
MOT-Manipulaatio 

 

MOT-ohjelma kuvaa itseään tunnuslauseella ”MOT - Mikä Oli Tutkittava” antaen näin 

ymmärtää ohjelman olevan tutkivaa journalismia. Tässä vastineessa käyn läpi MOT-

ohjelman Nathaa koskevan jakson (5.10.2009) sisältöä näyttäen kuinka ohjelman 

tarkoitus ei ollut lainkaan tutkia asioita, vaan ainoastaan mustamaalata Euroopan suurinta 

joogakoulua. Esitettyjä joogakouluun kohdistuvia väitteitä ja syytöksiä ei ole perusteltu ja 

näyttää siltä ettei niitä ole lainkaan tutkittu tai jos niitä on tutkittu, niin tuloksista on 

systemaattisesti vaiettu.  

Analysoin tästä näkökulmasta kronologisessa järjestyksessä muutamia MOT-ohjelman 

väitteitä, jotka on esitetty kursiivilla. 

 

(MOT 5.10.2009)  Mitä syvemmälle oppilas etenee, sitä lahkomaisempia piirteitä 

toiminta saa. Koulu on erotettu Kansainvälisestä joogaliitosta. 

Ensimmäinen lause on epätosi väite, jota ei perustella. Jälkimmäinen lause liitetään 

väkisin tähän asiayhteyteen ja jätetään perustelut pois; mikä oli syy erottamiselle? 

Pakotetulla asiayhteydellä vihjaistaan että syy olisi väitetty lahkomaisuus. 

Mielenkiintoista tässä tapauksessa on se, että Nathan joogien kokemukset ovat 

pikemminkin päinvastaisia: Kansainvälisen Joogaliiton toiminta paljastui tässä 

prosessissa hyvin oudoksi, piilotettuja henkisyyttä vastustavia motiiveja omaavan 

taustaorgansisaation kulissiksi. (kts. Mihai Stoianin blogi 
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Nathan opetus on vain sisäpiirille tarkoitettua. 

 

Väite on ilmiselvä vale, jonka jokainen voi valheeksi todeta tulemalla jooga- tai 

tantrakurssille tai muuhun toimintaan.  

 

 

Tehdyistä harjoituksista ei saa puhua ulkopuolisille. 

 

Hyvin harhaanjohtava väite. Joogakoulun säännöissä kielletään kirjallisen 

kurssimateriaalin kopioiminen ja luovuttaminen ulkopuolisille, jotta opetuksen sisältämät 

tekniikat eivät aiheuttaisi terveysriskiä niitä ilman ohjausta kokeileville. 

Tekemistään harjoituksista saa toki puhua, mutta tekniikoihin kuuluvia yksityiskohtia ei 

tule paljastaa edellä mainitun turvallisuusnäkökohdan vuoksi. Tämä on täysin joogan 

tuhatvuotisen perinteen mukaista. Suurin osa joogakurssin opetuksesta on löydettävissä 

joogan perusteoksista, kuten Hatha Yoga Pradipika, mutta myös näissä teoksissa on 

jätetty tekniikoiden strategisia yksityiskohtia kuvailematta turvallisuussyistä. 

 

http://blogit.yle.fi/mot


Siksi tässä ohjelmassa haastatellut entiset nathalaiset esiintyvät anonyymeinä. 

Edellisen perusteella myös tämä on paikkansapitämätön väite. Anonyymisyyden 

todellisia motiiveja voi kukin arvailla. 

 

MOT sai haltuunsa Nathan sisäistä opetusmateriaalia.  

Harhaanjohtavaa kuvaa: kuvassa näytetään Nathan sääntöjä, jotka eivät ole 

opetusmateriaalia ja jotka ovat kaikkien nähtävissä ilmoitustaululla ja jotka jaetaan 

kaikille ensimmäisen joogatunnin yhteydessä. 

 

Luentopapereissa annetaan erilaisia joogista elämäntapaa koskevia ohjeita. Natha pyrkii 

vaikuttamaan siihen, miten oppilaat hoitavat sairauksiaan, kuinka paljon he painavat ja 

mitä he syövät. 

Nathalaisia opetetaan esimerkiksi puhdistautumaan oksentamalla. Tämä oli liikaa 

Marinalle, joka lopetti joogaamisen Nathassa. 

 

Sanamuoto ”Natha pyrkii vaikuttamaan” on tässäs yhteydessä hyvin vihjaileva. 

Painon tai ruokavalion yhdistäminen Vamana Dhauti –puhdistustekniikkaan on vakava 

asiavirhe, joka paljastaa toimittajan tietämättömyyden tai haluttomuuden kertoa totuutta. 

Itse tekniikka tulee suorittaa vatsa tyhjänä. Yllämainitut lainaukset antavat kuvan 

ohjeistuksesta jonkinlaiseen sairaalloiseen painonhallintaan. Kaikki Nathan opetukseen 

osallistuneet tietävät hyvin, että Natha suosittelee ylläpitämään vitaalista ja harmonisen 

runsasta kehonrakennetta, mikä edesauattaa terveyttä, hyvinvointia ja menestyksekästä 

joogan harjoittamista. Myös Nathan juhliin osallistuneet tietävät hyvin mikä on 

Nathalaisten suhde kakkuihin; useimmat syövät niitä hyvällä halulla ja omallatunnolla, 

mukaanlukien kaikki opettajat.  

 

Nathassa toimii suljettuja ryhmiä, kuten vira-ryhmiä miehille ja shakti-ryhmiä naisille.  

Jälleen suora valhe, joka voidaan todeta vääräksi esim. shaktiryhmen kohdalla pelkästään 

Nathan nettisivujen perusteella. Shaktiryhmät ovat avoinna jopa niille, jotka eivät ole 

osallistuneet millekään Nathan kurssille. Seuraava kurssi alkaa 21.11.2009. Minun on 

vaikea uskoa ettei toimittaja ole vaivautunut edes tätä asiaa sivuilta tarkistamaan, vaikka 

haluaisin mieluummin uskoa toimittajan epäpätevyyteen kuin tahalliseen valehteluun. 

Ikävä kyllä tämän ohjelman sisältämä laaja vääristely viittaa kuitenkin paljon vahvemmin 

tietoiseen valehteluun.  

 

Pikkuhiljaa tila liukui Schmockin käsistä ja muuttui jooga-ashramiksi, jossa järjestettiin 

Nathan leirejä ja retriittejä 

 



Noin kymmenen vuotta sitten Kim ja pari muuta tanskalaista joogia päättivät etsiä 

paikkaa Tanskan koulun ashramille. Kun paikka löytyi, oli alusta alkaen selvä että siitä 

tulisi koululle ashram. Tästä allekirjoitti Kim muiden kanssa myös aiesopimuksen. Nämä 

tiedot ovat olleet helposti toimittajan käytettävissä  mm. Tanskan Nathan web-sivuilla. 
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Puhuja on koko kansainvälisen joogakoulun guru, romanialainen Gregorian Bivolaru. 

Hän määrää seuraajilleen kirjeitse henkilökohtaisia harjoitteita kuten joogaa, 

meditaatiota tai konkreettista työntekoa joogakoulun hyväksi. 

Bivolaru ei ole 10-vuotisen Nathan kokemukseni aikana koskaan määrännyt kenellekään 

mitään. Jotkut oppilaat lähettävät hänelle kysymyksiä ja saavat vastaukseksi neuvoja. 

Jokainen on sitten vapaa valitsemaan noudattaako näitä. Tämä olisi helposti paljastunut 

toimittajalle, jos hän olisi ollut kiinnostunut totuudesta ja kysellyt edes muutamilta 

oppilailta tästä ja monesta muusta perättömästä syytteestä. Nyt toimittaja systemaattisesti 

lopetti haastattelun, jos oppilaalla ei ollut mitään pahaa sanottavaa Nathasta. 

Tämä negatiivisten kommenttien kalastelu jatkui jopa avoimesti ylen mot-blogissa: 

http://blogit.yle.fi/mot/synninpaasto-joogalle 

 

 

 

Bivolarua palvotaan avoimesti myös Suomen Natha-joogakoulussa. Hänen kuvansa 

koristaa Nathan joogasalia ja on esillä kaikissa Nathan tapahtumissa. 

Samalla ’päättelyllä’ voitaisiin väittää että Suomen Tasavallan presidenttiä palvotaan 

avoimesti Suomen virastoissa. Jälleen puuttuvat perustelut ja palvonnan määritelmä tai 

luonnehdinta tässä yhteydessä. 

 

Ti 06.10.2009, klo 13:08  

Anonyymi kirjoitti: 

Esimerkikis oksentaminen puhdistuskeinona tehdään siten, että juodaan tyhjä maha täyteen vettä, niin täyteen, että se 
tulee kuin itsestään "oksentamalla" ylös. Se ei tunnu pahalta, eikä vatsalaukusta nouse käsittääkseni happoja, koska 

tämä tehdään tosiaan tyhjällä mahalla. Joissakin perinteissä tämä ja muut puhdistuskeinot, joissain toisessa taas 
ejakulaatiosta pidättäytyminen ovat keskeinen osa harjoitusta.  

Toivon, että keskustelu ei typisty siihen, kuuluuko oksentaminen joogaan vai ei. Itse asiassa tiedän, että 

se kuuluu joogaperinteeseen, joten asian esiin nostaminen ohjelmassa oli ehkä vähän vikatikki. Sen 

sijaan olisin voinut kertoa jostain muusta Nathaan liittyvästä käytännöstä, kuten naisten häpykarvojen 

ajelusta, joka taas käsittääkseni ei kuulu joogaperinteeseen. 

Nimimerkit "Ex-natha" ja "Ihme lafka": kuulisin mielelläni lisää kokemuksistanne. Minuun voi ottaa 

yhteyttä riikka(dot)kaihovaara(at)yle.fi 

Riikka Kaihovaara 

toimittaja / MOT 



Uskollisimmille jäsenille Bivolaru eli Grieg antaa uuden nimen. Uuden nimen antaminen 

on yksi keino, jolla ihmiset sidotaan liikkeeseen. 

 

Jälleen perustelematon valheellinen väite. Hiukankin asiaa tutkien olisi paljastunut että 

nimen pyytäminen Griegiltä oli muutamien oppilaiden aloite eikä liity mitenkään jäsenen 

’uskollisuuteen’ –mitä se sitten tässä yrittääkään vihjailla. 

 

 

Bivolarulla on syytäkin piileskellä.  

 

Kyllä, mutta aivan eri syistä kun tässä vihjaillaan. Toimittaja jättää mainitsematta mm. 

useita murhayrityksiä ja sen että Grieg ilmoittautui aiemmin vapaaehtoisesti Ruotsin 

poliisille Malmössä hakiessaan turvapaikkaa Interpolin pidätysmääräyksen 

voimassaollessa ja että häntä pidettiin tämän jälkeen 7 kk vangittuna Ruotsissa 

eristyksessä. 

 

Huhtikuussa 2008 Bivolarusta annettiin Interpolille kansainvälinen pidätysmääräys. 

Tästä huolimatta häntä ei ole saatu oikeuden eteen.  

 

Bivolaru on ollut nimenomaan oikeuden edessä, nimittäin Ruotsin korkeimman oikeuden. 

Ruotsi kieltäytyy edelleen auttamasta Romanian viranomaisia. 

 

Outo kommentti koskien kahden EU-maan välistä suhdetta. Lauseen muotoilu saa tässä 

Ruotsin näyttämään osasyylliseltä. Tämä tietääkseni ainutlaatuinen tapaus olisi ansainnut 

laajempaakin tutkimista: Mitä tarkoittaa että yksi EU-maa ei luota toisen EU-maan 

oikeuslaitokseen? Mitä tämä kertoo Romanian oikeuslaitoksesta? Mitä erityiskohteluita 

Romania on EUssa saanut? 

 

Nathan oppilaille on suositeltu erästä Helsingissä toimivaa venäläistä terapeuttia. Erään 

entisen nathalaisen mukaan lähes puolet Nathan aktiiveista käy tämän terapeutin luona.  

Hyvin epämääräisesti pyritään rakentemaan yhteyttä Nathan ja venäläisen terapeutin 

välille. Väite ”Nathan oppilaille on suositeltu” on hyvin väljä – varmaan Nathan 

oppilaille on suositeltu monelaisia asioita monien ihmisten taholta, mutta mikä on näiden  

suhde ja relevanssi Nathan opetukseen? Epämääräisen passivimuodon käyttö on 

ristiriidassa vähän myöhemmin lainattuun Nathan opettajan vastaukseen, että Natha ei 

suosittele ketään. Koska tämä asia oli tehty toimittajalle selväksi, niin miksi hän jätti 

asian näin epämääräisen vihjailevaksi? Tämän jälkeen esitetään jälleen anonyymin tahon  

ehdottoman liioiteltu väite (”lähes puolet”) jota ei jälleen ole tarkistettu tai tarkempaa 

tietoa ei ole haluttu paljastaa. 

Myöhemmin puhuttaessa tästä terapeutista yhdistetään Nathan nimi tapaukseen 



vihjailevasti ja hyvin huonolla tyylillä; juuri kun ruoskintavideo alkaa, niin toimittaja 

aloittaa lauseen sanalla ’Natha’. (Nathalaisten suosiman terapeutin käyttämät 

hoitomenetelmät ovat herättäneet hämmennystä.) Tällä tavoin luodaan voimakkaiden ja 

epämiellyttävien tunteiden avustamana vahva alitajuntaan pureutuva assosiaatio, linkki 

Nathan ja ruoskinnan välille.  

Yhdellä tämänkaltaisella harkitun negatiivisella kuvan ja äänen yhdistelmällä voidaan 

saada yllättävän paljon tuhoa aikaan katsojan mielessä, tunteissa ja käytöksessä. Onko 

toimittaja valmis ottamaan vastuun tästä? Jooga mukaanlukien useiden henkisten 

näkemysten mukaan jokainen meistä joutuu kohtaamaan kaikkien tekojemme 

intentioiden mukaiset seuraukset. Uskon vahvasti ettei toimittaja sen paremmin kuin 

hänen esimiehensäkään edes ymmärrä tämänkaltaisten tekojen laajoja seurauksia. Jos he 

ymmärtäisivät, niin en usko että he olisivat mukana tässä. 

 

Nathan opettajat eivät anna oppilailleen määräyksiä, vaan suosituksia.  

 

Koska Grieg on yksi opettajista (ja tämä oli Nathalla tehdyissä haastatteluissa selvästi 

esitetty toimittajalle), on tämä toteamus ristiriidassa toimittajan aiemmin mainitseman 

kommentin kanssa (”Hän määrää seuraajilleen kirjeitse...”) 

 

Kysyn jälleen, onko tässä kyse toimittajan huolimattomuudesta vai tarkoituksellisesta 

asioiden vääristelystä. 

 

Jäsenet seuraavat gurun oppeja. Toiminnan kriittinen tarkastelu on mukana olijalle 

vaikeaa.  

 

Jälleen esitetään väite ilman perusteluja. Omasta kokemuksesta voin sanoa että monille 

oppilaille on helppoakin tarkastella Nathan toimintaa kriittisesti ja pidempään 

jooganneiden kohdalla on yhä helpompaa myös olla objektiivinen tässä tarkastelussa. 

Omien ajattelumallien opiskelu, oman alitajunnan tutkiminen ja omien asenteiden 

purkaminen on oleellinen osa joogaopetusta ja harjoittelua Nathalla. Tämän olisi luullut 

kiinnostavan totuudenhakuista toimittajaa, mutta tähän liittyvät vastaukset tehdyistä 

haastatteluista eivät ’mahtuneet’ ohjelmaan.  

 

Lopputunnelmanani tästä MOT-ohjelman jaksosta oli että hyvin vähän totuudesta tuntui 

mahtuvan siihen.  

 

Loppupäätelmänäni tästä ohjelmasta on Romaniasta ja Tanskasta tutun mediakuvion 

jatkuminen nyt myös Suomessa.  

 

Kuka tekisi aidosti tutkivaa journalismia siitä, miksi Romaniassa on esitetty ex-

kommunistien hallitsemassa lehdistössä satoja artikkeleita ja TV-kanavilla tiuhaan tahtiin 

ohjelmia täynnä syytöksiä ja tuomioita Bivolarua ja MISAa kohtaan ilman yhtään näyttöä 

ja yhtään oikeuden langettamaa tuomiota? 
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Ja ennekaikkea kuka tutkisi sitä, miksi Tanskan lehdistö ja Suomen Yleisradio jatkaa 

samalla linjalla? Onko YLEn toimittajan mahdollista tutkia tällaisia näkökulmia? Onko 

kenenkään  mahdollista saada julkaistua TVssä tai sanomalehdissä tällaisten tutkimusten 



tuloksia? 

 

Ikävä kyllä maailman tilaa muualtakin kuin YLEn kanavilta seuraavana vaikuttaa yhä 

vahvemmin siltä että nämä kysymykset jäävät lähinnä retorisiksi. 

 

 

Valoisin terveisin 

Johanes Suoranta 

Joogaopettaja, Jooga- ja Tantrakoulu Natha 

 

 

 
1) 

http://www.mihaistoian.net/category/new-world-disorder/the-unknown-truth-regarding-

the-international-yoga-federation 

 
2) 

http://www.natha.net/bhoga/ 
 
3) 

Viiden vuoden oikeuskäsittelyjen jälkeen ainoa oikeuden päätös koskien MISAa tai Bivolarua on Ruotsin 

korkeimman oikeuden päätös 21.10.2005, joka johti poliittisen turvapaikan myöntämiseen Bivolarulle. 

Vaikuttaa vahvasti siltä että Romanian oikeuslaitos ei ole kykenevä eikä halukas viemään käsittelyä 

päätökseen ja tyytyy näin syytteiden avulla tukemaan mediakamppaniaa MISAn ja Bivolarun 

mustamaalaamiseksi. 

http://www.gregorianbivolaru.net/sweden-3.php (Korkeimman Oikeuden päätös) 

http://www.gregorianbivolaru.net/media-1.php (Median toimintaa Romaniassa) 

http://www.mihaistoian.net/important-announcement  (Tanskan mediasta) 
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