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PÄÄKIRJOITUS

Tämä vuoden 2011 ensimmäinen numero avaa mielenkiintoisen ja syvällisen ikkunan siihen
maailmaan ja ilmapiiriin, jolloin Kirjeopisto Via perustettiin. Opettajien ja
vastauskirjeissä ensimmäisille oppilaille välittyy paitsi aito auttamisen halu myös sellainen tunne, että tämän on
kirjoittanut ihminen, jolla on omakohtaista ja syvällistä tietoa asiasta.

Näistä ensimmäisistä vastauskirjeistä paljastuu myös aito omistautuminen työlle, jossa oppilaita ohjattiin
henkiseen kasvuun ja itsenäiseen ajatteluun. On myös hyvin ymmärrettävää, että näin perusteelliseen fyysiseen
kirjeenvaihtoon ei enää myöhemmin ollut mahdollisuutta suuremman oppilasmäärän takia. Opetuskirjeissä I–X
vastaavat opetukset löytyvät kuitenkin jalostuneessa muodossa tiivistettyinä, opetuskirjeet on myös järjestetty
opiskelijan edistymisen mukaan. Edelleen opiskelijalla on valinta ja vastuu näiden ohjeiden käyttämisestä sekä
käytäntöön soveltamisesta oman elämänsä ohjaamisessa ja sen haltuun otossa.

Lehtiemme palstoilla ei ole myöskään ennen ollut niin hyvin järjestettyä kronologista historiaa Tyyne
Matilaisesta kuin nyt on koonnut tähän lehteen. Myös johdanto opetuskirjeisiin selkeyttää
ajattelua sekä auttaa loogisesti järjestämään ja ymmärtämään sen aikaisia Tyyne Matilaisen ja Mirja Salosen
opetuksia ja ohjeita – kannattaa lukea ajatuksella.

on selkeyttänyt käsitteitä ja loogistanut mystiikkaa kirjoituksessaan Tyyne Matilaisen
esoteerinen filosofia. Nerous ilmenee, kun vaikeaa asiaa käsitellään helposti.

Tietysti meille, jotka olemme olleet pitkään mukana, valokuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. Suuri
ihmismäärä kertoo sen ajan hengestä ja silmien kirkkaus innokkuudesta – siinä oli jotain ihmeellistä ja
taianomaistakin.

Vialaisilla on rikas henkinen perintö, ja tässä lehdessä valotetaan Kirjeopisto Vian alkuaikoja ja historiamme
perusteita oivallisesti. Vielä on myös mahdollista koota yhteisön jäsenten luoma musiikki, todella hyvät
sävellykset – kuinka monta niitä onkaan – sekä kohottavat ja koskettavat runot ja näytelmät, joissa on aineksia
mille tahansa näyttämölle, sekä myös monet vielä kirjoittamattomat tapaukset ja tarinat jotka odottavat
kokoajaa ja kirjoittajaa. Miksi se pitäisi tehdä? Koska ei kukaan muukaan sitä tee, ainakaan oikein.

Korkeintaan joku myöhempi tutkija voisi tehdä – kuten joistakin muista historian henkilöistä –kirjan: ”Mitä XX
todella sanoi”. Mikä jo pelkkänä otsikkona paljastaa, että kirjoittaja haluaa enemmän kertoa itsestään kuin
kirjoitettavasta.

Silloin kun kirjoituksissa ilmenee koko elämän kirjo vaikeuksineen, voittoineen tulee niihin elämän makua ja
kirjoituksiin on helpompi eläytyä, ei kaikkea tarvitse itse kokea vaan myös toisen kokemuksista voi oppia.
Myös tämä voisi olla yksi syy aktivoitua kirjoittamiseen.

Uskon myös, että tämän lehden ja vielä tulevien lehtiemme kirjoitukset auttavat ja saattavat Kirjeopisto Vian ja
opettajien syvällisemmän ymmärtämisen kautta heidän työnsä ja meidänkin työmme oikeaan arvostukseen
niillä jotka ovat rohkeita ja haluavat avoimin mielin tutkia todellisuutta.
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