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HAASTATTELU: Tero Säilä
KUVAT: Justine Cederberg

Pienestä pitäen Aki Cederber-
giä ovat vetäneet puoleensa 
mystiset kuvat, symbolit ja 
näyt. Hän on halunnut kokea 
maailmaa syvemmin, ei 
vain modernin länsimaisen 
kaupungin kasvattina. Etsin-
nöissään hän on tutustunut 
niin omaan perinteeseemme, 
riimuihin, kuin länsimaiseen 
esoteriaan. Kohtalon tai 
sattumusten johdatuksesta 
hän sai myös opettajan, joka 
mahdollisti pääsyn suljettuun 
ikivanhaan intialaiseen viisau-
sperinteeseen, naga-babojen 
maailmaan. Tästäkin keskus-
telimme syksyisessä Kalliossa 
kahvikupin äärellä.

– MUISTAN, KUN OLIN VARHAI-
SESSA TEINI-IÄSSÄ ja törmäsin 
Suomalaisessa Kirjakaupassa jo-
honkin rajatiedon ABC-kirjaan. Kir-
jassa oli Aleister Crowleyn kuva: 
keski-ikäinen, kaljupäinen ja tui-
jottavakatseinen. Valokuva oli hy-
vin magneettinen. Tässä teoksessa 
kerrottiin pedon hampaista, suute-
lemisesta ja kaulalle jäävistä puru-
jäljistä. Tämäkin on yksi esimerkki 
siitä, kuinka kiinnostus henkisyy-
teen ja henkisiin traditioihin voi 
syntyä. Crowley on sellainen ”rock-
tähti”, jonka persoona herättää 
nuorten kiinnostusta.

Aki toteaa, että Crowley ei ehkä 
toteuttanut kaikkea parhaalla mah-
dollisella tavalla, mutta saattaa silti 
olla alkusysäys henkisyyteen. Cro-
wley ei ollut Akille ainoa kiinnos-
tuksen kohde. Esoterian piirit ovat 
täynnä hämäräperäisiä persoonia, 
jotka väittävät omaavansa autent-
tisen tradition tai suoran yhteyden 
jumaliin. Crowleyn tapauksessa 

kyse oli yhteydestä korkeampaan 
suojelusenkeliin Aiwassiin, eli hä-
nen ”korkeampaan itseensä”, joka 
saneli hänelle Lain Kirjan, uuden 
ajan manifestin. 

Vähän myöhemmin Aki tutustui 
tarkemmin pohjoisen myytteihin, 
suomalaiskansallisiin perinteisiin, 
jumalmaailmaan ja maailmanku-
vaan, joka niihin liittyy. Hän jäi 
kuitenkin kaipaamaan elävää pe-
rinnettä ja matkusti sen perässä In-
tiaan. Intiakin on muuttunut, mutta 
monoteistiset uskonnot kuten kris-
tinusko ja islam eivät ole tuhonneet 
suullista vanhaa polyteististä ja 
panteististä jumalperinnettä.

– JOS MEILL Ä VIEL Ä OLISI TIE-
TÄ JÄL AITOS, meillä olisi pyhiä 
hulluja tai viisaita tarinankertojia, 
linkki johonkin syvempään. Vaik-
ka tarvitsisikin tuota yhteyttä, ei 
kaikkien silti kannata ryhtyä sa-
maaneiksi. Se polku on ainoastaan 
harvoille.

Aki Cederbergin 
P Y H I I N V A E L L U S
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Akille kyse on maailman ymmär-
tämisestä mytopoeettisena koko-
naisuutena. Yhteyden menettämi-
nen johonkin suurempaan, on eräs 
pahoinvointimme syistä. Vauraus ei 
automaattisesti tuo henkistä rikkaut-
ta. 

– Vallalla on käsitys, että on ole-
massa universaali ihminen, globaali 
olento jolla on globaali uskonto. Suu-
ret ideologiat ja uskonnot hallitsevat 
aina samoin. Ne laittavat rahan, niin 
vasemmalla kuin oikeallakin, tavalla 
tai toisella keskipisteeseen. 

Aki kokee kansanperinteen ole-
van merkittävä osa kieltämme. 
Suomessa monilla ihmisillä on vielä 
voimakas ja elävä luontosuhde. Ym-
märretään, että metsässä ei kannata 
huutaa ja saunassa otamme vähän 
rauhallisemmin. Perinne elää myös 
juhlapyhissä kristillisen hunnun ta-
kana. Joulu, pääsiäinen, juhannus 
ovat kaikki vuodenkierron merkki-
paaluja, hetkiä jolloin ihminen yh-
distyy suurempaan sykliin.

Keskustelumme sivuaa myös Jo-
hannes Setälää, jolla on laaja suo-
malaisen samanismin tuntemus.

Aki mainitsee käyneensä Setälän 
luona. Tämä piti Akin Pyhiinvael-
lus-kirjasta, kykeni näkemään kirjan 
idean ja tarkoituksen ja toivoi, että 
useampikin olisi sen lukenut. Ulkoi-
sesti kirja kertoo Intiasta, mutta sy-
vemmin jostakin muusta.

– New Age ja länsimainen magia 
ovat usein hapuilua ilman ankkuria. 
Niihin on helppo eksyä. Silloin hy-
väksytään epämääräisiä persoonia 
oppaiksi ja toivotaan, että joku tulisi 
kertomaan kuinka asiat todellisuu-
dessa ovat.

Kuriositeettina Aki mainitsee koh-
taamisensa Ior Bockin kanssa, jonka 
oppeja hän ei ole tarkemmin seuran-
nut.

– Ollessani 5-vuotiaana Suomen-
linnassa sukukokouksessamme, jos-
sa oli paljon lapsia. Ior kysyi isältäni: 
”Ovatko nämä kaikki tulleet sinun 
spermastasi?” Minä kysyin: ”Isä, 
mikä on sperma?”

AKIN ENSIMMÄINEN MATKA IN-
TIAAN kesti kolme kuukautta. Sen 
jälkeen hän on kymmenen vuoden 
aikana tutustunut sen eri alueisiin. 

– On länsimainen idea, että hen-
kinen ihminen on aina rauhallinen 
ja hymyilevä. Kerron kirjassani ta-
paamistani guruista, he ovat kaikkea 
muuta kuin salonkikelpoisia ja sees-
teisiä. Huomasin, että he nauravat 
paljon. Naurava ihminen tietää jo 
jotain. Epäilykseni heräävät, jos ih-
minen ottaa itsensä kovin vakavasti. 

– Naga Babat ja askeetikot pitävät 
lännen joukkoliikkeen muotoisia gu-
ruliikkeitä vähän kuin henkisenä Co-
ca-Colana. Vanhassa perinteessähän 
gurun pitää vakuuttua, että oppilas 
on perinteen arvoinen ja kykenevä 
vastaanottamaan opetukset.

Aki mainitsee messiaanisen us-
kontoperinteen, jossa hyvä ja paha 
nähdään vastakkaisina ja joka on 
tyypillinen vaikkapa kristinuskolle ja 
islamille. Sellainen vie kauaksi yksey-
den kokemisen mahdollisuuksista. 

– Kali-jumalatar on verenhimoi-
nen ja hänen ihonsa on musta in-
tialaisen dharmaperinteeseen liit-
tyvissä kuvissa. Hänen kaulassaan 
olevassa ketjussa roikkuu ihmisen 
päitä ja yhdessä kädessäkin on irti 
leikattu pää. Jumalattaren suu on 
verenhimoinen. Eräs käsistä tekee 
mudran, joka tarkoittaa ”ei pelkoa”. 
Hindulaisuudessa kaikki on yhtä. 
Yhtä lailla Kali kuin hyväntahtoiset 
Paravati- tai Lakshmi-jumalattaret, 
tai Shiva, jolla on lukemattomia 
muotoja, – niin salonkikelpoisia kuin 

villejäkin, kaikki ovat samaa. Län-
simaissa on edelleen voimakkaasti 
läsnä asetelma hyvä vastaan paha. 
Siitä kannattaisi luopua ja päästä ko-
konaisvaltaisempaan ymmärrykseen. 

– Japanista kotoisin oleva 1400-lu-
vulla elänyt zen-munkki Ikkyu varttui 
munkkiluostarissa ja edistyi nopeasti. 
Hän sai kirjallisen todistuksen valais-
tumisestaan. Ikkyu otti paperin, repi 
sen ja jätti luostarin jossa hänelle oli 
tarjottu auktoriteettiasemaa. Hän 
sanoi, että löydätte minut bordellis-
ta, sakekaupasta tai vuoren päältä. 
Ne ovat paikat, joissa tästä lähtien 
meditoin. Lopun elämäänsä hän 
vietti vaeltaen, viettäen aikaansa sa-
kebaareissa, bordelleissa ja vuoren 
huipulla.  Kaikista näistä paikoista voi 
löytää valaistumisen hetken. (Ikkyuu: 
Riehaantunut pilvi ja Luurankouni, 
suom. Kai Nieminen)

HENGEN JA TIEDON MESSUIL-
LAMME Aki käsitteli omaa polkuaan 
ja teostaan (Pyhiinvaellus, Matkal-
la Intiassa ja Nepalissa, Salakirjat 
2013), joka on matkaopas ja esotee-
rinen kirja yhtä aikaa. Hän kertoo, 
kuinka sai kurkistaa sisälle vihkimys-
ten perinteeseen. Tuo mahdollisuus 
tarjosi ehkä totuudenmukaisemman 
näkökulman, kuin mitä länsimaalai-
sen on yleensä mahdollista saavut-
taa.  

– Kirjailijan tehtävä on olla rehelli-
nen. Kokemukseni eivät vastaa yleis-
tä kuvaa Intian raukeasta onnellisuus-
perinteestä, joka on todellisuudessa 
paljon laajempi ja monimuotoisempi 
kuin mitä ajatellaan. Intialainen joo-
gaperinne, kuten minä sen kohtasin, 
muistuttaa enemmän hermeettisen 
magian perinnettä länsimaissa, kuin 
jonkinlaista venyttelyä. 

–  Välillä en tiedä varmasti, ovatko 
varhaiset kokemukseni unta, osa nä-

”Naurava ihminen tietää jo jotain. Epäilykseni 
heräävät, jos ihminen ottaa itsensä kovin 
vakavasti.” 
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kyä vai ovatko ne jotain lapsena nä-
kemääni. On olemassa tietoisuuden 
massa, josta ammentaa jotakin.

– Pyhiinvaellus tapahtuu niihin 
paikkoihin ja kohteisiin, jossa ikuisuus 
ja aikaan sidotut asiat kohtaavat. Ne 
ovat ylitsemenopaikkoja, joita in-
tialaisessa kulttuurissa ja perintees-
sä kutsutaan nimellä Tirtha. Intiassa 
niitä ilmentää aina puu, järvi, luola, 
lehto, jokin luonnon maamerkki. 
Myöhemmin paikalle on rakennettu 
temppeli. 

Aki löysi saman yhteyden myös 
Suomesta. Vaikka meillä ei ole jäljellä 
temppeleitä, meillä on jäljellä käsitys, 
että niin metsä kuin lähdekin ovat 
pyhiä. Hän kuvaili messuluentonsa lo-
pussa, kuinka kaikki kaukaiset matkat 
johdattivat lopulta kotiin. 

– MINULLE KERTOMUS VÄINÄ-
MÖISESTÄ ON LÄHEINEN. Hän 
soittaa kanteletta, laulaa laulun. 

Koko luomakunta, kaikki ilman, maan 
henget ja veden hengettäret tulevat 
kuuntelemaan narratiivia, tarinaa 
jota Väinämöinen kertoo. Lauluil-
la on syvempikin merkitys kuin vain 
viihdyttäminen: tarinat luovat maa-
ilmamme ja tarinankertojan tehtävä 
on maailman luominen.  

– Väinämöisen matka Antero Vi-
pusen vatsaan ei ole mikä tahansa 
kertomus: Hän matkaa esi-isän, vai-
najan vatsaan, jossa tekee itsestään 
pajan, saa kolme sanaa ja pystyy ra-
kentamaan veneen. Vene ei ole pelk-
kä pursi, vaan vihkimyksen alus, joka 
kuljettaa syvien tyhjyyksien, kuilujen 
ja pohjattomien merien ylitse. Siinä 
on paljon meidän ajallemme tärkeää 
symboliikkaa. Ehkä mekin seisomme 
koko ajan Antero Vipusen, nukkuvan 
jättiläisen päällä. 

Symbolien kautta siirrymme Carl 
Jungiin. Akin intialainen opettaja kri-
tisoi länsimaisen perinteen Jung-kes-

keisyyttä, jossa ajatellaan, että sym-
bolit referoivat ihmisten ideoita 
maailmasta. Opettaja puhui merkeis-
tä, jotka referoivat maailmassa jo ole-
via asioita. 

Lieber Novus / Punainen kirja on 
Jungin itsensä kuvittama. Kirja tuo 
esiin hänen salassa pidetyn mysti-
sen puolensa, joka olisi vähentänyt 
uskottavuutta tieteilijänä. Akin mie-
lestä Jung oli täysi gnostikko ja suosit-
telee kirjaa The Gnostic Jung. Sen on 
kirjoittanut gnostilaisen kirkon vetäjä 
Stephan A. Hoeller. Aki sanoo arvos-
tavansa Jungin työtä ja sen länsimai-
hin tekemää vaikutusta. 

– INTUITIO ON OSA RIIMUJEN 
KÄYTTÖÄ. Riimut ja tietyt muut vas-
taavanlaiset asiat ovat meihin syvälle 
piirrettyinä. Jos ihmiskunta joutuisi 
aloittamaan alusta, nämä samat asiat 
kumpuaisivat uudestaan esiin. Ne 
ovat osa meitä. 

AKI CEDERGERG (s.1978) 
on helsinkiläinen kirjailija, 
muusikko ja elokuvantekijä. 
Hän on kirjoittanut kirjan 
Pyhiinvaellus (Salakirjat, 
2013) ja hänen tekstejään 
on julkaistu mm. The Fenris 
Wolf- kirja-antologioissa 
(Edda Publishing). Hän on 
ollut mukana eri yhtyeissä, 
joiden kanssa hän on julkaissut 
useita levyjä. Lisäksi hän 
on järjestänyt näyttelyitä 
ja esiintynyt eri maissa. 
Cederbergin Halo Manash- 
yhtyeen kanssa tekemä 
elokuva Taiwaskivi on julkaistu 
Back to Human Nature-dvd-
kokoelmalla (Njuta Films).
Cederberg on myös yksi Radio 
Wyrd -prodcastin tekijöistä 
(radiowyrd. fi). Cederbergillä on 
kulttuurialan tutkinto, ja hän 
työskentelee elokuvatuotannon 
parissa, asuu Helsingissä ja 
harrastaa nyrkkeilyä. 
Syksyllä 2015 hän esiintyi 
Hengen ja Tiedon messuillam-
me  Helsingissä. 
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– Riimut ovat aakkosto, jossa ään-
nearvojen mukaan puhutaan futhar-
kista (F,U,TH,A,R,K). Vanhimmassa 
riimurivistössä 24 on riimua. Nuo-
remmassa futharkissa on 16, anglo-
saksisessa, sitäkin myöhemmässä, on 
32 riimua. Ajan myötä merkkien mää-
rä on joko supistunut tai laajentunut. 
Merkkien määrästä havaitaan, että 
myös ihmisten maailma on supistu-
nut tai laajentunut. Riimut tarkoitta-
vat salaisuutta, kuiskaamista, josta 
juontuu suomen kielen sana runo. 
Riimut ovat saloja, joita viisauden, 
kuoleman, ekstaasin jumala Odin ta-
voittelee. Hän roikkuu keihäällä lävis-
tettynä suuressa pyhässä maailman-
puussa yhdeksän yön ajan. Hän antaa 
itselleen uhrina itsen ja kivuliaan ini-
tiaation kautta putoaa puusta, saa 
huutaen riimut ja tulee takaisin maa-
ilmaan. Hänellä on riimujen salat. 

– Tarina on hyvin samantyyppinen 
kuin Väinämöisellä. Se on kivulias sa-
manistinen prosessi, jossa saadaan 
esille jotakin maailman luonteesta. 
Odinin arkkityyppi on ikuinen viisau-
den etsijä. Hän ei koskaan lokeroidu 
tai tyydy mihinkään. Hän on aina hie-
man hämäräperäinen ja hänen tar-
koitusperänsä ovat ambivalentit. Hän 
ei ole mikään hyvä isäjumala. Välillä 
ihmiset eksyvät ja tekevät Odinista 
lempeän.

– Riimut eivät ole vain merkkejä, 
ne referoivat asioita. Ensimmäinen 
riimu on f-kirjaimen kaltainen ja tar-
koitti karjaa ja omaisuutta. Se edusti 
kokonaista maailmaa ja kaikkea mikä 
siihen liittyi. Tuollainen mytopoeetti-
nen kokeminen on hävinnyt. Meidän 
on vaikea ymmärtää riimuja, koska 
sen aikainen mielenmaisema on niin 
etäinen. Tuli ja vesi olivat perustavan-
laatuisia, voimakkaita, elementaarisia 
osia jokapäiväistä elämää. Ihmiset 
ymmärsivät heti, mitä ne tarkoitti-
vat. Me joudumme etsimään kirjoista 

selityksiä. Meillä ei ole uusia riimuja, 
kännykkäriimu tai Facebook-riimu ei-
vät vie meitä toiseen tilaan tai van-
hempaan maailmaan. 

– OLEN AINA ETSINYT JOTAKIN, 
mikä ei ole aikaan sidottua, viisautta 
joka ei välitä, mitä tämän ajan nor-
mit sanovat. Se on ikuista, jotakin 
mikä on aina ollut. Hetkeen sidotut 
henkisyyden muodot eivät vie ko-
vin pitkälle. Ne ovat aina liitoksissa 
ajan ongelmien kanssa, kuten vaik-
kapa raha ja materiakeskeisyys, jota 
näemme ympärillämme kaiken ai-
kaa. 

– Kaikki löytäminen vaatii ponnis-
teluja. Ehkä pyhiinvaellus tarkoittaa, 
että meidän täytyy itse ottaa aske-
leita, asiat eivät tule itsestään luok-
semme.

Aki on vaimonsa kanssa ajanut 
autolla ympäri Eurooppaa kartoitta-
massa kansojen pyhiä paikkoja val-
misteilla olevaa kirjaa varten. Vaimo 
kuvaa ja Aki kirjoittaa. 

– Aion puhua tulevassa kirjassa 
länsimaisesta hyvin suppeasta to-
dellisuuskäsityksestä. En sano, että 
on huono asia yrittää ymmärtää 
maailman materiaalinen rakenne, 
mutta se on suppea käsitys. Kaikki 
kokemukset, joita ihmisillä nykyisin 
on ja jotka ylittävät materian tason, 
menevät heti patologian piiriin. Jos 
meillä nyt olisi samaaneja, heidät 
passitettaisiin aika nopeasti jonne-
kin hoidettavaksi.

– Henkiset liikkeet uhkaavat aina 
totalitaarista valtaa. Ennen kansal-
lissosialismin valtaantuloa Saksassa 
oli paljon riimumystikoita, jotka tut-
kivat vanhaa riimutietoa. Henkilöt, 
jotka eivät sopineet kansallissosia-
listiseen ideologiaan, pääsivät hyvin 
nopeasti viettämään leirielämää. 
Samoin kävi kommunismin aika-
na. Latviassa ja Liettuassa on ollut 

vahva vanha perinne. Liettuassa 
on pakanaperinne todennäköisesti 
jatkunut kaikkein pisimpään. Siellä 
oli ns. Romuva-liike, joka oli heidän 
kansanuskontonsa. Siihen kuuluu 
jumallaulujen, dainojen laulaminen 
ja vedalaisia tuli-pujia muistuttavat 
rituaalit. Kaikki liikkeen edustajat 
passitettiin Siperiaan pakkotöihin. 
Leireillä he jatkoivat salaa laulujen-
sa laulamista. Stalinin kuoleman jäl-
keen heidät vapautettiin. Liikkeen 
perustaja sai vähän aikaa sitten Liet-
tuan presidentiltä ritarin arvon. 

– On vaikea säilyttää tasapaino. 
Perinteet, jotka tarjoavat tietyn 
juurtuneisuuden ovat kuitenkin ter-
veellisiä useimmille ihmisille. Har-
voin kannattaa lähteä leijana ilman 
narua liikenteeseen... 

– Valitettavasti emme elä maail-
massa, jossa filosofeilla olisi vaiku-
tusta asioihin (kuten Platonin Val-
tiossa), silloinhan ymmärtäisimme 
asioiden monimutkaisuuden. Nyt 
kaiken pitää olla mahdollisimman 
mustavalkoista, yksinkertaista ja is-
kevää. On rikkaus, että on heimoja 
ja erilaisia kulttuureita. En osaa aja-
tella, että ihminen on vain kasvoton 
ja juureton ja raha on ainoa nimittä-
jä, mikä tuntuu olevan nykyisen mo-
nikulttuurisuuden ihmiskuva. Ihmi-
sessä oleva henkisyys on sidoksissa 
hänen juuriinsa ja lähtökohtiinsa, on 
tärkeää löytää oma heimoyhteyten-
sä. Se ei tarkoita, että olisi ketään 
vastaan. Se tarkoittaa että on oman 
itsensä puolesta. 

– Jos koemme ihmiset pelkästään 
traumatisoituneina, alamme elää 
uhrikulttuurissa. Olemme ihmisiä 
ja tulemme saamaan naarmuja niin 
kauan kuin materian tasolla elämme. 
Jos alkaa miettiä olevansa voimakas 
ja selviytyvänsä, ei ole traumatisoi-
tunut uhri, vaan kokee kasvavansa ja 
olevansa voimakas. ¨


