
Jooga lentää pian Suomenkin kouluissa? 
(Lähetetty Helsingin Sanomiin 30.4.2007) 
 
Helsingin Sanomien kirjoituksessa 28.4. ("Meditaatiota tuodaan Suomenkin kouluihin") olivat 
taustatyöt jääneet tekemättä. 
 
Tämä oli sitäkin ikävämpää, koska juuri nyt olisi ollut aihetta analysoida terävästi operaatiota, jonka 
USA:sta rahoituksensa keräävä kultti on käynnistänyt soluttautuakseen Suomen koululaitokseen.  
 
Lehdellä olisi ollut todellinen tutkivan journalismin paikka – mutta kansalaiset saivatkin puffin 
"suoraan mainonnan oppikirjasta". Huuhaata on "ohut mutta tasainen puro myös laatulehdissä", 
moitti tiedetoimittaja Erkki Kauhanen turhan toiveikkaasti väitöskirjassaan viime vuosikymmenellä. 
Median valtavirtaa ei vastuu valistuneesta maailmankuvasta jaksa tätä nykyä oikein innostaa? 
 
"Yliluonnollisessa mietiskelyssä" on kyse uskonnosta; hindulaissävytteisestä kultista, jonka perusti 
guru Maharishi Yogi viisikymmentä vuotta sitten Intiassa. Kultti on vauras, sillä sen käytäntöihin 
kuuluu uskovaisten omaisuuden kerääminen liikkeen haltuun. Niinpä Maharishi-kultti on perustanut 
kautta Yhdysvaltojen omaa uskonoppiaan kouluttavia "yliopistoja" (nimike on USA:ssa varsin 
vapaamuotoinen). Niihin ohjaa kasvatteja omien uskonnollisten koulujen verkosto – uskollisesti, 
kuten Maharishi-koulun nettisivut lehden lähteinä kertoivat. 
 
Nyt tämä New Age aiotaan siis tuoda virallisesti myös Suomen koululaitokseen, lehti innostuu. 
Levittämisen taktiikkaan kuuluu, että julkisuudessa ajetaan pimein lyhdyin. Kultin kannattajat 
kiistävät aina liikkeen uskonnollisuuden, ja HS nielaisi väitteen purematta! Taktiikka toki toimii: 
pyöritetäänhän Suomessakin jo Steinerin antroposofisen uskonnon "esivalmennusleirejä" valtion 
tuella.  
 
Maharishi-kultti toimii politiikassa nimikkeillä joogalentäjät tai luonnonlain puolueet. 
"Luonnonlait" ovat joogalentäjillä vain vallan muuta kuin luonnontieteissä; siinäkö peruste 
"moniarvoisen" opetuksen sisäänajoon Suomenkin kouluihin? Liikkeen perususkomuksiin kuuluvat 
muun muassa paranormaalit ilmiöt. Oppiin vihittyjen ryhmämantraukset synnyttävät 
maailmankaikkeudessa "yhteisiä hyviä värähtelyjä", jotka kääntävät maailman menon kultin 
sanelemaan suuntaan. Johtajaguru on luonnonlakien psykomanipulaatiossa sen verran pitkällä, että 
hän voi värähtelyjensä avulla lentää joogaten mielensä mukaan (tuttu ajatus jo Steinerilta, joka 
"matkusteli" henkivoimillaan planeetoilla 1900-luvun alussa).  
 
Yksitotinen luonnontieteilijä joutuu nyt pilaamaan karkkipäivän: kirkasta humpuukia.  
 
Vielä ei sentään meillä puuhata evoluution opetuksen kieltämistä kouluissa, kuten eräät 
uskonsuunnat USA:ssa. Kristityt fundamentalisti ovat täällä toistaiseksi hillitymmillä linjoilla, 
mutta uudet "itäiset" kultit käyvät Euroopassakin mieluusti luonnonlakien, luonnontieteiden sekä 
niiden opetuksen ja sovellusten kimppuun. (Varsinkin moderni genetiikka näyttää olevan niille tabu 
vielä jyrkemmin kuin antroposofian "biodynaamikoille".)  
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