
KUTSU: Filosofirengas - Wiisauden Ystävät

Su 2.10. 2016, klo 10.15-18.00, c/o Kaisla Salih (Uimonen), 
Kallioistenniementie 79,  Jaala (Kouvola, Pyhäjärvi)

Ilmoittautumiset: p. 0400–624 005/Väinö Tervetuloa 

10.15 - 11.00  TERVETULO-KAHVI / TEE. Tuokaa musiikkia ja laulua välipaloiksi.

Alustukset:

11.00-12.20  Taavi Kassila, Mielen hiljennyksellä täydelliseen joogaan I

Joogan klassinen määritys on mielen hiljenemistä. Kuinka? Siitä kertoo Patanjalin 
jooga-ajatelmat. Sen kokee intensiivisen jooga-meditaation ja muiden henkisten 
harjoitusten kautta. Mielen hiljennyksellÃ¤ voimme kokea puhtaan tietoisuuden 
paneutumalla jooga-filosofiaan ja sen käytännön kokemuksiin. Kts. 
https://taavikassila.com/tag/jooga/ 

12.30-13.50  Terttu Seppänen, Mielen hiljennyksellä täydelliseen 
joogaan II

Rajajooga (Raja=kuningas) jalostaa luonnettamme loogiseen positiiviseen ajatteluun 
yhdistämällä länsimaisen ja itämaisen psykologian & henkisen tiedon, kehitymme 
vahvoiksi altruismin ihmisiksi, ja löydämme todellisen sisäisen harmonisen itsemme. Näin 
kasvamme eri maailmankatsomusten/elämänkatsomusten kunnioituksen opetuslapsina 
sopusointuiseen oma-aloitteisuuteen, mielen tyyneyteen, keskittyneisyyteen ja 
vastuunottoon.  http://www.via.fi/index.php?sivusto=kirjeopisto_via 

Â 13.50-14.50  LOUNAS, laktoositon, gluteeniton kasvisruoka,  

https://taavikassila.com/tag/jooga/
http://www.via.fi/index.php?sivusto=kirjeopisto_via


14.50-15.20Â  Ryhmäkeskustelut em. alustuksista.

15.20-16.40  Måns Broo  Mielen hiljennyksellä täydelliseen joogaan III

Patanjali Yoga-sutran 1.-luku erit. s. 28-39 käsittelee mielen hiljentämisestä, samadhia 
eli syventymist. Jatko tuo useita käytäntöjä sen saavuttamiseksi. Fil. tri ja Anandan 
päätoim. M. Broo avaa näitä menetelmiä ja pohtii, soveltuvatko ne myös meille. Vrt. 
Joogan filosofia, Patanjalin Yoga-sutra  http://www.gaudeamus.fi/broo-joogan-filosofia/ 

16.40-17.00  KAHVI-TEE

17.00-17.30  RyhmÃkeskustelut em alustuksesta.

Klo 17.30 - n. 18.00Â  Kertaukset ryhmien yhteenvetoina.

Kalevala-Akatemian myötäajattelijat – kehitysrryhmä 

Tervetuloa !Â Â  

PS. Seminaari ja tarjoilut 5,- €.  Kysy ja tarjoa kimppakyytiä.  Voi tarjota myös 
seuraavia kokoontumispaikkoja p. 0400-624 005 / VÃ…. Alan kirjallisuutta on tarjolla.

Yogan neljä päähaaraa:  1. Raja-Yoga (Yogamuotojen kuningas),  2. Karma-Yoga 
(Työn/toiminnan Yoga), 3. Bhakti-Yoga (Rakkauden Yoga) ja  4. Jnana-Yoga ( Dsnjaana =Tiedon-
Ymmärryksen-Wiisauden syvin Yoga).

***********************************************************************************

Hyvyys-Rakkaus-Totuus  keinoina täydelliseen ihmisyyteen.  Kuvakulmia teemaan 
Raamatusta:

Matt. 5:48:  Olkaa täyydelliset, kuten taivaallinen Isänne täydellinen on.

Jaak. 1:4 Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että olisitte täydelliset ja eheät.

Jaak.2:22 Teoista usko tuli täydelliseksi.

Jaak.3:2 Monessa kaikki hairahdumme. Jos ei hairahdu puheessa, hän on täydellinen ja hillitsee 
koko ruumiinsa.

1.Joh.4:16-18  Pysy rakkaudessa eli Jumalassa. Näin rakkaus tulee täydelliseksi. Joka pelkää, ei 
rakasta täydellisesti

Hebr.6:1 Jätä Kr.n opin alkeet, pyri täydellisyyteen, /Hebr.7:11 leeviläis -pappeus ei riitä, 
Melkisedek-pappeus tarvittiin

Matt.19:21  Jos tahdot olla täydellinen, niin myy mitä sinulla on ja anna köyyhille, so. aarre 
taivaissa; ja seuraa minua.

http://www.koivuniemi.com/raamattu/?tila=pikahaku&kokoluku=1&hakuehto=heb+7
http://www.gaudeamus.fi/broo-joogan-filosofia/


Tim.3:16  Hengessä syntynyt kirjoitus on kasvatukseksi / 17: ettÃ¤ ihminen olisi täydellinen ja 
valmis hyviin tekoihin.

KIRJALLISUUTTA mm.:Â  Pekka Ervast: Alempi ja ylempi jooga, 
http://media.pekkaervast.net/penet/books_files/Alempi_ja_ylempi_jooga.pdf 

Swami Vivekananda: Bhakti-Yoga / Rakkauden jooga. 
http://www.teosofia.net/eriusk/bhakti.htm 

  

http://www.teosofia.net/eriusk/bhakti.htm
http://media.pekkaervast.net/penet/books_files/Alempi_ja_ylempi_jooga.pdf

