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Mikä tahansa onkaan näiden hätkähdyttävien yhtäläisyyksien [Norman Vincent
Peale'n ja New Age -kirjailija Florence Scovel Shinn'in välillä] aiheuttama
kiusaantuminen, niin se kalpenee sen hämmennyksen rinnalla, että miljoonat päälinjan
kristityt, jotka muka seisovat oikean opin ja yksin Raamatun puolella, ovat siten
tahattomasti omaksuneet okkultismin. Niin vahva on sen hiljainen ote, että se nyt voi
hyvinkin olla monien ensisijainen toimiva usko seurakunnissa. 1
—Lutheran Quarterly, kesällä 1995
Maaliskuussa 2005 sain kirjeen ja kaksi artikkelia sen liitteenä eräältä Indiana'laiselta pastorilta.
Toinen artikkeleista oli leikattu elokuun 3. päivän 1995 Indianapolis Star sanomalehdestä. Siinä oli
iso Norman Vincent Peale'n kuva sekä otsikko ja alaotsikko, joissa luki:
Norman Vincent Peale syytettynä plagiarismista: Kirjan, ‘Power of Positive Thinking,’
kirjoittajan teos samanlainen, kuin okkulttisen tieteen vähän tunnetun opettajan. 2
Artikkeli lehdessä, Indianapolis Star, esitti kysymyksen: “Oliko pastori Norman Vincent
Peale, amerikkalaisen protestanttisen teologian valloittaneen 'usko ja menesty'-teologian isä,
okkultismin innoittama plagioija?” Yrittäen vastata kysymykseen lehti viittasi julkaisun, Lutheran
Quarterly, artikkeliin, joka väitti, että Peale sai paljon innoituksestaan okkulttisen/New Age
kirjailijan Florence Scovel Shinn'in kirjoituksista ja opetuksista.
Esittäen tietoa Lutheran Quarterly'n artikkelista Indianapolis Star raportoi:
Verrattuaan Peale'n kirjaa Shinn'in kirjaan, kirjoittajat mainitsevat kymmeniä tapauksia, joissa
Peale ja Shinn eivät vain ajattele samalla tavalla, vaan käyttävät samankaltaisia, tai samoja
lauseita. . . .
Shinn, joka kuoli vuonna 1940, hyödynsi mystisiä lähteitä muinaisen egyptiläisen
filosofi Hermes Trismegistus'in [”kuten ylhäällä, niin alhaalla”] ajalta ja
vapaamuurariuden salaisuuksia.
Sellaiset lähteet ovat New Age -liikkeen esi-isiä, liikkeen, jota konservatiiviset ja
fundamentalistiset kristityt pitävät jumalattomana huijauksena. . . .
Shinn’in yksityisesti julkaistuja metafyysisiä teoksia, joita ovat uudelleen painaneet
sekä Simon & Schuster, että Church of Religious Science (uskonnollisen tieteen
kirkko), on saatavana New Age -kirjakaupoissa. Peale kirjoitti johdannon Simon &
Schuster'in painokseen osoittaen, että hän oli ”käyttänyt kauan” Shinn'in opetuksia. 3
Lutheran Quarterly'n artikkeli, jota Indianapolis Star oli referoinut koskien sitä, että Peale
käytti lähdettä mainitsematta Shinn'in okkulttisia/New Age -opetuksia, rinnakkaisine Peale/Shinn

-lainauksineen osoitti selvästi heidän kirjoitustensa samankaltaisuuden . Lutheran Quarterly'n
artikkeli totesi:
Silmiinpistävä samankaltaisuus näiden kappaleiden välillä paljastaa hermostuttavan
teologisen salaisuuden. Yhdessä monien muiden rinnakkaisten käsitteiden,
vakuutusten, kielikuvien ja tarinoiden kanssa ne tarjoavat todistuksen, että se kirjoitus,
joka teki Norman Vincent Peale'sta ”palvelijan miljoonille” ja moninkertaisen
miljonäärin, osoittaa hätkähdyttävää samankaltaisuutta hämärän okkulttisen tieteen
opettajan, nimeltä Florence Scovel Shinn, kirjoitusten kanssa. Mikä tahansa onkaan
näiden hätkähdyttävien yhtäläisyyksien aiheuttama kiusaantuminen, niin se kalpenee
sen hämmennyksen rinnalla, että miljoonat päälinjan kristityt, jotka muka seisovat
oikean opin ja yksin Raamatun puolella, ovat siten tahattomasti omaksuneet
okkultismin. Niin vahva on sen hiljainen ote, että se nyt voi hyvinkin olla monien
ensisijainen toimiva usko seurakunnissa. 4
Shinn'in vuonna 1925 ilmestyneen okkulttisen/New Age kirjan, The Game of Life and How to
Play It (Elämän peli ja kuinka sitä pelataan), uudessa painoksessa vuonna 1986 etu -ja
takakannessa olivat seuraavat Norman Vincent Peale’n suositukset:
Kirja, The Game of Life, on täynnä viisautta ja luovia oivalluksia. Että sen opetukset
toimivat, tiedän olevan totta, sillä olen kauan käyttänyt niitä itse.
Opiskelemalla ja harjoittamalla tässä kirjassa esitettyjä periaatteita, voi saavuttaa
varallisuuden, ratkaista ongelmia, olla terveempi, saavuttaa hyviä ihmissuhteita —
sanalla sanoen, voittaa elämän pelin. 5
Peale'in New Age -suositukset
Kirjeessään minulle em. Indiana'lainen pastori kirjoitti, kuinka luettuaan kirjani, Deceived on
Purpose, hän muisti Lutheran Quarterly'n artikkelin. Havaintoni, että Rick Warren jäljitteli niin
monia Robert Schuller’in ideologioita, muistutti häntä siitä, että Norman Vincent Peale’in on
väitetty käyttäneen lähdettä mainitsematta Florence Scovel Shinn’in kirjoituksia. Indiana'lainen
pastori oli yllättynyt, etten ollut maininnut New Age -yhteyttä Peale'n ja Schuller'in välillä. Hän
sanoi, että Warren'in opetusten New Age -vaikutukset eivät pysähtyneet Sculler'iin, eivätkä edes
Schuller'iin mentoriin, Peale'iin. Ne ulottuivat heidän kaikkien kautta itse okkultismiin.
Varustettuna tällä uudella Norman Vincent Peale'iä koskevalla tiedolla tarkastelin vähän
syvemmin hänen taustaansa. Sain tietää, että Peale oli ollut 33. asteen vapaamuurari 6 ja että hän oli
suositellut New Age -kirjoja vuosikausia. Yhden näistä kirjoista oli kirjoittanut Bernie Siegel—
mies, johon Robert Schuller ja Rick Warren kumpikin olivat myönteisesti viitanneet, mitä tulee
”toivoon” ja ”päämäärään.” Vaikka olin ollut tietoinen Schuller'in/Warren'in yhteydestä Siegel'iin,
en ollut ollut tietoinen Peale -yhteydestä. Bernie Siegel'in kirja, jota Peale suositteli, oli, Love,
Medicine & Miracles (Rakkaus, lääketiede & ihmeet) —kirja, jossa Siegel kuvailee, kuinka hän
ohjatussa mietiskelyssä otti yhteyden henkilökohtaiseen henkioppaaseensa nimeltä ”George.”
Peale'n suositus takakannessa oli seuraava:
Näiltä sivuilta löytyy kallisarvoinen salaisuus, salaisuus terveydestä ja hyvinvoinnista. 7
Siegel’in jatkuvaan New Age -toimintaan kuuluu hänen opettamisensa New Age -johtaja
Neale Donald Walsch’in Uuden Hengellisyyden koulussa (School of the New Spirituality). 8 Kuten
edellä mainitsin, Walsch on kuvaillut Robert Schuller'ia ”poikkeuksellisena saarnamiehenä” —
sellaisena, joka voisi sytyttää ”Uuden Uskonpuhdistuksen,” joka voisi auttaa yhdistämään maailman
”Yhdeksi.” Walsch ylisti myös Norman Vincent Peale'in ”poikkeuksellisia oivalluksia” vuoden

2005 kirjassaan, What God Wants (Mitä Jumala tahtoo) . Puhuessaan okkultismin/New Age'n
ilmenemisestä (kuinka yksilöt yrittävät käyttää tuntemuksiaan ja mielikuvitustaan luomaan
tapahtumia itsensä ulkopuolella), Walsch kiittää Peale'iä ja kahta New Age -kirjailijaa, Esther ja
Jerry Hicks'iä. Esther Hicks ja henkioppaiden ryhmä nimeltä ”Aabraham” auttoivat inspiroimaan
Rhonda Byrne’n vuoden 2006 bestsellerin, The Secret (Salaisuus) 9, jota Oprah Winfrey suositteli.
Kirjassaan, What God Wants, Walsch kirjoittaa Peale'istä seuraavaa:
Tätä ilmiötä [okkulttinen manifestaatio] käsitellään poikkeuksellisella oivalluksella
klassisessa kirjassa, The Power of Positive Thinking, jonka yli 50 vuotta sitten kirjoitti pastori
tri. Norman Vincent Peale, kristillinen saarnamies, joka ymmärsi, että tunteet ovat lahja
Jumalalta antaen meille luomisvoiman. Tuota kirjaa on myyty miljoonia kappaleita ja se on
edelleen tänä päivänä helppo löytää, kirjastoissa, kirjakaupoissa ja monilta kirjanmyyjiltä
verkossa.
Päivitetympi ja ei-kristillisesti suuntautunut katsaus tähän hämmästyttävään prosessiin
tarjotaan Esther ja Jerry Hicks'in nykyaikaisessa kirjassa, Ask and It Is Given (Pyydä ja se
annetaan). . . .
Se tosiasia, että sinä voit luoda jotakin hahmottamalla se mielessäsi näkemällä se jo
toteutuneena ja sallimalla itsesi kokea siihen liittyvä tunne on todiste suurimmasta uutisesta,
mitä ihmiskunta on koskaan kuullut. 10
Tämä luovan visualisoimisen menetelmä, jota Neale Donald Walsch kiittää, on New Age
liikkeen yrityksen ytimessä luoda ”positiivinen tulevaisuus” yleisesti vahvistamalla ja visioimalla,
että me kaikki olemme ”Yksi,” koska Jumala on jokaisessa ja kaikessa. Tämä New Age'n yritys
luoda positiivinen tulevaisuus vahvistamalla ”ykseys” on petollisen houkutteleva, mutta hyvin
epäraamatullinen. Raamattu sanoo, että me olemme ”yksi” vain henkilökohtaisen sitoutumisemme
kautta Jeesukseen Kristukseen Herranamme ja Vapahtajanamme (Room. 3:23-25; Gal. 3:26-28).
Raamattu tekee selväksi, että Jumala ei ole kaikessa eikä jokaisessa (Hes. 28:2; Hoosea 11:9; Joh.
2:24-25; Room. 1:21-23).
Huomasin, että toinen okkulttinen/New Age -kirja, jota Norman Vin cent Peale oli suositellut,
oli Ernest Holmes'in, The Science of Mind (Mielen tiede). Kirjassani, Deceived on Purpose, kuvailin
tapausta, jonka eräs uskonnollisen tieteen (Religious Science) saarnamies kertoi minulle. 11 Hän
sanoi, että miehensä kanssa—molemmat New Age'n saarnaajia—he olivat 1970-luvun alussa
osallistuneet Robert Schuller'in instituuttiin (Robert Schuller Institute for Successful Church
Leadership). Keskustellessaan Schuller'in kanssa tämän toimistossa ja selittäessään, että oli
uskonnollisen tieteen saarnaaja, Schuller veti ilmeisenä toveruuden eleenä kirjoituspöytänsä
alalaatikosta Ernest Holmes'in kirjan, The Science of Mind. Edesmennyt Holmes (1887-1960) oli
uskonnollisen tieteen kirkon (Church of Religious Science) perustaja ja hänen kirjaansa, The
Science of Mind, monet okkultismissa pitävät New Age'n ”raamattuna.”
Toistaen perustavaa New Age'n/uuden maailmanuskonnon opetusta, että Jumala on
jokaisessa, Peale osoitti suosiota Holmes'ille sanoen: ”Uskon, että Jumala oli tässä miehessä, Ernest
Holmes. Hän oli sopusoinnussa äärettömän kanssa.” 12
Huomasin myös, että Peale oli suositellut Unity'n saarnamiehen Eric Butterworth'in kirjaa,
Discover the Power Within You (Löydä voima sisälläsi) . Tässä okkulttisessa/New Age -kirjassa on
lähes 100 viittausta ”ihmisen jumaluuteen” ja Oprah Winfrey lainasi sitä vuonna 1987 ja uudelleen
vuonna 2008 kirjana, joka muutti hänen kristillisen maailmankatsomuksensa New Age'iin. Oprah
sanoi vuonna 1987 Oprah Winfrey Show'ssa:
Luulen, että yksi tärkeimmistä kirjoista, mitä eläessäni olen lukenut, oli Eric
Butterworth'in kirja. . . . nimeltä, Discover the Power Within You (Löydä voima
sisältäsi). Ja se, mitä Eric Butterworth sanoo tuossa kirjassa, on, että Jeesus ei tullut

opettamaan, kuinka jumalallinen hän oli, vaan hän tuli opettamaan meille, että
sisällämme on jumaluus. 13
Norman Vincent Peale'n suositus But terworth'in kirjan takakannessa ei jätä mitään
kysymyksiä, mitä tulee hänen hengellisiin taipumuksiinsa:
Suurenmoinen kirja . . . todellinen elämänmuuttaja, kuten monet lukijat tietävät. Tämä
kirja todella vapauttaa voiman meidän kaikkien sisällä. 14
Vielä eräs New Age -kirja, jota Peale suositteli ja johon hän kirjoitti esipuheen, on
edesmenneen John Marks Templeton'in kirja, Discovering the Laws of Life (Löydä elämän lait) .
Templeton oli rikas liike-elämän johtaja, filantrooppi ja New Age -myötäilijä, jota Robert Schuller
haastatteli ja pani vuonna 1986 Possibilities -lehtensä kanteen. 15 Kirjassani, Deceived on Purpose,
kuvailen, kuinka Rick Warren oli yksi tuomareista Templeton'in vuoden 2004 Power of Purpose
(Päämäärän Voima) -kirjoituskilpailussa. Aivan kuten Bernie Siegel'illä oli yhteys Robert
Schuller'iin, Rick Warren'iin ja Norman Vincent Peale'iin, niin myös New Age'n kannattaja John
Marks Templeton'illa oli yhteys näihin kolmeen mieheen.
”Kuten ylhäällä, niin alhaalla” ja Saddleback'in uskonpuolustajat
Em. Indiana'laisen pastorin minulle lähettämä Norman Vincent Peale'iä koskeva tieto on
ällistyttävää. Se paljastaa, että Florence Scovel Shinn—okkulttinen kirjailija, jota Peale oli
suositellut ja jonka plagioimisesta häntä syytettiin —oli hyödyntänyt Hermes Trismegistus'in
muinaisia opetuksia. Kuten mainitsin aikaisemmin Hermes Trismegistus'in sanotaan olevan lähde
muinaiselle mystiselle sanonnalle ”kuten ylhäällä, niin alhaalla,” joka merkitsee, että Jumala on
kaikessa. Minulle lähetetty sanomalehden Indianapolis Star artikkeli totesi:
Shinn, joka kuoli vuonna 1940, hyödynsi mystisiä lähteitä muinaisen egyptiläisen
filosofin Hermes Trismegistus'in ajalta ja vapaamuurariuden salaisuuksia. Sellaiset
lähteet ovat New Age'n esi-isiä. 16
Yrityksessään mitätöidä Eugene Peterson'in raamattuversion, The Message, New Age
-vaikutukset ja Rick Warren'in tämän ”parafraasin” hallitsevan käyttämisen Saddleback'in
uskonpuolustajat eivät ilmaisseet mitään huolta siitä, että Peterson laittaa okkulttisen sanonnan
”kuten ylhäällä, niin alhaalla” keskelle Herran rukousta.Kiireessään puolustaa Warren'in The
Message -parafraasin käyttämistä he yrittivät tehdä minusta kiistakysymyksen, ennemmin kuin
okkulttisesta/New Age -sanonnasta.
Saddleback'in uskonpuolustajat ovat ehkä toivoneet, että koko kysymys ”kuten ylhäällä, niin
alhaalla” menisi hiljaa pois—mutta se ei mennyt. Käsite ”kuten ylhäällä, niin alhaalla” mystisine
Jumala kaikessa merkityksineen oli näyttävästi esillä kirjailija Rhonda Byrne'n myydyimmän
kirjan, The Secret, etusivulla. Kuten jo mainitsin kirjan, The Secret, innoitti suurelta osin Aabrahamniminen henkioppaiden ryhmä, jota kanavoi New Age -meedio Esther Hicks—se sama Esther
Hicks, jota Neale Donald Walsch oli ylistänyt (yhdessä Peale'in kanssa) okkulttisen manifestaation
osalta. Hicks oli yksinkertaisesti päivittänyt Peale'in opetuksia siitä, kuinka luoda oma todellisuus
okkulttisten/New Age -menetelmien harjoittamisen kautta—samojen menetelmien, jotka Peale oli
koonnut Florence Scovel Shinn'iltä ja muilta New Age -opettajilta.
Kirjan, The Secret, tärkein ”salaisuus” sisältyi sen etusivun täyttävään lauseeseen ”kuten
ylhäällä, niin alhaalla”—Jumala kaikessa. New Age'n/Uuden Hengellisyyden ”salaisuus” on, että
me kaikki olemme Jumala, koska Jumala on jokaisessa ja kaikessa—ehdotetun tulevan uuden
maailmanuskonnon perustava opetus. Rhonda Byrne paljasti korostetusti tämän Hermes
Trismegistus'in “kuten ylhäällä, niin alhaalla” salaisuuden kirjoittaessaan kirjassaan : ”Sinä olet
Jumala fyysisessä ruumiissasi.” 17

Peale: “Jumala on sinussa”
Kuuluisassa kirjassaan*, The Power of Positive Thinking, vuodelta 1952 Norman Vincent Peale
esitti tulevan uuden maailmanuskonnon perustavan opetuksen—että ”kuten ylhäällä, niin alhaalla”
Jumala on jokaisessa. Peale kertoi miljoonille tuon kirjan lukijoille: ”Jumala on sinussa.” 18
Viisikymmentä vuotta myöhemmin Robert Schuller toisti mentorinsa sanoja kertoessaan
maailmanlaajuiselle TV-yleisölleen saman asian —“Jumala kyllä elää ja Hän on joka ainoassa
ihmisolennossa!” 19 Rick Warren kertoo samoin kirjan, Tavoitteena elämä, lukijoille, että Jumala ”on
kaikessa.” 20
Minusta oli merkittävää, että em. Indiana'lainen pastori oli kehottanut minua tarkastelemaan
perusteellisemmin Norman Vincent Peale'in palvelutyön juuria ja näkemään ne New Age
-vaikutukset, jotka sillä oli sekä Robert Schuller'iin että Rick Warren'iin. Ottaen huomioon Peale'in
vaikutuksen Schuller'iin ja Schuller'in vaikutuksen Warren'iin, niin viimeinen asia, mitä Warren
tarvitsi, oli, että joku tuo päivänvaloon Norman Vincent Peale'in selvän okkultismin.
*Suomeksi nimellä Onnellisen elämän edellytykset, Edes 1975, Suom. Taito Seila. 3. painos 1988.
Myös monia muita Peale'in kirjoja on julkaistu suomeksi useina painoksina. Suom. huom.
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