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PÄÄKIRJOITUS

Kesästä virkistyneenä uuteen työkauteen

Nyt Kirjeopisto Vian opettajan juhlavuonna moni meistä on miettinyt, millä tavalla olemme
onnistuneet viemään eteenpäin Kirjeopisto Vian loogista positiivista ajattelua, rajajoogaa, ajatusjoogaa? Ihmisen
osana on tehdä parhaansa saamiensa tietojen ja oman ymmärryksensä perusteella. Kehitys kehittyy sitten omien
lakiensa ja aikataulunsa mukaan. Joskus on hyvä tarkastella ja päivittää unelmiaan kokemuksista viisastuneena, sillä
viisauttahan meille myös kertyy.

Pienenä yhteisönä olemme saaneet merkittävästi aikaan fyysisellä puolella, mikä näkyy mm. upeiden kiinteistöjen
kunnostamisena ja ylläpitämisenä. Tämä on ollut merkittävämpi kehityshaaste kuin mitä alun utopioissa uumoiltiin –
siitä on tullut osa kasvu- ja kehitysprosessiamme. Maallisten asioiden hoitaminen ja niistä vastuunkantaminen
kertovat oivallisesti yhteisömme tilasta ja pyrkimyksestä saattaa kehityksessään tasapainoon henkinen ja maallinen
puoli.

Toinen huomattava alueemme ovat julkaisumme: , integraalihenkisyyden aikakauskirja ja tämä
, joihin kumpaankin vialaiset voivat kirjoittaa omia näkemyksiään ja saada niistä positiivista vastakaikua,

hyvän kierrätystä. Lehdissämme on foorumi kaikille hyville ja positiivisille kirjoituksille.

Yhä lisääntyvässä määrin olemme pystyneet toteuttamaan sitä mitä perustajaopettajamme määrittelivät seuraavasti:
”Kirjeopistomme haluaa sen Tien, jolle se pyrkijöitään ohjaa, muodostuvan yhdyssiteeksi kaikkien eri Teiden välillä.
Sen takia se tahtoo kunnioittaa, tukea sekä, jos mahdollista, lähentää toisiinsa kaikkia ennestään olemassa olevia Teitä
toivoen myös oppilaidensa tekevän samoin.” – Oli erittäin ilahduttavaa niin kesäakatemiassa kuin
puutarhakonsertissakin nähdä uusia kasvoja, joita näissä tapahtumissa oli ennätysmäärä.

Tässä lehdessä on kattavasti kerrottu kesäakatemiasta ja muista yhteisömme tämän kesän tapahtumista.
Kesäakatemian luennot ovat nyt kirjallisessa muodossa kaikkien luettavana, mikä vielä lisää ja voimistaa hienojen
esitelmien positiivista vaikutusta luennoitsijassa, lukijassa ja laajemminkin.

Harjoitamme tietoista itsekasvatusta käyttäen metodinamme loogista positiivista ajattelua. Olen havainnut että
elämänkoulu vastaa tavallista koulua – vai onko se päinvastoin. Mikäli haluaa mennä eteenpäin, yhä vaativampia
tehtäviä tulee vastaan, ja polku käy aina vain jyrkemmäksi. Toisaalta tätähän olen halunnutkin. Elämän haasteista
tulee kiittää ja ottaa vastaan ne – siispä on vain inspiroiduttava omista ja yhteisön haasteista.

Meillä on kaikki tarvittavat työkalut työkalupakissa. Tarvittaessa niitä voidaan kehittää ja tehdä lisää – tulee myös
käyttää niitä. Se kaikki kuuluu positiivisuuteen. Kannattaa siis innostua tutkimaan ja miettimään, mitä kaikkea me
voisimme tehdä paikallisosastoissamme.

No niin, joko Ikuinen Itse alkoi inspiroida?

Positiivinen ajattelu ja tunteiden jalostaminen ovat tehneet jo eräänlaisen läpilyönnin. Se näkyy esim. TV:n
tiedeohjelmissa, markkinoilla olevissa kirjoissa ym. Katsoitko esimerkiksi TV-ohjelman nimeltä Mielen salattu
voima? Aihepiiristä keskustellaan jatkuvasti ja niistä opitaan maailmalla lisää. viimeaikaisissa
kirjoituksissa sekä tässä lehdessä että on käsitelty kirjoja, joihin kannattaa tutustua.

Piireissäkin voisi ottaa vauhtia keskustelemalla näistä jännittävistä asioista. Nyt on myös otollinen aika pohtia, mitä
me vialaiset itse voisimme tehdä positiivisen ajattelun edistämiseksi, onhan tämä juuri meille läheinen asia.

On hyvä lukea tämän lehden viimeiseltä sivulta Kirjeopisto Vian ohjeet ja katsoa, missä kohtaa itse kukin menee
Kirjeopisto Vian opiskelijana. On hyvä pitää huolta niistä pienistä muodollisuuksista, joita opiskelijana oleminen
vaatii. Via-Akatemiallekin ilmoittautumistieto on tarpeen, mutta rahan puute ei ole esteenä osallistumiselle, sillä
stipendejä myönnetään kaikkiin tilaisuuksiimme. Viimeisillä sivulla on Via ry:n ohjeita, joihin voisi vielä lisätä oman
sähköpostiosoitteen tarkastamisen – ja mikäli se on muuttunut siitä ilmoittaminen osoitteeseen: kaukalinna@via.fi

Siellä on myös ilmoitettu Via ry:n paikallisosastojen kokoontumisajat ja Via-Akatemian tapahtumat, joihin voi ja
kannattaa osallistua omien mahdollisuuksien mukaan. Nämä tapahtumat mahdollistavat kohtaamisen positiivisuuden
verkostoissa ja siten kaiken hyvän lisäämisen ja voimistamisen itsessä, vialaisessa yhteisössä sekä ympäröivässä
maailmassa. Kannattaa myös miettiä mitä sanotaan sivulla 47 olevassa kirjoituksessa

ja sen alla olevassa tiedotetekstissä.

Virkistävää opiskelu- ja toimintakautta kaikille meille itsekasvatuksen opiskelijoille!
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