to
dettalkoon taas kerran, että harva oppii tkou1ussa 
täysin purj·ein seilaamaan kirjallbsuuden maailman
merillä. Tiedetään, että vain pieni vähemmistö lu
•kee .suurimmain osan kaunokirjallisuutta, joten yk
sikään opaskirja, joka vikittelee kirjallisuuteen, ei 
ole paihitteefosi. Tämän ltikemisoppaan taso on 
taattu vahv.oiHa telkijänimi·l'\ä: Eib Pennanen, Pek
ka Tarkka, Vifö.o Viboen, Harry Forsblom, Kai 
Lai1tinen, Hannu Mailrnlä, j'a Outi Nyytäjä - plus 
toimittajat. (OJ) 

K. U L TT U lU R � IK E S � lUJ S 
KRllTTl�E� KORK�AKOUlU 
1Qsoite: VÄINÄMÖISENKATU 25 A 11 00 100 HELSINKI 10 

Puhelin: 44 85 14 (ma-pe klo 9-13), ps-tili 1683 7 1-4 

kevätkausi 1979 alkaa 
TIISTAINA 30. 1. KLO 19 STEINER-KOULULLA, LEHTIKUUSENT. 6 

TAITEESTA JA KAUNEUDESTA 
Arkkit.yo Matti Kuusela 
Kommentti: arkkit. Keijo Petäjä 

(INKA+ KKK) 

KEVÄTKAUDEN OHJELMA JULKAISTAAN KOKONAISUUDESSAAN 
KATSAUS 1/79:SSÄ. OLETKO MUISTANUT UUSIA TILAUKSESI? 



Tilaa Katsaus 

vuodeksi 1979 

Tilaukset kätevimmin maksamalla 40-mk/vuosikerta ps-tilille 715 56-0/ 
Katsaus-KKK, Väinämöisenkatu 25 A 11, 00100 Helsinki 10. Tilaajan 

nimi ja osoite selvästi painokirjaimin! 

Katsaus ilmestyi vuosina 1957-68 ja jälleen vuoden 1973 a:lusta, a,lo,i1t

taen nyt jo seitsemättä ( yhdeiksättältoista) vuiosikertaansa. 

Katsaus on Kriititisen Kor.keakoulun ju1kaisu j1a puoluepoliittisesti rnp

pumaton. 

Katsauksen kirjoittajat 1eduSitavat hyvin °erilaiisia elämänikatsomuksia ja 

mielipidesuuntia. Käsiittelemme .suoraan ja 1avoimesti tämän hetken 

o1eelilisiå kysymyksiä .esittämättä niihin mitääin 'oi:kea,oppisia' vas·tauksia. 

Katsauksen aihepiirit ulottuvait kaikii11e elämän alueil1e, muuta eri<tyi

sesti se pyrkiä käs.i1ttelemään ·kulttuurin j:a yhteiskunnan kehityiksen 

perust·eita, mm. seuraaviilla .alueilla: 

- 1talous, .energia j·a ekologia 

- ihminen, perhe ja yhtBisö 

- 1laki, hallinto j.a poliitiikka 

tiede ja filosofia 

- kasvatus ja koulutus 

- lääketiede ja berveys 

- kulttuuri j.a taide 

Katsaus sisältää Kriiittisessä Ko11keaikoulussa pidet<tyjä esitelmiä, .alusituk

sia ja keskustelupuheenvuoroja ·sekä muita ajankohtaisia - tai ajatto

mia - ongelmia käsitteleviä ·kirjoirt:uksia. 

Katsaus ennakoi: 1siinä käsiitellään keskeiseksi nousevia kysymyksiä usein 

huomaitJtav,a:sti aikaisemmin ·kuin ne 1tulievait muualla .esiin. Kannattaa 
siis pysyä Katsauksen vuositilaajana! 


