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Hiljainen tieto käyttöön, s. 5
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Uusi vuosi ja uusi vuosikymmen, tervetuloa!

PÄÄKIRJOITUS
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Onko maailman nykytila muodostunut ihmisten ajatuksista? Kirjeopisto Vian rajajoogan opetuksessa keskeistä 
on positiivisuuden voimistaminen itsessä sekä ajatusten laadun ja niiden vaikutusten arvioiminen. Voi olla 
hyväksi osallistua ympäristötalkoisiin mutta joidenkin – ainakin rohkeimpien ja siihen kykenevien tulee myös 
pystyä tarkastelemaan ajatustensa (energian, sanoisi Einstein) laatua. Jalot, positiiviset ajatukset johtavat 
vastaaviin tekoihin ja ne vaikuttavat myös ympäristön tilaan. Rauhaa rakastavien ja aidosti toisia kunnioittavaan 
keskusteluun kykenevien ihmisten toimesta rauha, sopu ja hyvinvointi yhteiskunnissa sekä niiden välillä 
vahvistuu ja lisääntyy. 

On siis parempi uskoa, että pystyy sekä myös voimistaa ja lisätä rakentavia positiivisen merkkisiä energioita 
itsessään ja ympäristössään. Näitä osaajia, sillanrakentajia ja rauhantekijöitä myös uusi vuosikymmen todella 
tarvitsee!

Onnistunutta uutta vuotta ja vuosikymmentä jalojen ajatusten ja hyvien tekojen tekijöille!

Jos uskot että pystyt, tai uskot, että et pysty, olet oikeassa. (Henry Ford) 

Mitä paremmin tämän käsittää sitä selkeämmin myös ymmärtää kansanviisauden: jokainen on oman 
onnellisuutensa seppä eli oman elämänsä luoja. Tämä oikein ymmärrettynä niin, että muuttamalla ulkoisen 
maailman sijasta tapaamme olla tässä maailmassa kykenemme kasvattamaan onnellisuuttamme pysyvästi. Tässä 
merkityksessä positiivisen ajattelutaitojen opettelussa harjoittelu on keskeistä.

Tämän virittäytymisen jälkeen otsikon teemaan, eli mikä voisi olla vialaisten rooli muuttuvassa maailmassa tällä 
uudella vuosikymmenellä? Albert Einstein: Kaikki on energiaa, ja siinä on kaikki. Sovi yhteen sen 
todellisuuden kanssa, jota haluat, etkä voi muuta kuin saada tuon todellisuuden. Ei voi olla muulla tavalla. 
Tämä ei ole filosofiaa. Tämä on fysiikkaa.  Yhdistämällä ja oivaltamalla Fordin ja Einsteinin lauseiden ytimen 
oikein ollaan jo lähellä ajatusenergiaa, joka on ja on ollut oppiaineemme jo yli puolivuosisataa. Integroimalla, 
sulauttamalla positiivisia ominaisuuksia yhä enemmän itseensä ne tulevat pysyväksi ja niitä pystyy yhä 
helpommin ilmentämään jokapäiväisessä elämässä.

Kirjeopisto Vian esitteessä on: Opistomme pääperiaatteisiin kuuluu kaikkien uskonnollisten vakaumuksien sekä 
erilaisten maailmankatsomusten kunnioittaminen ja arvossa pitäminen. Via ry:llä on normaalit rekisteröityneen 
yhdistyksen säännöt toimiakseen oikein suomalaisessa yhteiskunnassa. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja 
arvokas. Vialaisena saa olla oma itsensä ja kasvaa omaan tahtiin aidoksi Itseksi. Aikoinaan aloittaessani 
opiskelun Kirjeopisto Viassa eräs motiivini oli selvittää mistä tässä elämässä oikein on kysymys, jota jo noin 
viisivuotiaana pohdin. 

Jouko Palonen

Henkisissä järjestöissä on ollut myös erilaisia sääntöjä oppilaille ja jotkut niistä sopisivat myös tähän päivään. 
Teosofinen seura perustettiin New Yorkissa 1875. Sisäiselle, rajajoogan opiskeluun valmistaville jäsenille 
ensimmäinen sääntö oli: 1. Aiheettomasta toisten, teosofien tai muiden, tuomitsemisesta huhujen perusteella on 
pidätyttävä ja suurta suvaitsevaisuutta muiden virheitä kohtaan laajalti harjoitettava teosofisen piirin sisällä 
yhtä hyvin kuin ulkopuolellakin (H.P.B Esoteeriset ohjeet I, II ja III s.11). Tämä oli merkittävä sääntö ja 
kuitenkin sen noudattamisessa oli silloinkin haasteita. Kuten on sanottu, jossain varhaisemmassa 
kehitysvaiheessa ihminen pitää oikeana vain sitä, joka sopii yhteen hänen oman ajattelunsa kanssa.



Organisaatio tarjoaa luoville yksilöille paikan, jossa 
heillä on mahdollisuus tuottaa uutta tietoa. Organisaa-
tion tasolla tiedon levittäminen ja jakaminen toteutuu 
erilaisissa prosesseissa. (kuvio alla)

Yksilöt ovat tiedonluojia. Organisaatio ei voi luoda 
tietoa ilman yksilöitä.

Nonakan mallissa on tärkeää hahmottaa ensin tiedon 
luomisen kaksi ulottuvuutta: epistemologinen (tiedol-
linen) sekä ontologinen (olemassaolo) ulottuvuus. No-
naka ajattelee yksilön tiedon olevan tietoprosessin 
alkulähde.

Mitä ovat hiljainen ja täsmällinen tieto?

Nonaka lähestyy "hiljaisen tiedon" ja "täsmällisen 
tiedon" käsitteitä Michael Polanyin (1966) näkemyksen 
kautta. Koska hiljainen tieto on henkilökohtaista ja 
kontekstuaalisuutta, sitä on vaikeata ilmaista muille var-
massa ja pätevässä muodossa. Täsmällinen "koodattu" 
tieto puolestaan voidaan siirtää toisille ainoastaan for-

Sovelsin Via-Akatemian VIII dialogityöpajassa 
loppiaisena 2020 Kaukalinnassa japanilaisten 
Ikujiro Nonakan ja Hirotaka Takeuchin (1995) 
hiljaisen tiedon kehkeytymisprosessia, jota he 
kuvaavat yhteisessä kirjassaan Uutta tietoa luova 
yhtiö. 

Tiedon luomisen kaksi ulottuvuutta

He lähtevät liikkeelle yksilön hiljaisesta tiedosta, josta 
edetään spiraalinomaisesti ryhmän ja organisaation hil-
jaisen sekä täsmällisen tiedon kautta uuteen kehitty-
neempään yksilön hiljaiseen taitotietoon.

Heikki Vuorila

Hiljainen tieto käyttöön

Nonaka ajattelee läntisen tietoteorian edustavan 
täsmällistä tietoa, kun taas japanilainen tietoteoria pai-
nottaa hiljaista tietoa. Hiljainen ja täsmällinen tieto ei-
vät ole toistensa vastakohtia vaan ne ovat vastavuo-
roisessa komplementaarisessa toisiaan täydentävässä 
suhteessa toisiinsa. Tiedon dynaamisen mallin (=keh-
keytymisprosessin) mukaan inhimillinen tieto kehkey-
tyy yksilöiden välisessä hiljaisen ja täsmällisen tiedon 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Nonaka kutsuu tätä 
vuorovaikutusta tiedon konversioksi.

Sosialisaatio on kokemuksellinen prosessi, jossa luo-
daan mentaalisia malleja ja ja teknisiä taitoja. Koke-

Sosialisaatio

Konversio voidaan suomentaa sanalla liike. Nonakalla 
on neljä tiedon liikettä. Hän puhuu SECI-prosessista, 
joka tulee englanninkieliseistä sanoista: socialization, 
externalization, combination, internalization. Kuviossa 
T tarkoittaa hiljaista tietoa (tacit knowledge) ja E täs-
mällistä tietoa (explicit knowledge). (kuvio seuraavalla 
sivulla)

Neljä tiedon konversiota

maalissa ymmärrettävässä muodossa.
Hiljainen tieto on implisiittistä, henkilökohtaista, 

kontekstuaalista ja toiminnallista. Se ei ole aktuaalista 
tietoa vaan se on latenttina ihmisen mielessä. Sitä ei ole 
mahdollista eksplikoida ymmärrettävästi. Yksilöt ovat 
tiedon kehkeytymisprosessin perusta heidän toimi-
essaan tiedon luojina. Ryhmä ja organisaatio ovat tiedon 
jakamisprosessin perusta. Molemmissa prosesseissa on 
kysymys tiedon kiteyttämisestä.
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Kuvio 1. Nonakan uuden 
tiedon luomisen kaksi 
ulottuvuutta.

Täsmällinen 
tieto

Epistemologinen
ulottuvuus

Hiljainen
tieto

Yksilö Ryhmä Organisaatio Organisaatioiden
välinen

Ontologinen
ulottuvuus

Tiedon taso



Ulkoistaminen on hiljaisen tiedon ilmaisemisprosessi, 
joka tapahtuu käytettyjen sanojen avulla. Prosessissa 
käytetään täsmällisiä selvästi lausuttuja käsitteitä. Tämä 
on olennainen osa hiljaisen tiedon luomisprosessia (jä-
sentelyprosessia), jossa hiljaisesta tiedosta tulee täs-
mällistä tietoa. Menetelminä voivat olla muun muassa 
metaforat, analogiat, hypoteesit, mallittaminen (NLP) 
ja sokraattiset dialogit.

Tiimin toimiessa yhdessä ryhmän jäsenet oppivat so-
sialisaatioprosessissa samanlaisia mentaalisia malleja. 
Tässä vaiheessa ei tuoteta täsmällistä tietoa vaan ko-
kemuksen kautta jaetaan hiljaista tietoa toisille. Asiat 
opitaan yhteisissä työprosesseissa eikä käsikirjoja lu-
kemalla.

muksellisessa prosessissa opitaan hiljaista tietoa muilta 
ilman kieltä. Oppiminen tapahtuu havainnoimalla, jäl-
jittelemällä ja harjoittelemalla. Työssäoppiminen pe-
rustuu näihin periaatteisiin. Hiljaisen tiedon oppiminen 
on kokemuksellista. Sosialisaation menetelmiä ovat eri-
laiset ryhmätyömenetelmät: esimerkiksi aivoriihet.

Ulkoistaminen on tiedon luomisen avain. Ulkois-
tamisessa on kysymys siitä, kuinka luodaan uutta tietoa, 
jolloin hiljaisesta tiedosta tulee täsmällistä tietoa.
Kuinka me voimme muuntaa hiljaisen tiedon täsmälli-
seksi? Vastaus löytyy metaforien, analogioiden ja mal-

Yrittäessämme käsitteellistää mielikuvaa (peiliku-
vaa, kielikuvaa, muistikuvaa) me ilmaisemme mieli-
kuvan olemuksen kielessämme. Kirjoittaminen on yksi 
hiljaisen tiedon konversioteko. Usein ilmaisumme ovat 
riittämätömiä, epäjohdonmukaisia ja epäkelvollisia. 
Kysymyksessä on hiljaisen tiedon käsitteellistämispro-
sessi, jossa jäsennetään uutta tietoa. Sokraattinen dia-
logi on yksi hiljaisen tiedon esiin nostamisen mene-
telmä.

Ulkoistaminen

Sisäistämisessä on kysymys täsmällisen tiedon kietou-
tumisesta hiljaiseen tietoon. Sisäistäminen on läheistä 
sukua deweyläiselle tekemällä oppimiseen (learning by 
doing). John Deweyn kasvatusfilosofisen ajattelun 
mukaan mielekäs oppiminen muodostuu tekemisen 
kautta. Hän ajattelee oppimisen olevan sosiaalinen ryh-
mätapahtuma.

Käytyämme läpi koko prosessin – sosialisaatio, ul-
koistaminen, yhdistäminen, sisäistäminen – meillä on 
arvokasta uutta pääomaa. Kun hiljaisesta tiedosta on 
tullut täsmällistä tietoa, niin erilaiset sanalliset kuviot, 
dokumentit, manuaalit tai suulliset tarinat auttavat mei-
tä ymmärtämään paremmin latenttina ollutta hiljasta 
tietoa. Dokumentit ja manuaalit ovat apuna täsmällisen 
tiedon siirtämisessä muille ihmisille.

Olen käyttänyt työyhteisöjen kehittämisprojekteissa, 
strategioiden jalkauttamisesssa, arvojen ja missioiden 
etsinnässä nonakalaista hiljaisen tiedon kehkeytymis-
prosessia suurena tausta-ajatuksena. Koska se on toi-
minut tähän saakka, tulen käyttämään sitä myös tu-
levissakin projekteissa ja prosesseissa.

Hiljaisen tiedon täsmälliseksi tiedoksi ulkoistamis-
prosessivaiheessa olen käyttänyt menetelmänä itse ke-
hittämiäni WiseDialogeja (ml. sokraattinen dialogi). 
Erään ammatillisen osaamisen kehittämishankkeessa 
testastimme NLP-pohjaisella mallittamismenetelmällä 
saatua tietoa sokraattisella dialogilla. Dialogilla saadut 
tulokset tukivat mallittamisella hankittua tietoa.

Heikki Vuorila
Filosofi
Filosofiseen praktiikkaan erikoistunut FM
WiseDialogi-kuvaukset

Kyseessä on käsitteen- ja teorianmuodostusprosessi, 
josta Nonakalla ja Takeuchilla ei ole paljoakaan sanot-
tavaa. Tämä on ymmärrettävää, sillä he lähtevät liik-
keelle japanilaisten tietokäsityksestä ja sen kehkeyty-
misestä eivätkä (luonnon)tieteellisen tiedon käsitteen- 
ja teorianmuodostusprosessista.

lien jaksollisesta (perättäisestä) käytöstä. Nämä voidaan 
ymmärtää oppimisprosessiksi, jossa syntyy uutta tietoa.

Yhdistäminen on käsitteiden järjestämisprosessi, joka 
kietoutuu erilaisiin täsmällisten tietojen kombinaa-
toihin, joita ovat muun muassa dokumentit, kokoukset, 
puhelinkeskustelut, verkkopohjaiset oppimisympäris-
töt. Esimerkiksi (luonnon)tieteellisen tiedon menetel-
mät kuuluvat tähän prosessiin.

Yhdistäminen

Sisäistäminen
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Kuvio 2: Neljä tiedon liikettä – SECI-prosessi.

1) SOCIALIZATION 
Sosialisaatioprosessi
T      T
Prosessissa oleva 
laukaisija:
Vuorovaikutuskentän 
vahvistaminen
Menetelmä: 
Ryhmätyömenetelmä,
esimerkiksi aivoriihet

2) EXTERNALIZATION 
Ulkoistamisprosessi
T      E
Prosessissa oleva 
laukaisija:
Kollektiivinen reflektio
Menetelmä: 
Metaforat, analogia,
mallittaminen

4)     INTERNALIZATION 
Sisäistämisprosessi
T      E
Prosessissa oleva 
laukaisija:
Tekemällä oppiminen
Menetelmä: 
Ekspertti/Mestari –
Noviisi/Kisälli

3)      EXTERNALIZATION 
Yhdistämisprosessi
E      E
Prosessissa oleva 
laukaisija:
Erii alojen ihmisten tiedon
yhteenliittäminen (linking)
Menetelmä: 
”Tieteen” menetelmät

VIII dialogityöpaja 4.1.2020



Arto Paulaharju

Mitä on rajajoogan piirien ohjaaminen

4) Sisäistämisprosessi, sisäistäminen, tekemällä oppi-
minen ohjaamalla piirejä. Tämä on  ydinosaamista. 

Jakaannuimme kolmen henkilön ryhmiin keskustele-
maan näistä teemoista. 

Heikki antoi keskusteluaiheiksemme kuusi teemaa: 

2) Ulkoistamisprosessi, reflektio; ulkoistettu hiljainen 
tieto näkyviin kirjalliseen, eksplisiittiseen muotoon

 VIII Dialogityöpaja oli 4.1.2020 Kaukalinnassa. Sen 
aiheena oli opetuskirjepiirien ohjaaminen. Fasilitaatto-
rinamme toimi jälleen Heikki Vuorila, hyvällä ammat-
titaidolla ja kokemuksella. Hän alusti meitä kuvaamal-
la dialogikeskustelun neljää prosessia, jotka ovat:

Kukin ryhmäläinen oli vuorollaan kysyjä, vastaaja tai 
kirjuri. (prosessia 1).  

Terttu Seppänen lainasi Pekka Ervastin tunnettua 
lausahdusta: Se mitä tapahtuu henkisessä yhteisös-
sä, tuhatkertaistuu kansassa. Tämä on hyvä muis-
taa silloin, kun tuntuu että työtä on paljon ja 
tekijöitä vähän.

 6. päämäärä.

3) Yhdistämisprosessi, linkittäminen

Lopuksi laadimme koosteen ryhmämme ideoista. 
Kukin ryhmä esitteli ne myös muille ryhmille ja niis-
täkin tehtiin yhteenveto (prosessia 3). 

Kysyjä haastatteli vastaajaa ja kirjuri merkitsi vas-
taukset lyhyesti muistiin (prosessia 2). 

4.  arvot, 

1) Sosialisaatioprosessi, hiljainen tieto (ideat), vuoro-
vaikutuksen vahvistaminen 

2.  käyttäytyminen, 
3.  taidot ja kyvyt, 

1.  ympäristö

On hyvä kokoontua piireihin ja tehdä työtään 
luottaen siihen, että vaikutukset tulevat aikanaan 
esille.

Prosessi 4 tulee tapahtumaan piireissä ohjaamalla nii-
tä. 

5.  identiteetti,

Oppiminen jatkuu dialogisen käsittelyn avulla, kun on 
hankittu lisää työkokemusta ja palataan pohtimaan sitä 
kohtaan yksi ja niin edelleen yhä uudelleen 
4–1–2–3–4–1.–…, spiraalimaisesti, nousten aina 
korkeammalle tasolle. (Vrt. Risto Jurvakaisen luoma 
patsas Ajatuksen Tie) Näin niin monta kertaa, kunnes 
asiat ovat selvinneet riittävästi.

Siistissä ja valoisassa tilassa, jollainen järjestetään etu-
käteisvalmistelulla. Tuolit asetellaan puoliympyrään, 
jotta näemme toisemme edestäpäin. Alussa annetaan 
klassisen musiikin soida taustalla.

Varaudutaan uusiin tulokkaisiin etukäteisvalmiste-
luilla, jotka ovat tärkeimpiä. Mantrat ja alustukset va-
litaan jo kotona. Yhteydenpito opettaja Terttu Seppä-
seen, sekä etukäteen että tarvittaessa henkistä tietä piirin 
aikana, on tärkeää. Käyttäydymme kunnioittavasti toi-
siamme kohtaan. Aloittaisin toimimalla toisilta opitun 
piirinohjaustavan mukaisesti oman itseni sävyttämällä 
tavalla, miettimättä liikaa toimintaani. Keskityn itseeni 
ja kuuntelen korkeampaa Minääni. Liitän tarvittaessa 
tunnetta mukaan asiapitoisen piirin sisältöön.

1. Missä ja milloin toimin onnistuneesti 
piirinohjaajana?

2. Mitä teen, kun toimin piirinohjaajana?

Viihtyisyyttä ja tasapainoista harmonista ilmapiiriä 
uusille tulokkaille luodaan kahvi/teetarjoilulla. Van-
hempien oppilaiden kanssa tehdään ensin ajatustyö ja 
sen jälkeen tarjoilu. Piirinohjaus onnistuu parhaiten hil-
jaisessa, rauhallisessa ja harmonisessa ympäristössä, 
kotona, ja mieluiten iltapäivällä viikonvaihteessa.

Dialogikeskustelujemme satoa teemoista:

Loppiaisen dialogityöpajassa pohdittiin opetuskirjepiirien 
ohjaamista. Keskustelunaiheina olivat muun muassa 
ympäristö, käyttäytyminen, taidot ja kyvyt, arvot, identiteetti 
sekä päämäärä.
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Voimme käyttää Ikuisen Itsen voimia ja kykyjä ohjaus-
työssämme. Ilmaisen kommunikointikykyä, joka toimii 
molempiin suuntiin. Huumoria niille, joille se sopii. Ti-
lannetajua. Kuuntelemisen taitoa käyttäen otamme pii-
rin osallistujat huomioon. Käytämme hyväksi sisäistet-
tyä ja ammatillista tietotaitoa. Kun käyttää kokemus-
taan, tahtoo tehdä parhaansa. Olen yhteydessä korke-
ampaan Minääni ja Pyhään Henkeen. Kysyn heiltä, mitä 
olen oppinut rajajoogan kurssista oman yksilöllisen ke-
hitykseni myötä. Piirejä ohjatessani minussa puhuu 
henkinen ihminen toiselle henkiselle ihmiselle. Vasta-
tessaan kysymyksiin voi tarvittaessa sanoa, että en 
tiedä.

3. Mitä taitoja ja kykyjä ilmaisen piirinohjaajana?

Ensin käydään lämmin tutustumiskeskustelu, jolla 
järjestetään matalan kynnyksen osallistuminen uusille 
tulokkaille. Piirin päätyttyä voi kysyä heiltä, vastasiko 
tämä tilaisuus odotuksiasi.

4. Miksi käytän näitä taitoja ja kykyjä, kun toimin 
piirinohjaajana?

Kunnioittaakseni lähimmäisiäni. Huomioidakseni ja 
arvostaakseni sitä, että piiriin tulija on totuuden etsijä. 

Kokeakseni tekeväni parhaani omana itsenäni ja via-
laisen henkisen tien kulkijana. Ohjatakseni piiriä po-
sitiivisessa hengessä omana itsenäni, opetuskirjeistä 
löytyvät vialaiset arvot siihen.

5. Missä roolissa olen silloin, kun toimin 
piirinohjaajana?
Sielun roolissa lähestyn uusia tulokkaita. Ikuisen Itseni 
ohjauksessa oman sisäisyyteni todellistajana. Olen 
lähimmäiseni palvelija, ihminen ihmiselle. Olen se, mi-
kä olen.

Synnyttääkseni huumorilla hauskaa uusille tulijoille. 
Edistääkseni jokaisen henkistä kehitystä tukemalla 
heitä positiivisissa pyrkimyksissään. Jakaakseni hyvää, 
se mahdollistuu toisten kanssa. Olen iloinen siitä, että 
olen saanut näitä tietoja ja onnellinen siitä, että piirissä 
olijat kuuntelevat ja viriää keskustelua.

Palvelen Ikuista Itseä oman Ikuisen Itseni kautta. Val-
kean Veljeskunnan tehtävän toteuttaminen Kirjeopisto 
Vian opin kautta. Halu jakaa tietoa henkisistä asioista 
muillekin ja näin edistää ihmiskunnan henkistä 
kehitystä. Tavoite saada jokainen ymmärtämään, että 
kukin on oman tulevaisuutensa luoja. Usko hyvyyden 
voimien saattamiseen vallitseviksi.

Kannattaa kirjoittaa kokemuksistaan, siitä oppii. Voi 
keskustella päiväkirjansa kanssa.

Kirjoja: 

Elämää tulee elää, ei aina mantrata. Tahdo keskittyä, 
niin mantraamisen tarve vähenee. Tahdon ponnistus 
mantran sisältöön voi riittää. Jätä tarvittaessa mantrasta 
pois äärimuoto, esimerkiksi "aina ja joka tilanteessa", 
"täydellisesti". Sallitaan keskeneräisyyttä.

6. Mikä minua suurempi päämäärä ohjaa minua, kun 
toimin piirinohjaajana?

Looginen positiivinen ajattelutaito ratkaisee asioita 
rakentavasti.

Kristus Meissä, Pekka Ervast
Tietoisuuden Evoluutio, kirjoittanut nimimerkki Inside 
Flame

Ajatuskaavojen "Minä uskon ja sinä uskot" käytöstä 
on tietoa rajajoogan kurssikirjassa, opetuskirjeet I–X, 
sivut 130–133.

Tietoja:

Kun etenee henkisessä opiskelussa, tiedostamat-
tomasta voi tulla esiin pahan olon aiheuttajia.

Oman terveydentilan arviointi ideomotorisella ta-
valla. Aloita kysymyksellä: "Olemukseni osa, joka vas-
taat minun terveydestäni, anna minulle kyllä-merkki (ja 
ei-merkki toisella kysymyksellä)". Esitä sitten ter-
veydentilaasi liittyvä kysymys  sellaisessa muodossa, 
johon kehosi voi antaa kyllä tai ei-vastauksen. Odota 
vastausta, joka annetaan sinulle yksilöllisellä tavalla ei- 
tai kyllä-merkin muodossa.

Jos on ylikiltti, taustalla voi olla vihaa. Pääsemällä 
ylikiltteyden taustalle, voi selvittää, mistä se johtuu.

Loppiaisen keli on Kaukalinnassa 
varsin marraskuinen. Lunta oli 
vain hieman ja tiet olivat todella 
liukkaita, kuten Timo Hoikkalan 
ottamasta kuvasta näkyy.
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Asta Aronen

Harrasta tunnelmaa 
vialaisten joulujuhlassa 
Helsingissä. 

Ulkona vallitsi kirpeä pakkaskeli eteläistä Suomea 
myöten ja maisemia peitti lumivaippa, kun 
vialaiset viettivät joulujuhlaa Helsingissä joulu-
kuun ensimmäisenä sunnuntaina. Meri oli tyyni, 
maantiet, kadut ja polut olivat jäätyneet. Puiden 
oksille ja talojen katoille oli satanut valkeaa lunta.

Yhteisesti lauloimme Hoosianna-hymnin Silja Mar-
tikaisen säestämänä. Tämä ylistyslaulu lauletaan ker-
ran vuodessa adventtina. Laulu on niin erityisen ko-
hottava ja juhlava, että hain netistä siitä tietoa. Löytä-
mieni tietojen mukaan Hoosianna (auta, pelasta) osoi-
tetaan Messiaan, Pelastajan, Rauhanruhtinaan ylistyk-
seksi.

Alkumusiikkina Jari Kiirla soitti pianolla W. A. Mo-
zartin pianosonaatin C-duurissa. Keveät, runsaat ja 
monipolviset sävelet solahtivat tajuntaamme, solui-
himme. Kevyet sävelet  kohottivat meitä ylemmäs Iloon 
,Valoon, Valkeuteen.

Hymnin sävelsi saksalainen urkuvirtuoosi Vogler, 
jonka kuningas Kustaa III oli kutsunut 1700-luvun lo-
pulla Ruotsiin. Hymniä laulettiin ensin adventtikuoron 
esittämänä Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Suomen 
kirkkokuorotoiminta alkoi tästä hoosiannakuorosta.

Väliajalla syötiin riisipuuroa, luumukeittoa, uolaisia 
ja makeita erinomaisia leivonnaisia, joita olimme tal-
koilla valmistaneet. Kahvipöydällä oli kaunis punainen 
joululiina.

Börje Fri toi juhlaan lahjaksi punaisen joulutähden, 
hän toi  myös joulukukan lahjaksi  Terttu Seppäselle.

Arpoja oli väliajalla myytävänä, voittojakin olimme 
hankkineet runsaasti. Voittojen Onnina toimi Yrjö 

Rauni Pietarinen vei meidät korkeuksiin,  kosmok-
sen yläpuolelle, suurelle, jalojen ajatusten synnyttä-
mälle saarelle lausuntaesityksellään Paratiisisaarella ja 
Kirkkauden alkulähteellä.

Lausuja Rauni Pietarinen on perillä henkisestä kehi-
tyksestä ja ajatusten tietoisuudesta, korkeista ulottu-
vuuksista. Henkisesti kehittyneen ihmisen ajatussillat  
ovat rakentuneet vahvoiksi, kestäviksi. Kulkija etenee 
kirkkaasti ja tasapainoisesti. Kuuntelin esitystä lumou-
tuneena!

Teimme myös ajatustyötä. Helsingin paikallis-osas-
ton sihteeri oli koonnut joulurauhamantroja valikoiden 
Kirjeopisto Vian Rajajoogakurssin kymmenestä ope-
tuskirjeestä.

Hepreankielinen Hoosianna on myös siunauksen 
toivotus kuningasta vastaanotettaessa (Virsikirja.fi)

Sain jokaisella ostetulla arvalla voiton,niin että voin jakaa 
runsaudestani  myös heille,jotka olivat jääneet ilman voittoa ! Yksi 
voitto on lunastamatta,se on Arto Paulaharjun maalaus, taideteoksen 
noutamiseen saan kuljetusapua Tuula Kruthilta,todellista tsägää! 
Reissua  " Korvatunturille" odottellen !

Kiitos kaikille Adventtijuhlan ohjelmasta ja osallistujille 
läsnäolosta,talkoista,lahjoista. Marraskuun harmaa vaihtui talvisiin 
valkeisiin lumiin.

Hels ingin  pa ika l l i sosas ton  s ih teer i  o l i  koonnut  nämä 
Joulurauhamantrat valikoiden Kirjeopisto Vian Rajajoogakurssin 
kymmenestä opetuskirjeestä !

( Valikoima Pyhän Äiti Amman opetuksia: s.55, Pyhät kirjoitukset, 69  
Lapset:"Pyhät kirjoitukset ovat syntyneet viisaiden kokemuksista. Niitä 
ei voida käsittää älyllä.e voidaan o i v a l t a a  vain kokemuksen kautta" )

Arpoja oli väliajalla myytävänä,voittojakin olimme hankkineet 
runsaasti.  Voittojen Onnina toimi Yrjö Honkala, miss Fortunana ( 
Onnettarena) minä, Airi Roos.

Väliajalla syötiin riisipuuroa,luumukeittoa,suolaisia ja makeita 
e r i n o m a i s i a  l e i v o n n a i s i a , j o i t a  o l i m m e  t a l k o i l l a 
valmistaneet.Kahvipöydällä oli kaunis punainen joululiina.

Börje Fri toi juhlaan lahjaksi punaisen joulutähden, hän toi  myös 
joulukukan lahjaksi  Terttu Seppäselle.

ENKELI ,Helsingin Tuomiokirkko,Alttarienkeli
Kuva:Matti Karjanoja

Voimme jokainen luoda  tietoisesti ajatuksin ihmiskuntaan 
rauhaa,Joulurauhaa itseemme,läheisiimme.On joululupaus, on Uuden 
Vuosikymmenen lupaus..

Ohjelmaa jatkettiin ,lauloimme  yhteisesti rauhallisia joululauluja : 
Enkeli taivaan,Jouluyö juhlayö,En etsi valtaa loistoa,viimeiseksi 
lauloimme Silja Martikaisen säestyksellä Maa on niin kaunis . Kiitos 
Siljalle kauniista pianosäestyksistä."Elävä" musiikki on hieno 
joulutunnelman kohottaja.

E N K E L I 
, H e l s i n g i n 
Tuomiokirkko
,Alttarienkeli

Kuva:Matti 
Karjanoja

(  Valikoima Pyhän Äit i  Amman 
opetuksia: s.55, Pyhät kirjoitukset, 69  
Lapset:"Pyhät kirjoitukset ovat syntyneet 
viisaiden kokemuksista. Niitä ei voida 
käsittää älyllä.e voidaan o i v a l t a a  vain 
kokemuksen kautta" )

Nyt oma sisäinen 
dialogi hautumaan! 

Dynaamisia dialogihetkiä vietettiin loppiaisena Kaukalin-
nassa. Myös toisenlaisiin harmonian tunnelmiin päästiin, 
kuten tämä Timo Hoikkalan ruokasalin ikkunasta ottama 
kuva kertoo.
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Huomioita ja pohdittavaa omassa sisäisessä dialo-
gissasi näiden (ja muidenkin) kirjoitusten kanssa on ra-
jattomasti, tietotaitoa löytyy juuri sinulta – ja proses-
simmehan jatkuu. Pääsiäinen on seuraava pysäkkimme 
(yhdeksäs dialogityöpaja), kyytiin ehtii – ajatukset – 
tunteet ja tahtokin – hautumaan ja kypsymään! Uusia 
ajatusjoogaopiskelijoita ehtii kuitenkin ilmestyä pai-
kalle ennen sitä joten osaaminen tulee pian käytännössä 
testatuksi – ja prosessoitavaksi seuraavaa kertaa varten. 
Kaikkea ei ole puitu loppuun – asianosaajille ja keskit-
tymisavustajille on kysyntää juuri nyt! 

Linkkejä ja kytköksiä näiden kahden kirjoituksen välillä 
on olemassa ja näkyvissä – löydä ne ja linkitä lisää!  

Nostan esille – näkyväksi – muutaman yksityiskoh-
dan kummastakin kirjoituksesta– sinua kiinnostava, 
käynnistävä tai laukaiseva asia voi piillä aivan toisaal-
la, löydä se ja inspiroidu!

Minua puhuttelivat Heikin (kokonaisuudesta irroitta-
mistani) kaksi toistaan seuraavaa virkettä:

Yrittäessämme käsitteellistää mielikuvaa (peiliku-
vaa, kielikuvaa, muistikuvaa) me ilmaisemme mieliku-
van olemuksen kielessämme. Kirjoittaminen on yksi 
hiljaisen tiedon konversioteko. Kerrassaan herkullinen 
kattaus ja mieliteko kielitieteilijälle! Astun pöytään! 

Sana sanasta eli konversio-sanan Heikki suomentaa 
(tässä nimenomaisessa kontekstissa) sanalla liike. Liik-
keelle on lähdetty ja jostainhan on aina lähdettävä liik-
keelle ja johonkin myös päädytään – niin on käynyt ja 
edelleenkin käy dialogityöpajassammekin. Matkalla 
oleminen on kaunis kielen ja mielen peilikuva. Hiljai-
nen tieto tästä sanasta olisi vienyt minut(kin) toiseen 
"oikeaan" suuntaan, joten lisään merkityksiä: toiseksi 
muuttaminen, muuntaminen, muutos. Sarja erikois-

Filosofi Heikki Vuorila on avannut viisaudellaan 
kattavasti taustateorioitaan ja ajatuksiaan  
kahdeksanteen dialogityöpajaamme ja Arto 
Paulaharju kirjannut melkein kaiken käytännön 
työskentelystämme omassa kirjoituksessaan. 

Hiljainen tieto on melko uusi käsite, lanseerattu 
1966. Sitä ennen se oli piileskellyt ja odotellut vuoroaan 
kulisseissa suurelta yleisöltä näkymättömissä ennen 
kuin tuli tietoisuuteemme ja kieleemme. Se on kielikuva 
- peilikuva ja muistikuvakin – jolla on syntyhistoriansa. 
Arvattavaksi jää mahtaako se joskus mennä pois muo-
dista, vai jääkö näyttämölle pitkäksikin aikaa? Lisäksi 
se on mielikuvia, uskomuksia ja näkemyksiä ynnä am-
mattitaitoa ja osaamista – eli monipuolista ja kokonais-
valtaista on tämä hiljainen tieto. Sen olemus on ilmais-
tavissa ja muotoiltavissa, itsekukin voi kyseenalaistaa, 
täydentää tai lisäillä jotakin mielensä mukaan. Ennen 
kaikkea se on oleellinen osa dialogityöpajaamme!

Arton kokoamassa perusteellisessa kirjoituksessa on 
kuusi NLP-pohjaista kysymyssarjaa, jotka etenevät 
konkreettisesta abstraktimpaan. Vastaukset ovat tii-
vistettyä ja suodatettua täsmällistä ja hiljaista tietoa joka 
on kirjattu muistiin ja dokumentoitu. Se mikä minua 
eniten hämmästytti on paitsi toimiva (työpaja)prosessi 
myös vastausten yhteneväinen linja – vaikkei kenellä-
kään muulla ole minun kokemuksiani, taustaani ja 
kasvuympäristöäni. Uniikkeja olemme, mutta meitä 
suuremman päämäärän (kohta 6) me kaikki voimme al-
lekirjoittaa hieman eri kielikuvin. Sydämen päämäärä ja 
ihmisenä olemisen päämäärä, Kirjeopisto Vian pää-
määrä, minun ja meidän yhteinen päämäärämme.

merkityksiä löytyy eri tieteenaloilta: taloustieteessä pu-
hutaan velan ehtojen muuttamisesta, Velan pysyvyys on 
tietoisuuteemme tunkeutunut maailmanlaajuinen ilmiö!  
Sotateollisuuden muuttaminen, korvautuminen sivii-
lituotannoksi – ajat muuttuivat – mutta teollisuus jyllää 
edelleen. Muuntumista on psykologiassa tiedostamat-
tomien psyykkisten ristiriitojen ja tarpeiden ilmenemi-
nen elimellisinä oireina. Kielitieteessä esimerkiksi sa-
nan käyttö toisessa sanaluokassa, kuten adjektiivin 
(kaunis) käyttö substantiivina (kauneus) – meillähän 
tähän liittyvät vielä sisällöltään ja muodoltaan positii-
viset lauseet (I opetuskirje).

Konversio on myös (edellisissäkin esimerkeissä) te-
koa. Käännynnäiset (ruotsin konvertit) vaihtavat tai 
muuttavat uskontokuntaansa, ilmoitusasiana hoituu 
virallisestikin. 

Kirjoittaminen on siis paitsi hiljaisen tiedon konver-
sioteko myös paljon muuta (huomasithan yksi sanan). 
Se linkittyy myös jokaiseen neljän tiedon liikkeeseen eli 
SECI- prosessiin (kuvio löytyy sivulta 5). 
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Viime vuoden loppupuolella pää-
timme yhdessä, että otamme Hel-
singin paikallisosastossa kevään 
teemaksi Rauhan vuosi ja rauhan 
vuosikymmen 2020. Tahdomme rau-
haa maailmaan ja koimme, että 
haluamme omalta osaltamme edis-
tää rauhaa maailmassa. 

Onko tavoitteemme realistinen? 
Voimmeko oikeasti vaikuttaa rau-
han syntymiseen maailmassa? Nä-
emme monia uutisia sodista. Nytkin 
viime päivinä on ollut sodanuhka 
Iranin ja USA:n välillä, mutta on-
neksi ainakin tällä hetkellä näyttää, 
että sodan välitön uhka on pienen-
tynyt. On kuitenkin realistista sa-
noa, että sodanuhka ei ole väistynyt. 
Skeptikko voisikin sanoa, että onko 
meidän panoksellamme merkitystä, 
kun sotia tuntuu olevan käynnissä 
aina jossain päin maailmaa.

Minun vastaukseni on, että mei-
dän panoksellamme on väliä ja se on 
tärkeä. Asiat ja niiden toteutumis-
edellytykset luodaan ensin muilla 
kuin fyysisellä tasolla. Vasta myö-
hemmin ne toteutuvat fyysisellä 
tasolla. Nähdäkseni rauha on jo ole-
massa. Se on aivan todellisena ole-
massa. On kyse siitä, mille taajuu-
delle viritämme vastaanottimem-
me. Kun henkinen vastaanotti-
memme on viritetty korkeammille 
henkisille tasoille, olemme rauhan 
maailmassa. Se rauhan maailma on 
hyvin todellinen. Se on nähdäkseni 
todellisempi kuin tämä meille nor-
maalilla silmillä näkyvä maailma 
maaplaneetalla. Se ei ole riippu-
vainen tästä todellisuudesta ja siitä 
mitä tällä planeetalla tapahtuu. 
Tämä planeetta sitä vastoin tarvitsee 
sitä rauhan todellisuutta – sitä to-
dellista rauhaa. 

Näen, että meidän tehtävämme 
on tuoda sitä todellista rauhaa tänne 
maaplaneetalle kykyjemme ja voi-
miemme mukaan. Käymällä pii-
reissä voimme kokea ja olla tuo-
massa sitä rauhaa tänne maaplanee-

Helsingin paikallisosaston 
kevään ensimmäinen piiri oli 
sunnuntaina 12 päivä tammi-
kuuta. Käsittelimme VIII 
opetuskirjettä. Lisäksi puhuim-
me rauhasta. 

Jari Kiirla

Todellista rauhaa maapallolle 

Piirissä kävimme keskustelua an-
teeksiannosta ja rauhasta. On hyvin 
ilmeistä, että pysyvämmän rauhan 
saavuttaminen vaatii anteeksiannon 
ja anteeksipyytämisen harjoitte-
lemista ja oppimista. Eipä siis ole 
ihme, että VI – IX opetuskirjeet ovat 
kaikki rakentuneet anteeksiannon ja 
anteeksipyynnön ympärille. Se in-
dikoi mielestäni sitä, että tämä tee-
ma on yksi kurssin tärkeimmistä ja 
toisaalta myöskin haastavimmista. 
Ei siis kannata pettyä, jos se tuntuu 
aluksi vaikealta. Harjoittelemalla 
oppii. Jossain vaiheessa elämääni 

talle. Samalla rakennamme itse-
ämme sisäistä rauhaa kohden ja kas-
vamme askel askeleelta rauhanlä-
hettiläiksi. Kun luomme rauhaa it-
seemme, ihmissuhteisiimme ja lähi-
ympäristöömme, teemme sitä tär-
keää rauhan työtä johon meille on 
annettu eväitä opetuskirjeissä. Ope-
tuskirjeiden käytäntöön saattami-
nen helpottuu, kun käy piireissä ja 
aidosti pyrkii hyvää kohti. Se vaatii 
toki työtä luonteenjalostamisen 
muodossa, mutta se on hyvin palkit-
sevaa.

(ollessani jo Kirjeopisto Vian oppi-
las) oivalsin, että melkein mitä vaan 
voi oppia, jos sen oppimiseen käyt-
tää riittävästi aikaa ja energiaa. Us-
kon, että näin on myös anteeksi-
annon ja anteeksipyynnön jalon tai-
don suhteen. Harjoittelemalla me 
opimme sen. Voimme olla kiitollisia 
elämälle, että meillä on mahdol-
lisuus harjoitella tätä taitoa ja kehit-
tyä siinä. Kun kehitymme anteeksi-
annon ja anteeksipyynnön jalossa 
taidossa, rauha lisääntyy meissä ja 
tulee meille pysyväksi olotilaksi. 

Hyvää Rauhan vuotta ja Rauhan 
vuosikymmentä 2020 sinulle rakas 
Via Positivan lukija!

Tahdonkin rohkaista kaikkia teitä 
pääkaupunkiseudulta ja kauem-
paakin tulemaan mukaan Helsingin 
paikallisosaston piireihin Valon Ti-
laan kokemaan ja edistämään rau-
haa. Meillä on hienot olosuhteet. 
Valon Tila on loistava paikka piireil-
le. Suurkiitos Kaisu ja Börje Fril-
le, että saamme pitää piirejä Valon 
Tilassa. Luodaan Valoa ja Rauhaa it-
seemme, yhteisöömme, lähipiiriim-
me ja siitä se laajenee maailmaan. 

RAUHA on tila, joka lyö leimansa koko ihmiseen. Hänen 
unensa muuttuvat rauhallisiksi, hänen mielensä hyväksi, 
olemus rennoksi. RAUHA vaikuttaa henkiseen ja 

Virallisissa kokouksissa pohdimme käytännön asioita. 
Juhlatilaisuuden puheenvuorossa – mm. Opettaja Tyyne 
Matilaisen Kirjeopisto Vian Oppilaskunnalle suuntaamissa 
painavissa sanoissa – korostui RAUHAN merkitys 
ensiarvoisen tärkeänä tavoitteena.

Kirjeopisto Vian Oppilaskunta ja Via ry pitivät 
syyskokouksensa Savonlinnassa 9-10.10.82.

Rauhasta

Alla oleva kirjoitus on Uusi Safiiri lehdestä 
6/1982 sivulta 6. Sen voi liittää lehteen johonkin 
lähelle tätä kirjoitustani, jos toimitus näkee sen 
hyväksi ideaksi.

ajatus rauhasta.
hyvin kiteytettynä 

Uusi Safiiri -lehdessä 
6/1982 sivulla 6 oli 
Tuula Uusitalon kirjoitus 
rauhasta. Jo tässä 
vanhassa jutussa oli 

Sinikka Juntura käsitteli joulujuhlan esitelmässään kansalaisten Eurooppaa 
ajatuksella, että moninaisuudesta löytyy myös ykseyttä. Sinikka Junturan sekä 
muiden esitykset herättivät vilkasta keskustelua.
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Psykologia ja henkisyys

Uudenlaisen kokonaisemman maailmankatsomuksen 
perustaksi on välttämätöntä ottaa käyttöön transsen-
dentaalinen paradigma, joka sisältää kaikki tietämisen 
muodot. 

Artikkelin ensimmäisessä osassa tarkastelin, miten 
tieteellisen psykologian pohjalta alkoi nousta myös 
humanistisempiä ja henkisempiä virtauksia; ensin 
humanistinen, sitten transpersoonallinen ja 
uusimpana positiivinen psykologia.

Wilber kohdistaa kritiikkinsä vallassa olevien para-
digmojen vajavuuteen. 

Transsendentaalinen paradigma

Paradigma tarkoittaa tutkijayhteisössä vallitsevien 
periaatteiden, uskomusten ja tieteellisten normien ko-
konaisuutta, jonka puitteissa tieteellinen tutkimustyö ta-
pahtuu. 

Jokaisen tietämisen muodon tulee käyttää omia 
menetelmiään omalla alueellaan. Fyysistä maailmaa, 
ainetta tutkittaessa tarvitaan aistihavaintoihin perustu-
vaa, empiiristä ja analyyttistä tutkimusta sekä hypotee-
seja ja kokeita; mieltä tutkittaessa hermeneuttista fe-
nomenologista, historiallista tutkimusta ja tulkintaa se-
kä analyysejä ja synteesejä; hengen tutkimusta voidaan 
harjoittaa eri mietiskelytekniikoiden avulla ja kartoit-
tamalla korkeampia tietoisuuden tasoja introspektii-
visin menetelmin.

 

Transsendentaalinen paradigma sisältää myös yhteis-
kunnallisen näkökulman, jonka tarkoitus on auttaa yksi-
löitä etenemään kehityksessään seuraaville kehitys-

Eräs aikamme johtavista ajattelijoista ja tutkijoista – 
Ken Wilber – sanoo integraalipsykologiaksi luomaan-
sa kaiken teoriaa, joka yhdistää idän ja lännen viisaus-
traditiot ja länsimaisen tieteellisen tiedon. 

3) ”Hengen silmään” (eye of contemplation), jonka 
kautta ihminen kohoaa transsendentaalisen tietämisen 
tasolle. Hengellisen, transsendentaalisen ja transper-

2) ”Järjen (mielen) silmään” (eye of reason), jonka 
avulla ihminen pystyy hankkimaan tietoa filosofiasta, 
logiikasta ja mielestä itsestään.

Wilber viittaa kristillisen filosofin St. Bonaventuran 
esittämiin tietämisen kolmeen eri kategoriaan:

Järjen silmä hankkii tietoa mielen ja järjen avulla 
symbolisesta, käsitteiden ja kielen ilmentämästä maail-
masta eli intelligibiliasta, esimerkiksi matematiikasta, 
kielitieteistä, psykologiasta ja filosofiasta,

Aineen silmä saa tietoa aistien avulla empiirisesti ja 
analyyttisesti aineellisesta, konkreettisesta ja aistitta-
vissa olevista ilmiöistä eli sensibiliasta. Luonnontieteet 
ovat keskeistä tutkimusaluetta aineen silmälle.

tasoille. Kehittyvä tajunta muuttuu rakenteeltaan ego-
keskeisyydestä ryhmäkeskeisyyteen ja edelleen maail-
makeskeisyyteen.

Kirjassaan Eye to Eye, The Quest for New Paradigm 
(ilm. 1989) Wilber on hahmotellut maailmankatso-
muksellisen näkemyksensä perusteita uudelle paradig-
malle, jota hän nimittää transsendentaaliseksi. Hän 
haluaa ottaa huomioon koko sen inhimillisen tietämisen 
ja kokemisen kirjon, jonka hän on esittänyt tietoisuuden 
spektrissä ja kaiken teoriassa: hän haluaa yhdistää luon-
nontieteiden faktat, filosofian ja psykologian pehmeän 
tiedon samoin kuin uskonnollisen ja hengellisen ”trans-
sendentaalisen” tiedon. 

1) ”Lihan (aineen/kehon) silmään” (eye of flesh), 
joka havainnoi tilan, ajan ja näkyvien objektien muo-
dostamaa ulkonaista maailmaa.

Terttu Seppänen

Psykologia ja henkisyys
Osa II

Psykologia on sananmukaisesti oppi mielestä. 
Psykologia tulee kahdesta kreikankielisestä sanas-
ta: ψυχή, psukhē, eli mieli, ja -λογία -logia, eli oppi.

Psykologia voi tutkia mielen sisäisiä tapahtumia ja 
niiden vaikutusta käyttäytymiseen tai pelkästään ul-
koista käyttäytymistä. Tutkimustapoina voi olla esi-
merkiksi kokeellinen tutkimus joka soveltuu hyvin kog-
nitiivisten toimintojen tutkimiseen, haastattelu, kent-
tätutkimus, erilaiset testit tai fenomenologinen tutkimus 
jota käytetään humanistisessa psykologiassa 
(https://fi.wikibooks.org/wiki/Psykologia). 

Psykologisia kysymyksiä on pohdittu vuosisatojen ajan 
filosofian ja teologian yhteydessä, vaikka itsenäisenä 
tieteenalana psykologia on varsin nuori. Sen katsotaan 
syntyneen 1879 Leipzigissa, kun saksalainen Wilhelm 
Wundt perusti tuolloin ensimmäisen psykologian labo-
ratorion.  

Mitä psykologia tutkii?
Psykologia tutkii ihmisten käyttäytymistä, kokemusta 
ja inhimillisen toiminnan säännönmukaisuuksia. Esi-
merkiksi mielen toimintaa, oppimista, tunteita, ihmis-
suhteiden toimintaa ja aistihavaintojen tulkintaa. Se 
pyrkii vastaamaan esimerkiksi sellaisiin kysymyksiin 
kuten miten persoonallisuus kehittyy, kuinka paljon 
geenit ja ympäristö voivat vaikuttaa yksilöön, miten 
muisti toimii, mitä on tietoisuus ja mistä erilaiset mie-
lenterveydelliset häiriöt johtuvat. 

Tieteellisessä psykologiassa oli vallalla alkuvai-
heessa behaviorismi ja pykodynaaminen psykologian 
suuntaus ja niitä sanottiinkin psykologian ensim-
mäiseksi ja toiseksi voimaksi. Näille vastavoimama 
syntyi humanistinen psykologia 1950-luvulla, kun 
joukko humanistisesti suuntautuneita psykologeja ha-
lusi korjata behaviorismin sekä psykodynaamisen psy-
kologian puutteita ja rajoituksia.

Sinikka Juntura käsitteli joulujuhlan esitelmässään 
kansalaisten Eurooppaa ajatuksella, että moninaisuudesta 
löytyy myös ykseyttä. Sinikka Junturan sekä muiden 
esitykset herättivät vilkasta keskustelua.
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Artikkeli on 
julkaistu  
Ruusu–Risti-
lehdessä 4/2019

ja tilalle liitteessä oleva kuva Neljä näkulmaa. Ei 
ihme, että sekaantuvat.

konversiota luuluu Heikin juttuun. Siis se pois 
sivulta 12

Tärkein kommentti, että Nonakan neljä tiedon



3. Psykologinen – mieli, ego, loogisuus, ajattelu 
(psykologia) 

soonallisen eli transsendelian, siis uskonnollisten ja 
mystis-ten kokemusten tarkkailuun tarvitaan hengen 
silmää.

Useiden tutkijoiden käsityksissä perenniaalifiloso-
fian ydin on Olemisen Suuri Pesä/Kehä (The Being of 
Great Nest/Chain). Olemisen Suuri Pesä/Kehä kuvaa 
olemisen ja tietoisuuden ulottuvuudet hierarkkisena jär-
jestelmänä aineen tiheimmiltä tasoilta hienojakoi-
semmille tasoille tai kehille. Tasoja tarkastellaan tii-
veimmästä eli fyysisestä lähtien hienoaineisempiin 
päin. Tiiviimmät olemisen kehät eivät pysty selittämään 
hienoaineisempia, mutta sisältyvät niihin. Hienoai-
neisemmat eivät voi sisältyä tiiviimpiin eivätkä ole ym-
märrettävissä niiden keinoin. Kehille on tyypillistä ho-
larkkisuus, ne sisältyvät toisiinsa hologrammin tavoin 
ja vaikuttavat toisiinsa. Kehien välillä vallitsee hierar-
kia.  

Kaikkia näitä ”silmiä” voidaan käyttää tiedon hank-
kimiseen, ja jokaisella ”silmällä” ovat omat tarkkailun 
kohteensa. Jokainen näistä ”silmistä” on pätevä ja hyö-
dyllinen tarkkailemaan ainoastaan omaa aluettaan: ai-
neen silmä ”monologisia”, järjen silmä ”dialogisia” ja 
hengensilmä ”transloogisia” tieteitä. Virhe tapahtuu, 
kun jonkin silmän avulla pyritään selittämään sen aluee-
seen kuulumattomia ilmiöitä.

Perenniaalifilosofia pohjana

2. Biologinen – elollinen, tunteva aine ja energia 
(biologia)

Nämä tasot/kehät ovat tiiveimmästä lähtien (suluissa 
tieteenala): 

1. Fyysinen – eloton aine ja energia (fysiikka)

5. Kausaalinen – muotoa vailla oleva valo, täydellinen 
transendenssi (mystiikka)

4. Subtiilinen – arkkityypit, yliyksilöllinen, 
intuitiivinen (teologia)

6. Ultimate – tietoisuus itsessään, kaikkien muiden 
tasojen lähde ja olemus.

Holarkkisuuden idean mukaan siis jokainen taso ylit-
tää edeltävän tason ja sisältää sen, mutta ei päinvastoin. 
Esimerkkinä Wilber mainitsee, että biologian tutkimus 
käyttää fysiikkaa, mutta fysiikan tutkimus ei käytä 
biologiaa. Kuvio 1 oikealla (Wilber, Eye to Eye, s. 115).

Wilberin ajattelu pohjautuu perenniaalifilosofiaan eli 
ikuiseen viisauteen. Perenniaalifilosofian mukaan luo-
makunta kehittyy luonnosta ihmiskunnan kautta juma-
luuteen, alitajunnasta tajunnan kautta ylitajuntaan; esi-
persoonallisesta persoonallisen kautta transpersoonalli-
seen tietoisuuteen. 

Wilberin kaiken teoriaan kuuluvassa neljän näkökul-
man mallissa subjektiivinen tietoisuus sijoittuu yläva-
semmalle yksilön näkökulmasta ja alavasemmalle yh-
teisöjen ja maailmankuvien näkökulmasta. Kun tar-
kastellaan koko Wilberin teoriarakennelmaa, tietoi-
suuden subjektiivinen jatkumo (ylävasen, MINÄ) tar-
vitsee objektiiviset korrelaatit (yläoikea, SE), intersub-
jektiiviset kulttuuritaustat (alavasen, ME) ja kollektii-
viset sosiaaliset systeemit (alaoikea, NE). Kuvio 2.

Tietoisuuden yleinen malli

Wilberin oivallus oli yhdistää idän filosofioiden yli-
tajunnan tuntemus ja länsimaisen tieteen kehityspsy-
kologinen tieto tietoisuuden jatkumoksi. Tietoisuuden 
kehityskulku pienen lapsen esitajuisuudesta valaistu-
neeseen ylitajuntaan on Ken Wilberin teoriassa tie-
toisuuden jatkumon ydin.

Hän asetteli eri viisaustraditioiden ja psykologisten 
kehitysjärjestelmien löydökset samalle tietoisuuden 

Kuvio 1. Wilber käyttää perennaalifilosofian tuntemaa 
Olemisen suurta pesää (The Great Nest of Being) 
kuvaamaan olemisen kehiä, jotka ovat aine, elämä, mieli, 
sielu ja henki. Henki on siinä sekä korkein (kausaalinen) 
taso että ei-duaalinen kaikkien tasojen Perusolemus. 
Kuviossa on esillä myös tieteenalat, joiden puitteissa kunkin 
kehän tai tason tutkimus tapahtuu.

Kuvio 2. Neljä näkökulmaa..
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 2. Maaginen (Magic)

Tämä sisältää kokemukset kehosta, tuntemukset, ha-
vainnot ja tunteet. Karkeasti ottaen se vastaa Piaget'n 
sensomotorista vaihetta, Maslowin fysiologisia tar-
peita, Loevingerin esisosiaalista ja symbioottista ke-
hityksen tilaa, energiakehojärjestelmän ensimmäistä ja 
toista tsakraa, annamayakoshaa (fyysinen ravinto) ja 
pranamayakoshaa (élan vital). 

jatkumolle ikään kuin tikapuille. Wilber löysi kaikkiaan 
20 tietoisuuden kehitysvaihetta, jotka hän tiivisti seit-
semään. Wilber ajattelee myös, että eri vaiheille omi-
naisia ongelmia voidaan hoitaa parhaiten juuri kysei-
selle kehitystasolle soveltuvalla terapiamuodolla psy-
koanalyysista lähtien meditaatioon saakka.

Tietoisuuden jatkumon tasot 
varhaiskantaisimmasta kehittyneimpään 

1. Arkaainen (Archaic)

3. Myyttinen (Mythic)

Tämä sisältää yksinkertaiset mielikuvat, symbolit, 
alkeelliset käsitteet; varhaista maagista ajattelua, jo-
hon liittyy paljon kuvittelua, omia toiveita ja omni-
potenssia. Tämä on Freudin primaariprosessi, Arietin 
paleologinen ja Piagetin esioperationaalinen ajattelu; 
kolmas tsakra. Se korreloi Kohlbergin esikonventio-
naaliseen moraaliin, Loevingerin impulsiiviseen ja 
puolustautuvaan tilaan, Maslow'n turvallisuuden 
tarpeeseen jne. 

4. Rationaalinen (Rational)
Tämä on Piaget'n formaalisten operaatioiden mukaista 
ajattelua, propositionaalista ja hypoteettis-deduktii-
vista päättelyä; viides tsakra, manomayakoshan ja 
manovijnanan kulminaatio. Se korreloi Loevingerin 
tietoiseen ja yksilöityneeseen tasoon, Kohlbergin 
jälkikonventionaaliseen moraaliin, Maslow'n 
arvostuksen tarpeisiin jne. 

5. Psyykkinen (Psychic)

Tila on kehittyneempi kuin maaginen, mutta ei pysty 
selkeään rationaaliseen tai hypoteettis-deduktiiviseen 
päättelyyn, Gebser nimitti tilan myyttiseksi. Tämä on 
ominaista Piagetin konkreettisen ajattelun vaiheelle, 
neljännelle tsakralle, manomayakoshan alulle (Vedan-
ta) ja manovijnanalle (Mahayana). Se korreloi 
Loevingerin tasojen mukautuva ja itseään tiedostava 
kanssa, Maslown yhteenkuulumisen ja liittymisen 
tarpeiden kanssa ja Kohlbergin konventionaalisen 
kehitysvaiheen kanssa jne.  

Tähän Wilber sisällyttää kentaurin ja alemman subtii-
lin yhtenä yleisenä tasona. Kentaurilla Wilber tarkoit-
taa kehon ja mielen integraatiota. Psyykkinen ei vält-
tämättä tarkoita paranormaalia, vaikka joissakin teks-
teissä viitataan tiettyjen paranormaalien tapahtumien 
todennäköisemmin esiintyvän täällä. Pikemminkin se 
viittaa psyykeen korkeampana kehityksen tasona kuin 
rationaalisen mielen taso (mm. Aurobindo, John 
Free). Tason kognitiivista rakennetta on kutsuttu ni-
millä visio-logiikka tai integratiivinen logiikka; siihen 

7. Kausaalinen (Causal)

6. Subtiilinen (Subtle)

liittyy kuudes tsakra, manas Mahayanassa ja vijnana-
mayakosha Vedantassa. Se korreloi Loevingerin in-
tegroituneeseen ja autonomiseen tasoon, Maslow'n it-
sensä toteuttamisen tarpeisiin, Broughtonin integroi-
tuneeseen tasoon jne. 

Tämä on pohjimmiltaan arkkityyppinen taso, valais-
tuneen mielen taso (Aurobindo); manaksen ja vijna-
namayakoshan huippukohta; aidosti transrationaalinen 
(ei prerationaalinen eikä antirationaalinen) rakenne; 
intuitio korkeimmassa ja puhtaimmassa merkitykses-
sään, ei emotionaalisesti eikä pelkästään kehollisesti 
koettuna; Platonin ideoiden koti; bija-mantra, vasanas; 
alku Maslown transendentaalisille tarpeille jne; 
seitsemännen tsakran alku; 

Kaikkien tasojen ilmentymätön perusta; kasvun ja 
kehityksen raja; ”Henki” korkeimmassa merkityk-
sessä, ei Suurena Persoonana vaan ”Olemisen Pe-
rustana” (Tillich), ”Eternal Substance” (Spinoza), 
”Geist” (Hegel); seitsemännen tsakran tuolla puolen, 
anandamayakosa (Vedantassa), alayavijnana 
(Mahayanassa), Keter (Kabbala) jne. 

Näistä seitsemästä tietoisuuden kehitysvaiheesta raken-
tuu kolme tajunnallista aluetta: kehityksen varhaisvai-
heiden esirationaalisuus (arkaainen, maaginen ja myyt-
tinen vaihe), aikuisen arkipäivän tietoisuutta vastaa-
vasta rationaalisuus (rationaalinen vaihe) ja henkisen 
alueen ylirationaalisuus (psyykkinen, subtiili ja kau-
saali vaihe). Nämä voidaan esittää ympyräkuviona 
(kuvio 3 alla). 

(Wilber, Eye to Eye, s. 224–225)

Kolme tajunnallista maailmaa

Wilberin mukaan tämä yleinen malli voidaan esittää 
prerationaalisen, rationaalisen ja transrationaalisen 
käsitteillä tai esipersoonallisen, persoonallisen tai trans-
persoonallisen käsitteillä tai alitietoisen, itsetietoisen tai 
ylitietoisen käsitteillä. 

Malli on koottu kehityksellisten ja rakenteellisten 
kriteerien pohjalta ja siinä on hyödynnetty esim. Pia-
getin ja Kohlbergin tutkimustuloksia. Se on myös avoin 
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Kuvio 3. Ympyrässä kolme tajunnallista maailmaa.



Kirjoitukseni I osassa oli professori Kaisa Puhakan 
luonnehdinta esipersoonallisesta, persoonallisesta ja 
transpersoonallisesta kehitysvaihesta.

ulkoiselle ja kokeelliselle todentamiselle. (Wilber, Eye 
to Eye, s. 225) 

Pre/trans-harhaa ilmenee tutkijoiden ja New Age -
liikkeiden sekä uskontojen piirissä. Wilber väittääkin, 
että noin 50 prosenttia New Age -liikkeistä on preratio-
naalisia. Tämän vuosituhannen henkisyyden haaste on 
kehittyä eheytyvän ja varjonsa tunnistavan aikuisen 
kypsään henkisyyteen ja kasvaa pois maagismyyttisen 
jumalakäsityksen ja oman tiedostamattoman varjon 
värittämästä kokemusmaailmasta perusteettomine 
uskomuksineen. 

Kirjassaan Integral Spirituality Wilber  nostaa esille 
toisen käsitteensä taso/linja –virheen. Lyhyesti taso/-
linja virheessä on kysymys siitä, että koko henkisen kas-
vun idea sekoitetaan vain sen yhteen tasoon.

Harjaantumattomalle tarkkailijalle ne näyttäytyvät 
samankaltaisina. Maagismyyttiset näyt ja kuvalliset vi-
siot ilmentävät kuitenkin vain psyykestä nousevia tie-
dostamattomia haluja, toiveita ja pyrkimyksiä. Yliratio-
naalisissa tajunnantiloissa kokemus ylittää normaalin 
tietoisuuden ja yhtyy henkiseen.

Wilberin esille nostama pre/trans-harhan käsite on sel-
kiyttävä apuväline tarkasteltaessa uskonnollisia ja hen-
kisiä kokemuksia tietoisuuden jatkumon avulla.  ”Har-
ha” tässä yhteydessä tarkoittaa, että kolme alinta kehi-
tysvaihetta sekoitetaan helposti kolmen korkeimman 
kanssa. Varhaisiin kehitysvaiheisiin kuuluvat maagis-
myyttiset kokemukset tulkitaan transrationaalisiksi, 
henkisiksi eli niitä yliarvostetaan. Ja toisinpäin: yliratio-
naaliset, aidot henkiset yksilöllisen tietoisuuden ylittä-
vät kokemukset redusoidaan, typistetään alirationaa-
lisiksi. 

Aikamme kehityshaasteet

Joka tapauksessa Wilber on merkittävä ajattelija ja 
uskomattoman inspiroiva, vaikka keskustelu maail-
malla on käynyt välillä kiivaana puolesta ja vastaan. 
Wilberin tietoisuuden spektri parhaimmillaan avartaa 
tietoisuuden maisemaa.  Pre/trans–harhaluulon tunnis-
taminen auttaa ymmärtämään ja sijoittamaan ko-
kemukset oikeisiin uomiinsa; kokemukset, jotka nou-
sevat psyykestä ja kokemukset, jotka ovat sen tuolla 

Uusien uskontojen käsikirjassa Michael Daniels 
toteaa Wilberistä: ”Nerokkaiden kirjojen ja artikkelien 
sarjassa, joka alkaa teoksesta The Spectrun of cons-
ciousness, (1977, Tietoisuuden kirjo) Wilber on kehi-
tellyt epätavallisen laajaa, hienostunutta ja sovelletta-
vissa olevaa käsitteistöä” (s. 369) ja jatkaa kriittisem-
min, että Wilberin tekstit perustuvat liiaksi itämaisiin 
filosofioihin, etenkin advaita vedantaan, zeniin ja Tii-
betin buddhalaisuuteen. Daniels kommentoi myös, että 
Wilber ei kykene riittävästi ottamaan huomioon koke-
musta persoonallisesta Jumalasta. Jotkut feministiset ja 
transpersoonalliset ekologit ovat myös syyttäneet Wil-
beriä patriarkaalisista ja hierarkisista olettamuksista ja 
luonnonmystiikan aliarvioimisesta (Daniels, 2006, s. 
369).

Synteesin rakentamisessa Wilberiä voi pitää maailman 
ehkä tunnetuimpana ja myös kiistellyimpänä transper-
soonallisen ja nyttemmin integraalisen teorian (kuten 
hän työtään kutsuu) luojana. Wilberin tietoisuuden jat-
kumoa on kritisoitu siitä että hän on yhdistänyt eri pe-
rinteiden vaihekuvaukset saumattomasti yhteen teo-
riaan, ja siitä, ettei ole otettu huomioon kulttuurien ja 
aikakausien muovaamia vivahteikkaita yksityiskohtia. 
Kritiikkiä saa osakseen myös Wilberin näkemys, kun 
hän lähtee a priori siitä, että ihmisen tietoisuus on laa-
dultaan sellainen kuin eri henkiset perinteet sen esittä-
vät. Wilber ajattelee, että kuvaukset eivät ole symbo-
lisia, vaan olemassa olevien tasojen kuvauksia. Ahke-
rana kirjoittajana Wilber vastaa näkemyksiään koske-
vaan kritiikkiin varsin usein ja varsin terävästi, muun 
muassa kirjassaan One Taste (Wilber, 2000).

Puolesta ja vastaan

Wilberin mukaan pre/trans-harha voi tuottaa kahden-
laisia erehdyksiä. Kun harjaantumaton silmä näkee 
transpersoonallisen ilmiön esipersoonallisena, kyseessä 
on reduktionistinen harha. Ja silloin kun ihminen näkee 
esipersoonallisen ilmiön transpersoonallisena, kyseessä 
on elevationistinen harha. Esimerkiksi Freud tulkites-
saan kaikki hengelliset ja transpersoonalliset ilmiöt esi-
persoonallisiksi id-impulsseiksi, narsismiksi tai vas-
taaviksi, syyllistyi reduktionistiseen harhaan. Jung 
puolestaan ei tehnyt selväksi alemman ja ylemmän kol-
lektiivisen piilotajunnan rajoja ja tulkinnoissaan ylensi 
joitakin infantiileja myyttisiä ajatusmalleja ylemmille 
(elevationistinen harha) ja alensi Hengen alueeseen 
kuuluvia ilmiöitä alemmille tasoille (reduktionistinen 
harha). 
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Terttu Seppänen puhuu mielellään Wilberin ajattelusta sillä 
Wilberin oivallus oli yhdistää idän filosofioiden ylitajunnan 
tuntemus ja länsimaisen tieteen kehityspsykologinen tieto 
tietoisuuden jatkumoksi. 
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Ei ihan heti olisi arvannut, että edessämme luentoa 
aloitteleva henkilö esittäytyy kristillisen mystiikan 
tutkijaksi. Hän on aurinkorannikon suomalaisen 
seurakunnan pastori Ulla Lumijärvi, joka on tullut 
luennoimaan Fuengirolan  suomalaisille Teresa 
Avilaisesta. 

Hän kertoo aina olleensa henkinen etsijä, ja vuosien 
kurssien kahlailun jälkeen löytäneensä elämäänsä kris-
tillisen mystiikan. Hän sai kuulla Espanjassa olevasta 
Mystiikan yliopistosta, jossa oli mahdollista tehdä teo-
logista tutkimustyötä. Hän aloitti siellä opinnot, jotka 
muuttivat hänen elämänsä.

Teresa Avilainen eli Avilan Teresa (1515–1582) oli 
karmeliittasisar, joka reformoi, uudisti ja hengellisti 
karmeliittasisarkunnan säännöt. Hän kirjoitti useita  te-
oksia, joista tärkeimmäksi nousi Sisäinen linna, joka 
sittemmin on innoittanut paljon mystiikan kautta hen-
gellisesti eteneviä, sekä tutkijoita. Teos on käännetty 
lähes joka kielelle. 

Teresa Avilainen esittelee kirjassa seitsenasteisen 
henkisen/hengellisen polun, jota pitkin etenemällä voi 
saavuttaa Union, eli Jumalaan yhdistymisen.

Kristallilinna

Siihenastinen kristillinen henkinen polku oli ollut 
nelivaiheinen: oratio (rukous), meditaatio (mietiskely), 
kontenplaatio (syvämietiskely) ja Unio. Teresa kuljet-
tuaan nämä polut havaitsi oman henkisen työsken-
telynsä tuloksena vielä kolme muuta tasoa. Hän näki 
näyissään kristallista tehdyn linnan, jossa nämä tasot 
olivat huoneina. Hän näki taustalla myös toisen linnan – 
mustan – joka tuli puhdistaa. Hän kutsui mustan linnan 
edustamia asioita ihmisluonnon viheliäisyyksiksi, jotka 
ihminen itsetuntemuksen kautta havaitsi ja määrätietoi-
sen työskentelyn avulla poisti.

Teresa Avilaisen tie henkiseksi/hengelliseksi opetta-
jaksi ei ollut helppo. Luostarin johtajaksi kohottuaan 

Kaksi espanjalaista mystikkoa

Hän ei varmaan ihan täydestä sydämestään tunnus-

Jos haluaa tutustua ja syvemmin ymmärtää Teresa 
Avilaisen elämäntyötä – ja kristillistä mystiikkaa yli-
päätään, on Ulla Lumijärvi julkaissut yhdessä Mystii-
kan yliopiston professori Antonio Mas Arrondon 
kanssa kirjan Uskon hiljainen vallankumous – Avilan 
Teresan askelissa. Teos on lopuunmyyty, mutta saata-
vissa kirjastoista.

Toinen nykyaikaisempaan aikaan sijoittuva mystik-
ko/shamaani on espanjalainen Jose Luis Padilla Cor-
ral. Kun Avila sijoittuu keskeiseen Espanjaan Mad-
ridin luoteispuolelle, on Tri Padillan kiinalaisen lääke-
tieteen Neijing-keskus puolestaan Madridin itäpuolella.

Tällaisista kokemuksista voi kehittyä – ja kehittyikin 
ääretön myötätunto kaikkia maallisen elämän olentoja 
kohtaan. Voi ymmärtää, että hänen esimerkkiään ja op-
pejaan on tarvittu erityisesti Espanjassa, jonka his-
toriaan kätkeytyy paljon kärsimystä. Hänessä Espanja 
synnytti ajattelijan ja rakastavan sielun, joka inspiroi 
yhä varsinkin niitä etsijöitä, jotka kristillisessä ajatte-
lussa problemoivat niin sanotun etäisen, kuuron ja 
sokean Jumalan olemusta. Teresa osoitti että Jumalan 
luo on tie ja yhteys.

Runonlaulaja ja shamaani

Paitsi että hän on perustanut merkittävän vaihto-
ehtoista lääketiedettä edistävän kampuksen Espanjaan, 
hän matkustaa paljon luennoimassa eri maanosissa. Hä-
nen perustamiaan kouluja on lukuisia ympäri Euroop-
paa ja myös Suomessa. Tri Padillalla on paljon meriitte-
jä. Paitsi että hän on akupunktion maisteri, hän on 
kirurgian lisensiaatti ja neuropsykiatrian sekä geriatrian 
erikoislääkäri. Hän on kirjoittanut noin 80 teosta.

Hänen rakkausmystiikassaan yhtyy tuska ja autuus. 
Hän kohtaa suloisen jumalallisen tulen, joka tuskal-
lisesti lävistää hänen sydämensä, ja saa hänet kokemaan 
autuuden ja Jumalan.

Suurena ulkoisena vastustajana oli inkvisitio, joka 
muun muassa takavarikoi hänen ensimäisen kirjansa 
kymmeneksi vuodeksi. On tarvittu suuri määrä rohke-
utta ja päättäväisyyttä tämän merkittävän mystikon 
elämänpolun täyttämisessä.

Teresa Avilaisen mystiikan laatu oli olla rakkauden 
mystikko. Hän oli yksi näistä näkijöistä, joka oman poh-
diskelutyönsä ja näkyjensä pohjalta kykeni yltämään 
korkea-asteisen rakkauden ylimmille askelmille.

On selvää, että hän kokee kokemuksen, joka ei itse-
asiassa ole kuvattavissa. Hän yhdistää kärsivän mielen 
suureen autuuteen, ja prosessoi tuskan ja ilon kunnes ne 
ovat yhtä. Tässä kontemplaatiossa hän havainnoi ju-
maluuden, jonka yhdessä tietoisuudessa voi olla kaikki.

Hän havaitsi myös sen kaikkien todellisten mystik-
kojen tunteman asian että Jumalan kohtaamisessa  
ihminen kohtaa todellisen itsensä. 

hän koki paljon vaikeuksia, ja kärsi lähes koko elämänsä 
erilaisia sairauksia, muun muassa halvaannuttavista 
päänsäryistä. Elämänsä aikana hän perusti 18 karme-
liittaluostaria ympäri Espanjaa. Tätä voidaan pitää mer-
kittävänä saavutuksena 1500-luvulla, jolloin naisen 
asema oli vähäinen.

Avilan pyhä Teresa oli Espanjassa 1500-luvulla elänyt 
katolinen karmeliittanunna.
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taisi olevansa mystikko, koska on omaksunut taolai-
suuden sisällä vaikuttavan shamanistisen ytimen, ja 
käyttää ilmaisuissaan mieluummin sanoja shamanismi 
ja shamaani. Hän käsittää jumaluuden pikemminkin 
universumia läpäisevänä luovana energiana, eikä pohdi 
jumaluuteen yhdistymistä kuten ”aidot” mystikot. 
Mutta yleisesti ajatellen hänen lajinsa on olla terveys-
mystikko. Hänen käsityskannassaan ihminen on ener-
geettinen, värähtelevä olento. Ihminen on tullut univer-
sumista valon värähtelyistä, joka erilaisten tiiviysas-
teiden läpi käytyään muodostaa ihmisolennon. Koska 
maailmankaikkeus on valoa ja ihminen on valoa, on ih-
minen erottamaton osa maailmankaikkeutta ja kom-
munikoi maailmankaikkeuden kanssa.       

Hän näkee ihmisessä olevissa värähtelijöissä eli aku-
pisteissä tähdistön, ja kun ihminen parantuu, syntyy 
eräänlainen kontemplatiivinen tila tähdistöjen ja ihmi-
sen välille. Kun ihminen on parantunut niinsanotusti oi-
kealla tavalla, hän on transfoinut ja mutatoinut jotakin 
universaalisti uutta. Oikealla tavalla parantunut ihmi-
nen ei palaa enää koskaan entiseen. Sairaus on hänelle 
henkinen tie.

Hän on siis draaman taituri mutta myös runoilija. Juu-
ri runoissaan hän ilmaisee olevansa mystikko paranta-
misessa. Hänen tekemänsä parantamisen laulut hän loi 
luodakseen parantamistapahtumaan voimaa, kauneutta 
ja harmoniaa; ja tuodakseen siihen yliluonnollisen 
ulottuvuuden. Laulu kuljettaaa energiaa. Säkeet eivät 
ole mantroja vaan ovat kaunista runoelmaa parantami-
sen taiteesta ja suunnasta. Tässä hän lähestyy suoma-
laista loitsuperinnettä, jossa sanan mahtia käyttäen 
hallittiin maailmankaikkeuden energioita. 

Hän on eloisimpia näkemiäni luennoitsijoita. Kun 
hän saapuu lavalle kokovalkoisessa hinduasussaan pit-
kä parta ja tukka liehuen, hän todella sähköistää salin. 
Koska hän on yhdistänyt parantamisen taiteellisuuteen, 
hän käyttää mielellään taidetta – ja erityisesti näyttämö-
draamaa myös luennoidessaan. Vaikuttavat sisääntulot 
Jose Luis Padilla Correl osaa perin pohjin. On myös sa-
nottu että kun hän lentokentillä etenee hinduasussaan 
hänen eteensä syntyy aina maaginen tyhjä väylä kul-
kea…

Kontrasteja

Olen nähnyt hänestä tehdyn videon, jossa hän tämän 
sisäisen mystisen laulunsa avulla ohjaa energiaa syvälle 
meridiaaneihin ja kehoon. Hän keskittyy täydellisesti 
parannettavaan, ja muuntaa sairauden energioita toi-
siksi. Espanjalaisuus näkyy siinä, ettei hän missään 
tapauksessa kaikista akateemisista opinnoistaan huoli-
matta ole teoreetikko. Hänessä on tulisieluisuutta ja 
väriä. Suomalaisessa kansanmystiikassa sanottiin, että 
jos shamaani oli voimakas parantaja ja tietäjä, hän oli 
väekäs. Tri Padilla on mitä ilmeisimmin hyvin väekäs 
persoona.

Espanjan vuoristot luovat voimakkaita kontrasteja sy-
vällä jokilaaksoissa sijaitseviin vihreisiin viljelmiin, ja 
toisaalta avariin tasankoihin. Keltaoranssia pursuavat 
appelsiinilehdot vuorottelevat hedelmättömien ja kui-
vien vuorenrinteiden kanssa. Tästä voimakkaasta maas-

Tri Padilla on suuri optimisti. Elämä ei ole kärsi-
mystä, vaan seikkailu luovassa muutoksessa. Elämässä 
on loputtomat mahdollisuudet.

Moderni vuorovaikutuksellinen mystiikka 

Pirkko

Tässä prosessissa on tietysti hylättävä tietty häpeä 
mystiikkaa kohtaan, jokin kohtaamattomuus, jota mo-
net meistä salassa elättelevät. Mystiikkaan pääsee ehkä 
tiedon tasolla paremmin käsiksi jos tiedostaa sillä 
olevan oma evoluutionsa ja kehityskaarensa ja kehitys-
tehtävänsä. Metafysiikka, joka alinomaan kyselee min-
kä vuoksi jokin asia on olemassa, kysyy näin myös mys-
tiikasta. Mikä on sen olemassaolon tarkoitus? Mikä on 
itsekunkin oma mystiikka, ja tarvitseeko sitä elvyttää? 
Mitä on loogistettu mystiikka, josta muun muassa 
Opettaja Matilainen puhui? Millä tavalla rakennetaan 
modernia, vuorovaikutukseen kykenevää, rakenteelli-
sesti parasta mystiikkaa?

Heistä ja heidän kauttaan voi saada paljon ravintoa 
ajattelulleen.

Ulla Lumijärvi totesi alustuksessaaan, että monissa us-
konnoissa ja maailmankatsomuksissa on alkanut olla 
liikehdintää mystiikan suuntaan. Muualtakin maail-
malta  on alkanut tulla alustavia kaikuja sen muuntau-
tuvista mahdollisisuuksista. Näyttää siltä että tietynlai-
nen nykyaikainen rauhanomainen vuoropuhelu onnis-
tuu mystiikan tasolla, tilanteissa jossa teoriat, oppi-
suunnat ja dogmit riitelevät. Kun päästään kontemp-
latiiviseen tilaan ovat  kokemukset yhtälaiset; paitsi että 
toteutuu kaikenykseyden kokeminen, yhtä ovat saman-
kaltaiset muut tajunnalliset ja tietoisuuden kokemukset. 
Maailma koetaan harmonisena, todellisuudeltaan pe-
rimmäisenä, järjestäytyneenä ja rakkaudellisena. Tätä 
yhdistämistä ja vuoropuhelua on kokeiltu ns. kristillis-
buddhalaisessa ekumeniassa, ja tästä aiheesta on tehty 
väitöskirjakin. 

Ristivetoa on moneen suuntaan, ja Espanja on eittä-
mättä tarvinnut juuri katolilaisuuden kaltaisen uskon-
nollisuuden, jossa  kirkko kaikkine pyhimyksineen on 
suonut myös mystiikan tarjoamaa apua. Tämä sama 
värikäs ja yhtäaikaa rumankaunis Espanja – tosin eri 
aikakausina – on tuottanut sekä Avilan Teresan kaltaisen 
uudistajan ja naispyhimyksen, kuin taolaisuutta syven-
tävän ja järkeistävän, taiteellisuuteen ja shamanismiin 
tukeutuvan Tri Padillan.

Mutta silti kaikki tämä on pelkkää ajatteluraken-
teiden pyöritystä. Itse mystinen kokemus on aivan jo-
tain muuta. Teresa Avilainen sanoikin: Ajatelkaa vä-
hemmän, rakastakaa enemmän!

ta on noussut paljon hyvää, mutta myös tietyt aatteet ku-
ten inkvisitio kaikkine julmine kuvioineen saivat siellä 
jalansijaa enemmän kuin missään muualla. Maa on 
yhäkin taloudellisesti ja poliittisesti käymistilassa, ja 
siellä on jopa osia jotka haluavat irrottautua emämaasta.

Kun aatteilla ja maailmankatsomuksilla on yleensä 
jokin elinkaari, niin aikaa tuntuvat  kestävän parhaiten 
ne aatesuunnat, joiden harjoittamisesta ei ole kuorittu 
pois mystiikkaa. Se tuntuu olevan elinvoimatekijä. Mut-
ta myös opillisuutta arvostetaan. On alettu puhua ratio-
naalisesta mystiikasta ja rationaalisesta kontemplaati-
osta. Ihmisolennossa on käymässä tajunnallinen pro-
sessi, joka sallii hänen tavoitella selittämtöntä, luokit-
telematonta ja analysoimatonta. Jokin mikä puhtaasti 
on.
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Virallinen arkeologia ei edes myönnä pyramidien 
olemassaoloa, sillä todisteita pyramideja rakentaneiden 
kulttuurien olemassaolosta ei ole. 200 arkeologia on 
antanut lausunnon, että niitä ei ole, vaikka heistä juuri 
kukaan ei ole käynyt paikalla katsomassa. Egyptin joh-
tava arkeologi kävi, ja totesi ne aidoiksi, rakennetuiksi 
pyramideiksi. Sitten kun hän palasi Egyptiin, niin hä-

Olin mukana Matti Salon järjestämällä matkalla 
Bosniassa kahdeksan hengen ryhmän kanssa 1.–8. 
marraskuuta 2019.

Bosniaan lähdön syy oli tietysti pyramidit, joita siellä 
väitetään olevan. Sam Osmanagich löysi nuo pyra-
midit vuonna 2005. Niitä on kaivettu paikoitellen esiin 
maakerroksen alta. Ei tiedetä miten ne ovat peittyneet 
tuohon maakerrokseen, mutta se on tapahtunut yhdellä 
kerralla. Pyramidien rakenteessa on kerroksittain savea 
ja jonkinlaista betonia. Se kestää hyvin maanjäristyksiä.

Matka oli todella onnistunut ja matkaseurakin oli upeaa. 
Puolet meistä oli jonkinlaisia energiahoitajia ja hoi-
telimme sitten toisiamme. Hotelli oli mukava ja ruoka 
hyvää. 

Pauli Sipilä

Pyramidien ympäristössä on maatutkamittausten mu-
kaan, useassa kerroksessa, kymmeniä kilometrejä tun-
neleita, joista osa on täytetty soralla noin 5000 vuotta 
sitten. Vapaaehtoiset ovat nyt kaivaneet Rawne 2 -tun-
neliksi nimettyä tunnelia tyhjäksi sorasta noin kaksi 
kilometriä. Sieltä on löytynyt hyvin erikoisia asioita. 
Siellä on muun muassa keraamisia monoliitteja, joiden 
sisällä on kvartsia ja kristallia. 

Suurin monoliiteistä on nimeltään K5 ja sitä on kai-
vettu näkyviin vasta hiukan päältä. Sen painoksi arvi-
oidaan 30–100 tonnia. Tunneleissa on hyvin parantavat 
energiat, ja siksi kai siellä käyneet yleensä haluaa sinne 
aina uudelleen. Mekin kävimme siellä melkein joka 

nellä ei ollut enää työpaikkaa. 
Betonin alta löydetyistä puunlehdistä tehdyn radio-

hiiliajoituksen mukaan vanhimmat osat pyramideista 
on rakennettu noin 30 000 vuotta sitten. Kaivauksia vai-
keuttaa maanomistusolot, ja sodan jäljiltä jääneet 
miinoitukset.

Tunneleita kymmeniä kilometrejä

Bosnian pyramidit sijaitsevat Bosnia-Herzegovinassa Balkanilla, luoteeseen pääkaupunki Sarajevosta. Alueelta on löydetty 
viisi pyramidia, joiden olemassaoloa virallinen tiedeyhteisö ei tunnusta. Tämä kuva on aurinkopyramidin huipulta ja kuvassa 
näkyy muutamia uudempia rakennelmia.

Tunneleita kymmeniä kilometrejä, lähiteiden reunat miinoitettuja

Matka Bosnian pyramideille
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Osuimme olemaan paikalla 4.11.2019, kun uuden 
tunnelin eli Rawne nelosen suuaukko löytyi. Kaivin-
kone teki vuoren rinteeseen tilaa jollekin pöydälle, 
jolloin aukko paljastui. Tunneliin ei yleisö pääse pitkään 
aikaan, sillä arkeologit tutkivat sitä ensin. Meille kui-
tenkin kerrottiin, että tunnelin suulta 60 metriin saakka 
sitä ei ole täytetty soralla ja sivukäytävät on muurattu 
umpeen niinkuin Rawne 2 -tunnelissakin. 

Lisätietoja saa nettisivuilta bosnian pyramidit.com .

Pääsimme katsomaan edelliseen löydettyyn tunneliin 
eli Rawne kolmoseen Osmanagichin luvalla. Arkeologit 
keskeyttivät työnsä siksi aikaa ja esittelivät sitä meille.

olevat muuraukset ovat kai maailmansodan aikaisia 
ilmatorjuntarakenteita tai saksalaisten maanomistajien 
tekemiä uudempia rakenteita.

Tällainen oli matka. Ainakin jotkut meistä haluavat 
sinne uudelleen. Matti J. Salo järjestää seuraavat matkat 
2020 viikoilla (13) 14, 15, 16. 

Syvällä tumuluksen alla on kammio josta lähtee neljä 
kilometriä pitkä tunneli aurinkopyramidille. Mikähän 
niiden tarkoitus on? Tumuluksen ja pyramidien huipul-
ta lähtee avaruuteen 28 kilohertsin (kHz) energiasäde. 
Vuonna 2017 todettiin myös, että auringon pyramidin 
huipulta nousee skalaariaaltoja, jotka ovat 10 miljardia 
kertaa nopeampia kuin valonnopeus!

Eräs matkakohde oli keinotekoinen kukkula, jota sa-
notaan tumulukseksi. Se on rakennettu muotoilluista 
kivistä, betonista ja savesta. Alaosassa on erikoista 
kivilaatoitusta. Laatoituksen pinta on pientä kuoppaa 
täynnä. Valokuvan nähnyt geologi oli sanonut sen ole-
van luonnon muodostamaa. En kyllä keksi, miten luonto 
olisi moisen voinut tehdä. 

päivä. Erikoista on sekin että siellä on ihan hyvä ilma, 
vaikka mitään ilmanvaihtoa ei ole järjestetty. 

Emma-palkittu äänitutkija Heikki Savolainen on 
käynyt laitteineen tunneleissa monta kertaa ja todennut 
muun muassa sen, että siellä on ääniä, jotka eivät ole fy-
siikan lakien mukaan mahdollisia. 

Varokaa miinoja!

Yhtenä päivänä kävimme katsomassa kivipalloja, 
jotka ovat aikoinaan tulleet esiin maanvyöryissä. Nekin 
ovat jonkun tekemiä. Ne ovat sisältä erilaista kiveä kuin 
pinnalta, eivätkä ne ole paikallista kivilaatua. Suurin 
löydetyistä kivipalloista on halkaisijaltaan 3,2 metriä.

Tunneleissa  otettuihin videoihin ja valokuviin tulee 
helposti orbeja. Ne vaikuttavat olevan kiinnostuneita 
vierailijoista. Välillä ne tulevat silmilläkin nähtäviksi 
ainakin joillekin ihmisille. Tunneleissa on myös kiviä, 
joissa on riimukirjoituksia. Niiden merkeistä osa on tun-
temattomia. Eräs tutkija arvioi, että niissä lukee Tämä 
portti on suljettu kunnes se taas avataan. Olemme 
joutuneet suojautumaan.

Rawne-tunnelin sivussa on myös maanalainen järvi 
ja pienempi lampi. Ne näkee vain pienestä aukosta. 
Pääsy sinne on estetty, koska joku oli mennyt sinne ui-
maan. Vesi on ilmeisesti hyvin parantavaa runsaasti lai-
mennettunakin. Matkatoverini, ammatiltaan homeo-
paatti, teki siitä homeopaattista lääkettä.

Säät suosivat niin paljon että pääsimme käymään myös 
auringon ja kuunpyramidin huipuilla. Tiet ja polut on 
sateella niin liukkaita ja jyrkkiä, ettei niille pääse. Kuun 
pyramidin huipulle pääsimme autolla. Sinne meille oli 
järjestettty myös upea lounas. 

Meillä oli tapana ottaa joka aamu lohikäärmekortti ja 
juuri sinä aamuna sain  lohikäärmekortin, jossa luvattiin 
että löydän sateenkaaren päästä jotain hyvin merkityk-
sellistä. Se sateenkaarenpää sitten tuli kuviin! Kuvissa 

Tien ympäristö on miinoitettu, joten tieltä ei saa astua 
sivuun. Miinakenttiä on vaikea purkaa, koska ne ovat 
tehty muovimiinoilla, joita sateet ovat siirrelleet eikä  
metallinilmaisinkaan niitä havaitse. 

Auringon pyramidin huipulle oli aika rankka kävely 
rinnettä ylös siksakkia menevää polkua pitkin. Huipulla 
löysimme pyramidin keskisäteen ja meditoimme ke-
hässä sen ympärillä. Auringon pyramidin huipulla sain 
kolmeen eri suunnasta otettuun valokuvaan maasta 
samasta kohdasta lähtevän valonsäteen. Muuten sitä ei 
näkynyt mutta kuvaan tuli. 

Yhtenä päivänä Pauli Sipilä kävi retkikuntansa kanssa 
katsomassa kivipalloja, jotka ovat aikoinaan tulleet esiin 
maanvyöryissä. Otaksutaan, että nekin ovat jonkun 
tekemiä, eivät siis luonnon muovaamia. Ne ovat sisältä 
erilaista kiveä kuin pinnalta, eikä kivilaatu ole paikallista. 
Suurin löydetyistä kivipalloista on halkaisijaltaan 3,2 m. 
Kuvassa retkikunnan jäsen.

Jutun kirjoittaja 
Pauli Sipilä vieraili 
Bosnian 
pyramideilla viime 
vuoden 
marraskuussa.
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Hän ei varmaan ihan täydestä sydämestään tunnus-
taisi olevansa mystikko, koska on omaksunut taolai-
suuden sisällä vaikuttavan shamanistisen ytimen, ja 
käyttää ilmaisuissaan mieluummin sanoja shamanismi 
ja shamaani. Hän käsittää jumaluuden pikemminkin 
universumia läpäisevänä luovana energiana, eikä pohdi 
jumaluuteen yhdistymistä kuten ”aidot” mystikot. 
Mutta yleisesti ajatellen hänen lajinsa on olla terveys-
mystikko. Hnen käsityskannassaan ihminen on ener-
geettinen, värähtelevä olento. Ihminen on tullut univer-
sumista valon värähtelyistä, joka erilaisten tiiviysas-
teiden läpi käytyään muodostaa ihmisolennon. Koska 
maailmankaikkeus on valoa ja ihminen on valoa, on 
ihminen erottamaton osa maailmankaikkeutta ja 
kommunikoi maailmankaikkeuden kanssa.          Hän 
näkee ihmisessä olevissa värähtelijöissä eli akupisteissä 
tähdistön, ja kun ihminen parantuu, syntyy eräänlainen 
kontemplatiivinen tila tähdistöjen ja ihmisen välille. 
Kun ihminen on parantunut niinsanotusti oikealla ta-
valla, hän on transfoinut ja mutatoinut jotakin univer-
saalisti uutta. Oikealla tavalla parantunut ihminen ei 
palaa enää koskaan entiseen. Sairaus on hänelle hen-
kinen tie.

Toinen nykyaikaisempaan aikaan sijoittuva mystik-
ko/shamaani on espanjalainen Jose Luis Padilla Cor-
ral. Kun Avila sijoittuu keskeiseen Espanjaan Mad-
ridin luoteispuolelle, on Tri Padillan kiinalaisen lääke-
tieteen Neijing-keskus puolestaan Madridin itäpuolella.

Hän on eloisimpia näkemiäni luennoitsijoita. Kun 
hän saapuu lavalle kokovalkoisessa hindu-asussaan 
pitkä parta ja tukka liehuen, hän todella sähköistää salin. 
Koska hän on yhdistänyt parantamisen taiteellisuuteen, 
hän käyttää mielellään taidetta – ja erityisesti näyttämö-
draamaa myös luennoidessaan. Vaikuttavat sisääntulot 
Jose Luis Padilla Correl osaa perin pohjin. On myös 
sanottu että kun hän lentokentillä etenee hindu-asussaan 
hänen eteensä syntyy aina  maaginen tyhjä väylä 
kulkea…

Paitsi että hän on perustanut merkittävän vaihto-
ehtoista lääketiedettä edistävän kampuksen Espanjaan, 
hän matkustaa paljon luennoimassa eri maanosissa. Hä-
nen perustamiaan kouluja on lukuisia ympäri Euroop-
paa ja myös Suomessa. Tri Padillalla on paljon meriitte-
jä. Paitsi että hän on akupunktion maisteri, hän on 
kirurgian lisensiaatti ja neuropsykiatrian sekä geriatrian 
erikoislääkäri. Hän on kirjoittanut noin 80 teosta.

Olen nähnyt hänestä tehdyn videon, jossa hän tämän 

Tri Padilla on suuri optimisti. Elämä ei ole kärsi-
mystä, vaan seikkailu luovassa muutoksessa. Elämässä 
on loputtomat mahdollisuudet.

Runonlaulaja ja shamaani

Hän on siis draaman taituri mutta myös runoilija. Juu-
ri runoissaan hän ilmaisee olevansa mystikko paranta-
misessa. Hänen tekemänsä parantamisen laulut hän loi 
luodakseen parantamistapahtumaan voimaa, kauneutta 
ja harmoniaa; ja tuodakseen siihen yliluonnollisen 
ulottuvuuden. Laulu kuljettaaa energiaa. Säkeet eivät 
ole mantroja vaan ovat kaunista runoelmaa parantami-
sen taiteesta ja suunnasta. Tässä hän lähestyy suoma-
laista loitsuperinnettä, jossa sanan mahtia käyttäen 
hallittiin maailmankaikkeuden energioita. 

Pistän Tertun haastattelun usein 
taustalle, kun työskentelen tietoko-

Hyvin Terttu etenee asioissa ja 
onneksi haastattelija on asialle myö-
tämielinen. Tahvanainen onkin teh-
nyt kulttuuriteon tallentaessaan suo-
malaisen rajatiedon toimijoiden aja-
tuksia kaikelle kansalle. Itse löysin 
Timon videogallerian kolmisen 
vuotta sitten ja olen kuunnellut 
haastatteluja laidasta laitaan. On 
hyvä tietää missä mennään.

Olen yllättynyt, miten Tertun 
haastattelu antaa jokaisella kuunte-
lukerralla aina uusia ahaa-elämyk-
siä. Löydän asioita uudelleen ja uu-
della tavalla, vaikka ovatkin tuttuja 
juttuja. 

Olen innostuneena kuunnellut Tert-
tu Seppäsen haastattelun Youtu-
besta jo muutamaan kertaan. Raja-
tieto TV:n Timo Tahvanainen kävi 
taannoin jututtamassa Terttua Maa-
ilmankuvia-sarjaan. Tunnin kestä-
vän haastattelun aikana Terttu avaa 
vialaisuutta ikään kuin tavalliselle 
kuulijalle, joka etsii kiinnostavaa 
tietoa verkosta. Tehtävä on haas-
tava, varsinkin kun juttutuokion ai-
kana käydään vauhdilla läpi uudet 
opetuskirjekirjat ja niiden sisällöt. 
Yhtäältä haastattelun lähtökohta on 
vialaisuuden markkinointi ja toi-
saalta sen sisältöanalyysi.  

neella. Viimeksi hätkähdin, kun 
Terttu puhui anteeksiannosta. 

Anteeksipyytäminen, anteeksi-
antaminen ja anteeksisaaminen ovat 
niin vialaisuuden kuin ihmisyy-
denkin peruspilareita. Yleensä taito 
opitaan lapsuudessa, sisäänraken-
netusti. Oma isäni painotti aikoi-
naan, että vihan päälle ei saa mennä 
nukkumaan. Nahinaa riitti siskojen 
kanssa, joten illan lopuksi oli tarvit-
taessa pyydettävä anteeksi. Syylli-
sen etsintä tai viattomuuden vakuut-
telu eivät isään tehonneet, anteeksi 
pyydettiin joka tapauksessa. Kum-
matkin osapuolet toisiltaan.

Terttu puhuu haastattelussa an-
teeksipyynnön korkeimmasta muo-
dosta Raamatun kannalta sekä via-
laisesta näkökulmasta. Opetuskir-
jeissä anteeksipyyntö nousee hui-
miin ulottuvuuksiin, sillä korkealta 
katsottaessa on aivan sama kuka 
lopulta pyytää anteeksi – ihmisen 
vinkkelistä katsottuna väärintekijä 
vai uhri. Anteeksipyynnön voi tehdä 
toisen puolesta, koska ihmiskunta 
on lopulta ykseys. Kun minä pyydän 
ihmisenä anteeksi, Minän kannalta 
tapahtuu anteeksiantaminen ja an-
teeksisaaminen. Taas oivalsin an-
teeksiannosta jotain uutta.

Muistuu mieleen vuosien takaa 
myös Jukka Hirvonsalon enkeli-

Toisen ajatushelmen löysin myös 
Tahvanaisen sarjasta, jossa haas-
tattelussa oli Sylvia Salow. Tsek-
kiläinen Salow puhuu intuitiosta ja 
energioiden yhdistämisestä kor-
keampiin sfääreihin. Hän korostaa, 
että tässä puuhassa kannattaa olla 
tarkkana, jotta ikään kuin soittaa 
oikeaan numeroon ja ottaa yhteyden 
nimenomaan Korkeampaan Mi-
näänsä. Muitakin energioita on ni-
mittäin liikkeellä.

Terttukin sanoi haastattelussaan, 
että ajatustyön lähtökohtana on hy-
vä ja puhdas ajattelu. Se on selkeä 
tavoite, jonka voi uudistaa aamulla 
herätessään ja päivän mittaan haas-
teita kohdatessaan. 

 Olen pitkään hakenut mielessäni 
sanallistamista ajatukselle, miksi 
vialaisuus aikoinaan herätti kiinnos-
tukseni. Mikä sai minut pysähty-
mään vialaisuuteen, vaikka into-
mielisenä kolusin monia ovia. Sa-
lowin haastattelua kuunnellessani 
havahduin ajattelemaan, että via-
laisuudessa olen ikään kuin henki-
sesti turvassa. Vialainen metodi pyr-
kii niin korkeaan hyvään, että vaik-
ka ihmisen jaksaminen vaihtelee 
päivittäin ja vuosittain, innostus 
henkisiin asioihin kulkee sekin ylä- 
ja alamäkiä, taustalla sykkii koko 
ajan hyvyyden siemen, vialainen 
oppi. 

Vaikuttaa helpolta, kätevältä ja 
nopealta tekniikalta. Sitä se onkin, 
vaikka toisinaan anteeksipyyntöjä 
joutuu toistamaan runsaastikin. 
Olen joskus unimaailmassa saanut 
viestin, että anteeksipyynnöt ovat 
tehonneet, vaikka fyysisellä tasolla 
tilanne vaikuttaisi olevan ennal-
laan. 

kurssit, joissa käsiteltiin anteeksi-
antoa. Jukka korosti, että anteek-
sianto kannattaa pitää koko ajan 
mielessä. Päivittäin voi mantrata, 
että "anteeksianto on voimassa".  
Annan siis joka hetki anteeksi ja 
saan joka hetki anteeksi. 

Ajatushelmiä kalastamassa

Päätoimittajan horisontista   Tuija Virtanen
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Oi, onnellinen, joka herättää 
niitä voimia hyviä voisi! 
Oi, ihmiset toistanne ymmärtäkää, 
niin ette niin kovat oisi! 
Miks emme me kaikki yhtyä vois? 
Ja yksi jos murtuis, muut tukena ois. 
Oi, ihmiset toistanne suvaitkaa! 
Niin suuri, suuri on maa. 

Maailmassa on nyt ja kautta historian ollut paljon eri-
laisia konflikteja, sen me tiedämme. Syitä on lukemat-
tomia, usein ne liittyvät köyhyyteen, eriarvoisuuteen, 

Eri maailmankatsomukset vastaavat kysymyksiim-
me siitä millainen maailma on, mitä voimme siitä tietää 
ja miten voimme tulla onnellisiksi. Henkilökohtaisella 
tasolla se antaa kehyksen pohdinnoille elämän tarkoi-
tuksesta.

Olen tästä teemasta innostunut, koska minusta tun-
tuu, että siinä tiivistyy paljon se mitä tällä hetkellä ha-
luan sanoa. 

Puheenvuoroni keskittyy tämän tilaisuuden teemaan: 
Yhdysside eri teiden välillä. 

Tämä Eino Leinon Hymyilevän Apollon säe on hyvin 
lähellä sitä mitä haluan tällä puheenvuorollani sanoa. 
Kahteen ensimmäiseen riviin kiteytyy suuri hyvyyden 
voima. Ja mehän voimme herättää näitä hyviä voimia 
ajatusjoogan avulla, se on monta kertaa todeksi nähty. 
Noita sanoja lukiessa tulee kiitollinen olo.

  Eino Leino

Pentti Mäkelä

Miten voimme olla yhdysside 
eri teiden välillä

Nämä kappaleet ovat olleet usein mielessäni ehkä 
siitäkin syystä, että tunnen yhteyttä moneen eri elämän-
katsomukseen, tunnen ymmärtäväni niitä. 

Maailmankatsomukset eritellään laajemmalti teisti-
siin, ateistisiin ja agnostisiin. Oman kiinnostukseni 
kohteina ovat eniten olleet tähän ensimmäiseen eli per-
soonalliseen Jumalaan uskovat maailmankatsomukset. 

Kun liityin Kirjeopisto Viaan huomioin heti seu-
raavan kohdan opetuskirjeissä: Opistomme pääperi-
aatteisiin kuuluu uskonnollisten vakaumusten ja erilais-
ten maailmankatsomusten kunnioittaminen ja haluam-
me saattaa opetuksemme sopusointuun kunkin opiskeli-
jan oman elämänkatsomuksen kanssa.

talouden heikkenemiseen ja vastaaviin negatiivisiin 
asioihin.

 Myös elämänkatsomukselliset asiat ovat osasyynä. 
Ihminen liittyy vahvasti omaan taustaansa ja elämän-
katsomukseensa ja se voi aiheuttaa ristiriitoja muita 
elämänkatsomuksia omaavien kanssa. Jokainen maail-
mantapahtumia seuraava huomaa, että uskonnolliset, 
etniset ja maailmankatsomukselliset ristiriidat luovat 
myös paljon väkivaltaa maailmaan ja sitä että eri maa-
ilmankatsomuksia edustavat ryhmät ovat kaukana toi-
sistaan.

Kirjeopistomme haluaa sen tien, jolle se pyrkijän 
ohjaa, muodostuvan yhdyssiteeksi eri Teiden välillä. 
Sen takia se tahtoo kunnioittaa, ja jos mahdollista lä-
hentää, toisiinsa ennestään olevia Teitä toivoen myös 
oppilaidensa tekevän samoin.
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Me ihmiset olemme kuitenkin melko itsenäisiä 
olentoja. Itse ajattelen että maailmankatsomus minun ja 
Jumalan välissä on vain työkalu, jonka säädän sopivaksi 
niin kuin itse uskon ja ajattelen. Yleensä meistä ih-
misistä, vaikka olemmekin mukana jossakin maail-
mankatsomuksessa, löytyy sellainen terveen järjen 
pilkahdus, joka otetaan käyttöön, jos tuntuu että men-
nään jollain tavoin liian reunalle. Se voi olla myös yksi 
avain siihen miten yhteistä näkemystä eri elämän-
katsomusten välille voidaan löytää.

Eri lukunsa ovat tietenkin selvästi vahingolliset elä-
mänkatsomukset, ne eivät kuulu tähän pohdintaan 
mukaan.

Miten sitten ajatusjooga sijoittuu tähän elämän-
katsomusten kenttään ja onko sitä tarpeen edes pohtia 
tässä yhteydessä. Minusta on, koska se että meidät 
sijoitetaan oikein, auttaa myös siinä, miten meitä 
kuunnellaan. Yksi asiahan on se, että eroamme esimer-
kiksi uskonnoista siinä, että keskitymme tähän elettä-
vään elämään emmekä sen jälkeiseen elämään. Me kyllä 
itse tiedämme suunnilleen sen, miten siihen sijoitumme, 
mutta siitä on hyvä keskustella, koska meillä itsellämme 
saattaa olla erilaisia käsityksiä. Monet muut kuitenkin 
yhdistävät meidät herkästi jotenkin muunlaiseen elä-
mänkatsomukseen mitä itse koemme olevamme. Lä-
hinnä uskontoihin tai johonkin vähän outoon ja 
tuntemattomaan. 

Mieleeni muistuu myös jostain henkiseen kasvuun 
liittyvästä teoksesta lukemani harjoitus. Siinä harjoi-
teltiin kuuntelemaan toista ihmistä niin että tosiaan sul-
kee kaikki omat mieleen nousevat ajatukset pois. 
Yleensähän se menee niin että kun kuuntelee eri mieltä 
olevaa ihmistä niin mielessään ajattelee, että ei tuo nyt 
aivan niin ole. Mutta jos täysin sulkee ne nousevat aja-
tukset pois niin keskustelukumppanin maailmankuva 
näyttäytyy hyvin selkeänä. Tätä on joskus hyvä ko--
keilla.

Kun miettii mitä keinoja meillä on lähentää näitä eri 
teitä, niin on varmasti hyväksi se, että me ymmärrämme 
niitä mahdollisimman hyvin, että ne ovat jollain tavalla 
meissä itsessämme. Ehkä avain onkin juuri tässä. 

Mutta eivät ne niin kaukana ole nämä muutkaan. 
Elämän erilaiset lähtökohdat kuljettavat meitä erilaisiin 
maailmankatsomuksiin.

Itse olen maailmankatsomuksessani vahvasti kris-
tillisellä pohjalla ja sillä ei ole niin merkitystä millai-
sesta suuntauksesta on kysymys. Onko luterilaista, roo-
malaiskatolista vai muuta. Lähimpänä on tietenkin lu-
terilaisuus, sillä siihen olen kasvanut. Mutta sen lisäksi 
tunnen yhteenkuuluvuutta erityisesti idän uskontoihin, 
lähinnä buddhalaisuuteen mutta myös juutalaisuus 
Lähi-Idässä sekä vanhat uskonnot kuten essealaisuus 
kiinnostavat minua. Ymmärrän myös agnostikkoa, 
koska minusta hänen elämänkatsomuksensa kumpuaa 
rehellisyydestä. 

Luulen että moniinkaan elämänkatsomuksiin ei si-
sälly kovin suurta ymmärrystä toisenlaisia katsomuk-
sia kohtaan. Taitaa useimmiten olla niin että jokainen on 
katsomuksensa sisällä niin, ettei asioita tule tuolla ta-
voin vertailtua. Se olisikin ehkä turhaa, jos oma elä-
mänkatsomus antaa vastaukset niihin kysymyksiin mitä 
tarvitsee. Kunpa vain ei olisi sitä tuomitsemista.

Ja sitten keinoihin ja meidän omiin mahdollisuuksiin.

Omassa mielessäni tämä lähteellä käynti on jon-
kinlainen symbolinen matka. Elämässäkin kuljetaan 
tätä matkaa kodin ja lähteen väliä. Yritämme löytää sen 
mistä saamme voimaa ja virvoitusta ja näin meidän 
kielellä sanottuna yritämme löytää yhteyden ikuiseen 
itseemme, jumalalliseen lähteeseemme. Tämä lähde on 
varmaan samankaltainen kaikille ihmisille. 

Kysymys on loppujen lopuksi meidän yhteydestämme 
korkeampiin voimiin ja miten me sen itse käsitämme. 

Yhteys korkeampiin voimiin

Sitten yksi lapsuusmuisto. Syntymäkotini lähellä 
suon takana oli lähde, jonne isäni ja äitini tapasivat vie-
dä meidät lapset joskus kesäiltaisin. Se oli kuin pieni 
seikkailu ja samalla juhlahetki. Sinne mentiin suon yli ja 
matkaa oli muutama sata metriä. Siinä välillä, suon peh-
meissä kohdissa oli pitkospuita, jotka helpottivat kul-
kua. Niissä muistoissa on vahvasti kesäillan tuntu ja 
suopursu tuoksui voimakkaasti. Sitten tulimme lähteel-
le, joka oli kovan kangasmaan reunassa. Lähde oli jon-
kinlaisessa haljenneen kivenlohkareen välissä. Lähteen 
vieressä oli tuohesta tehty roves tai lippa, jolla sitten 
joimme tai maistelimme lähteestä kylmää raikasta vettä. 
Ne hetken vaikuttivat positiivisesti ainakin minun 
myöhempään luontosuhteeseeni.

Lisäksi meitä yhdistää yksi asia. Se on oikeastaan 
itsestäänselvyys mutta sanon sen nyt kuitenkin. Se on 
tämä ihmisen elämän taakka, jota Eino Leino niin hyvin 
kuvaa runossaan Rauhattoman rukous. Se on meillä 
kaikilla yhteinen ja koetamme löytää tien tai polun, 
jossa tämä taakka on mahdollisimman kevyt kantaa. 
Siinä minulla tulee mieleen lapsuudenkotini lähteelle 
vievän polun pitkospuut. Minusta me kaikki tavalliset 
ihmiset, jotka täällä elämme ja kuljemme, olemme 
pääsääntöisesti hyvyyden voimien puolella. Me kaikki 
katsomme samaan suuntaan ja yritämme löytää sel-
laisen meille sopivan tien. 

40-vuotisesta työurastani melko suuren osan, mel-
kein puolet, suunnittelin metsäautoteitä. Että ne menivät 
oikein ja lakipykälien mukaan, ne vaativat paljon ko-
kouksia, sopimisia ja allekirjoituksia. Suurilla tiettö-
millä alueilla oli usein omia pienempiä teitä, jotka piti 
huomioida, kun jaettiin kustannuksia ja päätettiin uuden 
tien sijainnista. Vaikein asia oli usein kustannusten jako 
ja tien sijainti, kun ne olivat kohdallaan, asiat alkoivat 
mennä eteenpäin.

Kun lopulta saatiin yhteinen tie, se oli paljon parempi 
kuin monen pienet yksityiset tiet. Se oli kaikille lopulta 
helpotus, kun yhteinen tie saatiin tehtyä. Tähän sopi-
miseen vaadittiin lähes aina ulkopuolelta tulevaa jär-
jestäytynyttä apua kuten osuuksien jyvitystä, tietoimi-
tusta ja silloin tällöin maaoikeuttakin. Mutta lopuksi 
kaikki olivat suhteellisen tyytyväisiä ja kun aikaa kului, 
tyytyväisyys vain lisääntyi, ainakin siinä vaiheessa, kun 
sukupolvet vaihtuivat. 

Vähän tällä tavalla, monessakin mielessä, meidän 
tulisi lähestyä tätä teemaamme mutta tietenkin rea-
listisesti ja tavoite on sanoissa lähentää toisiinsa jo 
olemassa olevia teitä. Yhdistäminen taitaa olla jo 
melkoista yltiöoptimismia.
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Kun ajattelee näitä erilaisten maailmankatsomusten 
yhtäläisyyksiä niin että mielestäni se sama näkymä oli 
minulla lapsena laestadiolaisseurojen penkillä, kun isä 
puhui pyhästä hengestä ja Jeesuksesta kuin minulla on 
nyt ajatusjoogan yhteydessä. Se on sama kullankel-
tainen maisema, joka on sitä aivan ihmisen ydintä siellä 
jossain pyhyyden keskellä ja sitä ei oikeastaan voi 
sanoin kuvata. Ja se sama kuva jossain muodossa mie-
lestäni motivoi myös ovikelloa soittavaa Jehovan to-
distajaa tai rukoukseen kumartuvaa islamilaista. Keinot 
lähestyä tätä ihmisen ydintä ovat menneet kauas, kauas 
toisistaan ja välille on kasvanut monia vahvoja muureja. 
Mutta ydinkysymys onkin, miten voimme saada ihmiset 
tässä asiassa paremmin ymmärtämään toisiaan.

Uskontoja yhdistävänä tekijänä voisi olla kokemus 
pyhyydestä, joka voi luoda siltoja erilaisten näkemysten 
välille. Samoin yhteinen työ jonkin hyvän asian eteen on 
yksi avain toisenlaisten elämänkatsomusten ymmärtä-
miseen. Tällaista hiljaista työtä tehdään ja se jää helposti 
huomaamatta. Otsikoihin nousevat vain ristiriidat ja 
väkivaltaisuudet. 

Toisesta ryhmästä on helppo sanoa, että ei tuo ole mi-
kään tie, joka johtaa johonkin tai jonka avulla mennään 
eteenpäin, mutta kyllä uskonnoilla ja erilaisilla hen-
kisillä ryhmillä on yleensä jokin päämäärä.

Yksi asia on se, että vaikka loppujen lopuksi puhum-
me hyvin samankaltaisista asioista, nimet ja käsitteet 
ovat kaukana toisistaan. Ja yleensä ihminen kuuluu vain 
yhteen henkiseen tai uskonnolliseen ryhmään kerral-
laan ja ymmärtää vain tai ainakin parhaiten sitä 
omaansa. Mieleeni ei nyt tule paljon muita kuin Voitto 
Viro, joka jollain tavoin julkisuudessa yhdisti hen-
kisyyden ja kirkon opit keskenään. 

En ole tarkemmin perehtynyt nykyiseen elämän-
katsomuskoulutukseen Suomessa mutta sekin täytyy 
olla hyvä asia varsinkin, kun se tehdään jo varhais-

Ihmisen itsetunnon yksi vahva rakennusaine on tie-
toisuus omasta uskonnollisesta tai katsomuksellisesta 
identiteetistä. Se että ihmisen itsetunto on vahva ja 
hänellä on selkeä tietoisuus omasta maailmankat-
somuksestaan auttaa kohtaamaan myös muut ilman 
pelkoa ja ennakkoluuloja. 

Tällaisista asioista pidetään onneksi Suomessa ny-
kyisin hyvää huolta. Perustuslain 11. pykälässä määri-
tellään uskonnon ja omantunnon vapaus. Kun var-
haiskasvatuksessa ja koulutuksessa jo huomioidaan täl-
laiset asiat niin voidaan odottaa, että tulevaisuuden 
ihmisillä olisi yhä paremmin harmonia oman kulttuu-
rinsa ja oman henkisyytensä tai hengellisyyden kanssa. 
Myös YK:n julistuksissa tällaiset asiat huomioidaan eli 
ennakkoluulot ja pelot hallitaan, kun kohdataan erilaiset 
elämänkatsomukset ja uskonnot avoimesti ja kunni-
oittaen. 

Kun ikää tulee huomaa yhä paremmin sen kuinka 
pienetkin teot vaikuttavat ja muuttavat asioita. Jopa se 
maailmankuva, mikä meillä on, jää jollain tavoin elä-
mään ympärillämme oleviin ihmisiin. Taustalla olevat 
asenteet tarttuvat vaikka niitä ei julki sanottaisikaan. 
Yksi tärkeimmistä keinoista on minusta se, että me oi-
keasti hyväksymme sisimmässämme erilaisia elämän-
katsomuksia, se varmasti jättää positiivisen jäljen. 

Ja sitten näiden hyvyyden voimien herättämiseen, 
kun ajattelemme erilaisten Teiden yhdistämistä. Var-
masti monet aktiivisimmat tekevät jo paljon hyvää sen 
asian eteen. Jokaisella on varmasti kykyä arvioida omat 
voimavaransa mitä pystyy tekemään.

kasvatuksessa. Se hillitsee voimakkaita kielteisiä mieli-
piteitä toisia kansanryhmiä kohtaan, useinhan ne kum-
puavat tietämättömyydestä ja ennakkoluuloista. Koulu-
tus on monella tapaa hyvä asia.

”Meitä yhdistää yksi asia. 

mahdollisimman kevyt kantaa.”

Se on oikeastaan itsestäänselvyys 

Eino Leino niin hyvin kuvaa runossaan 
Rauhattoman rukous. 

jossa tämä taakka on 

Se on ihmisen elämän taakka, jota 
mutta sanon sen nyt kuitenkin. 

Se on meillä kaikilla yhteinen ja 
koetamme löytää tien tai polun, 
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Sirpa Kupulisoja, Meditatiivinen tanssi

* * * * * *

Terttu Seppänen, Opi tunnistamaan negatiivisten tunteiden positiivinen viesti

Ritva Peltomäki, Rakasta itseäsi, rakastat Jumalaa! Kunnioita itseäsi, kunnioitat Jumalaa

 

Elina Kakko, Syvärentoutus äänimaljojen aalloilla, laulupaja, lauluhetki kappelissa

Tiedustelut Terttu Seppänen, 050 567 9630 tai 

Päiväkohtainen ohjelma laaditaan toukokuussa ja se julkaistaan sähköisessä Via Positivan numerossa 
touko-kesäkuun vaihteessa.

Tulossa luentoja mm:  

Sinikka Juntura, Euroopan unioni rauhanprosessina
Börje Fri, Kasvilääkintä

Mukaan mahtuu vielä. Kerro mielenkiinnoistasi ja ota yhteyttä!

Jari Kiirla, Todellistuva rauha

Asta Aronen, Muistiluotsi harjoituttaa muistia
Tulossa harjoituksia ja työpajoja: 

Elina Kakko, Pysy kartalla – vaikuta tulevaisuuteesi. Positiivinen ajattelutaito ja sen merkitys.

* * * * * *
Retki  johonkin lähiseudun sijaitseva kohteeseen.
Keittiössä emäntänä Desiree Kantola.

Terttu Seppänen, Ajatusjoogan ohjauskysymysten pohdintaa kiinnostuneille 

Rauni Pietarinen, Kolme Lähdettä ja Paratiisi – ikuisen rauhan tyyssija

Jouko Palonen, Videotyöpaja kiinnostuneille

Jouko Palonen, Mikä Sinun kokemuksesi mukaan on merkittävintä henkisellä tiellä?

Kaukalinnan XII kesäakatemia 
19.–25.6.2020

Via-Akatemia
Teema: Rauhaa maapallolle

Tervetuloa Via ry:n vuosikokoukseen joka pidetään lauantaina 11.4.2020 klo 10.00 alkaen 

Kaukalinnassa, Viitamäentie 189, Kerimäki. 

Voit osallistua kokoukseen myös skypen kautta kun ilmoitat siitä hyvissä ajoin Jouko Paloselle: 

joukopalonen@gmail.com tai 050 390 6517.

VIA RY        Hallitus

Käsiteltävät asiat: yhdistyksen sääntöjen 10 §:n määräämät asiat

Tervetuloa Via ry:n vuosikokoukseen!
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Pysy kartalla – vaikuta
tulevaisuuteesi

VIA POSITIVA 1/2020

sinne sä vielä palata voit

hiljainen heijastus valon sen
Vähäinen värähdys lähteen pinnan 

viileä henkäys viestin toi

kaipaavin katsein varjoon mä jäin

Se on ääneni, lähteen herran

Siinä suojassa suuren paaden
varjossa vilpoisan lähteen näin

               Pentti 
Mäkelä

sieltä sielusi tullut kerran
maailmasta kauniista kertoa voin

Kirkasta kauneutta viileän veden

Hiljaisen liikkeen vieressä tunsin

Sitä kun katsot silmillä sielun

äänetön kutsu jostain soi

Luoja sen määräsi sinut kun loi

Kuuntele kulkija tarinaa tätä

Kuljin kerran korvessa maan

Lähteellä

minä voin auttaa ihmisen lasta

siinä sä puheeni kuulla voit

katveessa hetken levätä voin
edessä kallion nousevan näin

valon ja varjon leikkivän luulin

varjoa etsin suojaavaa

muutkin sen kyllä kuulla voi

Elina Kakko

Uutta tulevaisuutta luotiin 
aarrekarttatyöpajalla Meri-Lapin 

positiivisen ajattelutaidon 
tapahtumapäivässä.

25

lusta myös monta uutta ihmistä. Tiedotin tapahtu-
mapäivästä facebookissa luomalla sinne tapahtu-
makutsun, jota jaoin julkisesti. Kutsuin ihmisiä 
mukaan myös sähköpostitse. 

Tapahtumapäivän avainasemassa ja esiteltävänä oli Kir-
jeopisto Vian rajajooga ja sen opettama positiivinen 
ajattelutaito. Tavoitteena oli osoittaa rajajoogamme toi-
mivuus nykypäivän tietämyksen valossa. Pääasiallisena 
lähteenä käytin Dr Joe Dispenzan tutkimuksia ja me-
netelmiä. Olen viime vuosien aikana tutustunut Dr Dis-
penzan tuotantoon. Hän opettaa ihmisiä luomaan "uu-
denlaisen minän" ja uudenlaisen tulevaisuuden. Hänen 
kirjojansa on suomennettu kaksi: Luo itsesi uudelleen ja 
Yliluonnolliseksi. You are the placebo on myös mielen-
kiintoinen kirja häneltä. Dr Dispenza on tehnyt opetus-
videoita, joita löytyy muun muassa Gaia-TV:sta. Hän 
luennoi suurille joukoille ihmisiä. Tärkeässä roolissa 
hänen työssään ja menetelmissään ovat tietoiset inten-
tiot, kohotetut emootiot, kvanttikenttä-työskentely ja 

22 henkilöä kokoontui luomaan uutta tulevaisuutta 
Kemin Majakkaan lumisateisena lauantaipäivänä. 
Osallistujia oli paitsi Meri-Lapin ajatusjoogakou-

mm. meditaatio ja oikeanlainen aivoaaltoihin vaikutta-
va musiikki. Dr Dispenza on kuvantanut ja mitannut 
ihmisten aivojen ja sydänten toimintoja ja todentanut, 
kuinka positiivinen ajattelu- ja tunnetaito näkyvät 
näiden elinten sähköisessä toiminnassa, koherenssina 
synergiana. Hän puhuu koherensseista värähtelyistä ja 
niiden tärkeydestä. Monet ihmiset ovat saaneet apua 
elämäänsä hänen menetelmistään, ja monet ovat ko-
keneet parantumisia vakavista terveydellisistä tiloista. 
Dispenzalla on parantumisesta henkilökohtainen ko-
kemus, kun hän loi selkärankansa uudelleen vakavan 
liikenneonnettomuuden jälkeen.

Miten Kirjeopisto Vian rajajoogan henki ja Dr Dis-
penza sitten kohtasivat toisensa tapahtumapäivässä? 
Erittäin hyvin. Mistä syntyi idea toteuttaa nämä ope-
tukset käytännöllisellä ja konkreettisella tavalla? Meri-

Olen löytänyt Dr Dispenzan opetuksista ja menetel-
mistä yhtäläisyyksiä siihen, mitä rajajoogaopettajamme 
Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen tiesivät ja opettivat 
ajattelutaidosta. Tyyne Matilainen tiesi ja näki positii-
visuuden vaikutukset jo paljon ennemmin kuin ne on 
pystytty todentamaan nykyaikaisin tutkimusmenetel-
min.

Positiivisen ajattelutaidon tapahtumapäivä ja aarrekartta-työpaja 
Meri-Lapin paikallisosastossa 18.1.2020
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Luennon ja pikkutauon jälkeen vietimme hetken 
aikaa keskittyen ja ajatustyömeditaatiota tehden. Ava-
simme sydämen taajuutta kvanttikentälle. Näin yhdis-
timme tajuntamme luovaan potentiaaliin. Sitten alkoi 
aarrekarttatyöskentely. Ideana oli luoda positiivinen 
kvanttiaarrekartta. Työskentelyn kautta oli tarkoituk-
sena luoda sellaista tulevaisuutta, jonka haluaa elämäs-
sään, omissa asenteissaan sekä ajattelu- ja tunne-elä-
mässään kokea ja nähdä. Osallistujat työskentelivät ah-
kerasti ja hyvin keskittyneesti aarrekarttojensa kanssa. 
Suorastaan maaginen hiljaisuus täytti Majakan tilan. 
Koin ajan pysähtyvän ikuiseen flow-tilaan. Se oli jän-
nittävää, eheyttävää ja kohottavaa. Aarrekarttatyös-
kentelyyn käytimme aikaa nelisen tuntia. 

Lopuksi vaihdoimme ajatuksia ja osallistujat saivat 
ohjeita, miten jatkaa eteenpäin. Emme pitäneet kartta-
esittelyä. Omat syvät toiveet on hyvä luoda vain itsel-
leen, ja pitää energia tiiviinä itsensä ympärillä eikä antaa 
muiden energioiden sekoittua omaan luomisprosessiin. 
Jos luomisen tulokset olivat globaaleja, koko ihmis-
kuntaa ja maapalloa koskevia intentioita, niitä sai tuoda 

Dr Dispenzan menetelmän keskiössä ovat selkeät in-
tentiot ja kohotetut emootiot. Näinhän se on myös ra-
jajoogassamme. On tärkeää ymmärtää, että positii-
visilla tunteilla ja sydämen taajuudella on erittäin suuri 
merkitys, kun haluamme luoda uutta. Pelkkä looginen 
ajattelu, vasemman aivopuoliskon työkentällä, ei riitä. 
Mukaan tarvitaan juurikin positiivisuus, kohotettu 
emootio. Silloin aivot ja sydän alkavat toimia yhteis-
työssä. Kvanttikentälle syntyy elektromagneettinen la-
taus ja jälki. Toteutuminen alkaa juuri "siinä hetkessä".

Päivän ohjelmassa oli ensin luentoni, jonka aluksi 
esitin perustietoa aivoista: kolmet aivot, käpylisäke, 
aivoaallot. Kerroin sydämen toimintaan vaikuttavista 
kohotetuista emootioista ja siitä, kuinka aivojen ja sy-
dämen koherenssi värähtely ja niiden synkronia on 
meille tärkeää ja on saavutettavissa. Puhuin kvantti-
kenttätyöskentelystä ja siitä, kuinka ajatus – tunne–toi-
minta – kolmikko toteutuu aivo- ja kehotasolla. Luom-
me tulevaisuuttamme koko ajan nyt-hetkessä. Voimme 
vapauttaa itsemme menneisyyden toistamisesta ja olla 
uuden luomisen tilassa. Toteamus "vanha koira ei opi 
uusia temppuja" on osoitettu paikkansapitämättömäksi.

Lapin paikallisosaston rahastonhoitaja Anne Oikarinen 
esitti idean yhdistää nämä ja toteuttaa niiden tuoma anti 
henkilökohtaisena tulevaisuuden aarrekarttana. Yhtenä 
motivaattorina tapahtumapäivälle oli alkava uusi vuosi-
kymmen ja astrologiset taivaantapahtumat. Nyt juuri 
olemme muuntavien kollektiivisten energioiden muu-
tos- ja uudistumispaineessa. Samanlainen taivaankuvio 
on ollut 500 vuotta sitten. Näin siis syntyi tapahtuma-
päivä, joka sisälsi ajatusjoogaa, Dr Spenzaa, aarrekart-
tatyöskentelyä ja tietoisen hypyn astrologiseen kehitys-
sykliin.

Esitin pääasiassa Dr Dispenzan tutkimuksia ja löy-
döksiä siitä, kuinka ajatusten laadulla on vaikutuksia ai-
vojen ja sydämen koherenssin tilan saavuttamiseen. 
Hän korostaa taitoa työskennellä kvanttikentällä, jossa 
ei ole aikaa. "Kvanttiaarrekarttaan" ei luoda minkään-
laisia aikaan sidottuja toiveita. Dr Dispenzan mukaan 
tämä on tärkeää ymmärtää, sillä kaikki tapahtuu 
ikuisessa nyt-hetkessä. 

esiin. Näin saimme globaalit tavoitteet lähetettyä ihmis-
kunnan tajuntaan.

Päivä tuntui toimivalta ja hyvältä. Palaute on ollut 
positiivista tyyliin "näitä päiviä pitäisi olla useimmin". 
Aarretyöpaja voisi ollakin jonkinlainen vialainen work-
shop, jota voisi muissakin paikallisosastoissa toteuttaa. 
Esittelen workshopin ensi kesäakatemiassa, ja sitten sen 
voikin viedä omaan paikallisosastoon jalostettavaksi ja 
toteutettavaksi. 

Elsi Angeli (vas.) ja Anette Sankala keskittyneinä.

Sinikka Rajantie työstämässä materiaalia aarrekarttaan.

Kaisa Pahnila (vas.) ja Sirpa Lukkarila tarkkoina work-
shopissa, jossa luotiin uutta tulevaisuutta aarrekartan avulla.



Meri-Lapin ajatusjoogakoulu aloitti sitten vuonna 
2013. Ryhmä syntyi sen jälkeen, kun Terttu Seppänen 
oli pitänyt ajatusjoogan johdantokurssin Kemissä. 
Tämä ensiryhmä kokoontui kerran kuukaudessa Riitta 
Kinnusen kotona Keminmaalla. Ryhmän henki muo-
dostui hyvin tiiviiksi. Oppimateriaalina oli työstämäni 
ja Tertun hyväksymät opetuskirjelyhennelmät, jotka 
olivat varsinaisia opetuskirjeitä kevyempiä. Emme siis 
käyneet läpi opetuskirjeitä sellaisenaan. Pohdimme 
myös erilaisia positiivisia aiheita, kuten kiitollisuus, on-
nellisuus, armo. Mantrat valitsin aiheen ja ryhmän tar-
peen mukaan.

Koin sisäistä ohjausta avata ryhmäopiskelun ovet 
myös muille rajajoogasta kiinnostuneille. Ryhmän koon 
kasvaessa kokoontumispaikkaa täytyi vaihtaa. Ja kun 
joulukuussa 2018 vuokrasin toiminimelleni tilan, oli 
hyvinkin luonnollista jatkaa ajatusjoogakoulun kanssa 
siellä. Vuosi 2019 oli yleisten aiheiden ja yhdessä poh-
diskelemisen vuosi. Kokoontumisia oli kerran kuukau-
dessa.

Nyt kun uusi päivitetty painos opetuskirjekirjasta on 
ilmestynyt ja vuosikymmen vaihtunut, on luonteva aika 
aloittaa opetuskirjekirjan syventävä opiskelu ensim-
mäisestä opetuskirjeestä. Tavoitteena on käydä yhdessä 
ryhmän kanssa läpi kaikki kymmenen opetuskirjettä. 
Oppimateriaalina on opiskelijan oman valinnan mu-
kaan kurssikirjan laajempi tai niin sanottu kevyempi 
kokonaisuus. Tarkoituksena on edetä opetuskirjeestä 
toiseen kurssin aikasuositusten mukaan.

Meri-Lapissa ajatusjoogan harjoittaminen ryhmässä al-
koi vuonna 2012. Ohjasin ryhmää, jossa yhdistin fyy-
sisen joogaharjoituksen ja ajatusjoogan. Tämä toimi sy-
tykkeenä ajatusjoogakoulun syntymiselle. 

Meri-Lapissa alkoi uusi jakso, kun aloitimme 
helmikuussa 2020 Valkoisen kirjan eli opetuskirje-
kirjan opiskelun ensimmäisestä opetuskirjeestä.

Kuulumisia Meri-Lapin 
ajatusjoogakoulusta

Muita esille otettuja asioita: Kirjeopisto Vian perus-
tajaopettajat Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen, ny-
kyinen opettaja Terttu Seppänen. Vialainen yhteisö, Via 
Positiva. Kirjeopisto Via, rajajoogakurssin synty ja si-
sältö. Harjoitteluun liittyvät ohjeet. Mietiskelyohjel-
mat I ja II.

Kokemukseni mukaan ihmisiä pohdituttaa uskonto-
jen nykyinen tila, niiden uskottavuus ja tulevaisuus. 
Esille näissä yhteyksissä nousee usein myös pohdiske-
lut liittyen Jumalaan, jumalallisuuteen ja Kristukseen.  
Toisesta mietiskelyohjelmasta herättää keskustelua 
kohta, jossa tahdotaan rakastaa ja pyytää anteeksi aja-
tuksilla.

Ajatusjoogakoulu kokoontuu seuraavan kerran kuu-
kauden päästä. Silloin käymme läpi, yhdessä pohtien, 
ensimmäisen opetuskirjeen arviointitehtävät ja siir-
rymme auran harmonisoimisen mietiskelyohjelmaan.´

1.2.2020 aloitimme ensimmäisestä opetuskirjeestä. 
Avasin kyseisen opetuskirjeen otsikkojen sisältöä ja sa-
naston. Pohdimme, mitä on looginen positiivinen ajat-
telutaito. Käväisimme kymmenennessä opetuskirjees-
sä katsomassa luonnontasotaulukkoa. Sen avulla on hy-
vä havainnollistaa ihmisen henkinen rakenne. Moni heti 
tunnistaa tajuntansa liikkuvan näillä eri tasoilla. Tau-
lukon avulla voi avata myös sitä, kuinka mentaalitaso on 
tärkeä väylä, kun harjoitetaan yhteyttä hienojakoisem-
pien ja karkeampien tasojen välillä. Kuinkas muuten 
kuin ajattelumme kautta korkeammat tietoisuuden tasot 
keskustelisivat kanssamme? 

Avainsanalista: looginen, positiivinen, ajattelutaito, 
johdonmukaisuus, järkevyys, äly, tahto, usko, aja-
tus–tunne–toiminta, luonteen jalostuminen, rauha ja 
rakkaus, onnellisuus, iloisuus. Kosminen Kristus, mys-
tinen Kristus, Valkea Veljeskunta, jumalallisuus. Kor-
keampi ja alempi minä. 
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Elina Kakko
Meri-Lapin ajatusjoogakoulun ohjaaja

Meri-Lapin ajatusjoogakoulussa alkoi helmikuun alussa syventävä opetuskirjeiden tutkiminen ensimmäisestä 
opetuskirjeestä alkaen ja jatkuen kymmenenteen opetuskirjeeseen saakka ensi vuoden puolelle. 



Tanssi,	
meditaatio	ja	
meditatiivinen	
tanssi

Sirpa Kupulisoja
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Luova tila on kokemus, jossa ihmisen keho-mieli 
luomisen välineenä on yhtä luomisen menetelmän kans-
sa. Ideat, liikeradat ja hengitys virtaavat sopusoinnussa 
keskenään ja tanssija siirtyy ottamisen sekä suunnitte-
lemisen tilasta jatkuvasti muuttuvaan vastaanottami-
sen tilaan. Tietoisuus syvästä läsnäolosta vahvistuu, 
keskittyminen kohdistuu virtauksen jatkumoon.

Tämä on yhteistä henkisille, taiteellisille ja urhei-
lullisille harjoituksille. Väistämättä tulee vastaan hetki, 
jossa mieli aukeaa hiljaisuuden kokemukselle. 

Tanssissa liikkeet virtaavat ja auttavat mieltä pysy-
mään keskittyneenä yhteen suuntaan. Tanssin todelli-
nen olemus avautuu vasta, kun harjoitetut liikkeet tai 
spontaanisti syntyvät liikeradat kulkevat niin, että niitä 
ei tarvitse ajatella, vaan ne suuntautuvat sisältä selkä-
rangasta ja vartalon keskustasta ulos. Tämäntyyppiseen 
liikemaailman hallintaan ei päästä pelkällä tekniikan 
hiomisella, vaan mielen on pystyttävä keskittymään jo-
kaiseen hetkeen uutena kokemuksena.  Hengityksen ja 
liikkeen välinen yhteys on avaintekijä. Hengitän liik-
keessä ja liike hengittää minussa. Syntyy luova tila, 
flow.  

Tanssijan liikemaailma nousee sisältä, kehon omilla eh-
doilla, niinsanotusti autenttisena liikkeenä ja hyödyttää 
ennen kaikkea tanssijaa itseään. Liike itsessään on avaa-
va.  Se vapauttaa kehon jännitystiloista ja auttaa mieltä 
irrottautumaan arjen vaatimuksista sekä kaavoista. 

Liikkeen kuljettamana levoton mieli oppii pysähty-
mään ja keskittymään hiljaisuuden kokemukseen.  Mitä 
tietoisemmin olemme läsnä liikkeessä, sitä syvemmäk-
si kokemus sisäisestä hiljaisuudesta vahvistuu.  

Tanssiterapeuttisissa menetelmissä kehon ja mielen 
tietoisuutta laajennetaan tanssillisten elementtien 
avulla.  Rytmi, liikesuunnat, liikkumisen tasot ja 
mielikuvat palvelevat meditatiivisen tilan raken-
tumista. Olennaista on esittäjän roolista 
irrottautuminen.  

 Hiljaisuus ei ole vain puheen, melun ja äänen poissa-
oloa vaan sisäinen tila. (Ilontanssi.weebly.com)

Mielenkiintoista on pohtia, miten suuri on harjoitta-
jan mielen laadun sekä pyrkimyksen merkitys.  Joogan 
harjoitusperinne pohjaa hyveellisiin elämänohjeisiin, 
joita valottaa  kahdeksan portaan tie. Kehon hyvinvoin-
nista huolehtimisen lisäksi ajatusten ja tekojen puhtaus 
käynnistävät meissä vastaavanlaista energiaa, joka puo-
lestaan heijastuu ympäristöömme. Kokonaisen ihmisen 
kehityksen kannalta on oleellista, mihin suuntaan har-
joittelija mieltään vahvistaa. Hyvyys ja positiiviset aja-
tukset eri elämän tilanteissa eivät ole meissä automaat-
tisia toimintoja, vaan niihin on kasvatettava itseään – 
jatkuvasti. Pyrkimys mielen rauhaan ja tasapainoon 
ovat perusta sille, miten antaudumme harjoitustunnel-
mien kuljetettavaksi.

Pyhät tanssit ovat hengelliseen tai klassiseen mu-
siikkiin sovitettuja koreografioita. Tärkeintä ei ole ko-
reografian ulkoinen muoto, vaan piirissä liikkeen ja mu-
siikin avulla syntyvä sisäinen kokemus. Ihmisen on 
mahdollista tanssin avulla saada yhteys korkeampaan 
tietoisuuteensa ja kokea rauhaa. Liike itsessään, toistet-
tuna, on tietoisuutta laajentava. Säännöllinen harjoitta-
minen luo edellytykset vapaan ja pakottamattoman vir-
tauksen löytymiselle.                                                                         

Pyhä tanssi on rukousta ja meditaatiota liikkeessä. 
(Tiina Sara-Aho).

Harjoitusolosuhteilla on merkitystä: Musiikki ja mai-
sema vaikuttavat mielen suuntautumiseen.  Maisemalla 
voi olla suuri arvo silloin, kun harjoitusta tehdään silmät 
auki eikä keskittymiskyky ole vielä riittävän vahva sul-
kemaan visuaalisia elementtejä pois. Voimme vahvistaa 
keskittymistä näkymän avulla. 

Musiikki voi voimistaa tai rauhoittaa kuulijaa. Ei ole 
yhdentekevää minkälaista mielentilaa kohti harjoittajaa 
kuljetetaan. Ohjaajan ymmärrys tavoitteesta ja siihen 
liittyvistä mahdollisuuksista sekä riskeistä on hyvin 
tärkeää. Tanssiterapeuttiseen ryhmään osallistuvalla on 
myös aina oikeus ja velvollisuuskin tarvittaessa irrot-
tautua harjoituksesta, joka tekee kokemuksesta liian 
voimakkaan. Tarkoitus on synnyttää tasapainoa ja 
mielen rauhaa sekä fyysistä rentoutumista.

joogaopettaja (SJL)
koulutettu hieroja (EAT)
tanssi- ja teatteri-ilmaisun ohjaaja

Sirpa Kupulisoja, Lohja



VIA-AKATEMIA – KIRJEOPISTO VIA

Perinteistä Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssia

toteutetaan myös ryhmäopetuksena

AJATUSJOOGAKOULUISSA
Helsingissä, Kemissä, Porvoossa, Raumalla, Savonlinnassa, Tampereella ja Turussa 

Johdantoluennolla tai kurssilla on mahdollista päästä 
hyvin alkuun perinteisen Kirjeopisto Vian rajajoogan/ 
ajatusjoogan harjoittamisessa. Opit ajatustyön 
periaatteet ja innostut inspiroivassa ilmapiirissä ete-
nemään sisäisen eheytymisesi tiellä. Teemme ajatus-
joogaharjoituksia ja pohdimme ajatusjoogan keskei-
siä teemoja:

Miten voimistan itsessäni Korkeamman Minäni ja 
Ikuisen Itseni?

Miten saavutan tietoisen yhteyden Jumalaan ja 
miten opin tunnistamaan tajunnantasoja?

Miten harmonisoin ihmissuhteeni anteeksiannon, 
anteeksipyytämisen ja anteeksisaamisen ajatuk-
sin?

Miten sytytän positivisuuteni eli miten puhdistan 
tunne- ja ajatusolemukseni?

Mitkä ovat ajattelun lainalaisuudet eli miten 
harmonisoin aurani?

MERI-LAPPI (KEMI)

Ajatusjoogan perusopetus

Paikka: Pro VitalHarmonia, Rautatienkatu 3
la klo 12.30-15.00.
Aika la 1.2., 14.3., 4.4., 16.5. ja 6.6.2020.
Ohjaaja: Elina Kakko, 050 562 2688, 
elliinakakko@gmail.com

TURKU

Ajatusjoogaan tutustumistyöpaja

Paikka: Paimalantie 376, Kaisa Pakkalan kotona
Su 29.3. ja 17.5.2020 klo 18.
Tiedustelut Kaisa Pakkala, 044 992 6191,
kaisapakkalamaaria@gmail.com

RAUMA

Ajatusjoogaan tutustumistyöpaja

Su 5.4.2020 klo 15 Sirpa Perkolan kotona, Aalto-
senkatu 6, 26410 Kaaro. 
Tiedustelut Jouko Palonen, 050 390 6517,
joukopalonen@gmail.com

HELSINKI

Ajatusjoogaan tutustumistyöpaja

Su 16.2. ja 22.3.2020 klo 15.
Paikka: Valon Tila, Uudenmaankatu 35 A 1
(sisäänkäynti kadulta)
Tiedustelut Rauni Pietarinen, 040 867 1429,
rauni.pietarinen@pp2.inet.fi tai Yrjö Honkala, 
050 543 9519, yrjoh@yahoo.com

SAVONLINNA

Ajatusjoogan perusopetus

Yksilöllisesti tai pienryhmissä sopimuksen mukaan.
Ohjaaja: Terttu Seppänen

Perinteinen kirjeopisto-opetus
Kirjeopisto Vian rajajoogaa/ajatusjoogaa voi 
edelleen harjoittaa kirjeopistomuotoisesti.
Oppilaaksi ilmoittautumiset: Kirjeopisto Via, 
Olavinkatu 34 B 22, 57130 SAVONLINNA tai 
www.via.fi -sivustolla olevalla ilmoittautumislomak-
keella tai terttu.seppanen@via.fi tai 050 567 9630
Tilaa luento tai esittelykurssi
Voit tilata kotipaikkakunnallesi ajatusjoogasta 
luennon tai esittelykurssin. Tiedustele Tertulta.

Puh. 050 567 9630 tai terttu.seppanen@via.fi

Yhteystiedot:
Vastuuopettaja Kirjeopisto Vian ajatusjoogan 
opettaja, psykologi Terttu Seppänen

TAMPERE

Sopimuksen mukaan pienryhmille.
Tiedustelut via.tampere@gmail.com

Ajatusjoogaan tutustumistyöpaja

PORVOO

Ajatusjoogan perusopetus

Ti 3.3. ja 31.3.2020 klo 18–20, Lisitzinin Taide-
museon Ekumeeninen Keskus, Sibeliuksenbule-
vardi 15. Ohjaaja Terttu Seppänen tai Desirée 
Kantola, 050 354 6160, desiree.k@sulo.fi

050 562 2688 tai elliinakakko@gmail.com

Opettajakoulutuksessa KM, musiikkipedagogi, 
jooganopettaja SJL   Elina Kakko

Via ry:n paikallisosastoissa keskustelupiirejä ohjaavat 
ajatusjoogassa edistyneet jatko-opiskelijat.

Ota yhteyttä! Lämpimästi tervetuloa ajatusjoogan
Seuraa www.via.fi, www.facebok.com/via.akatemia

harjoittajaksi!
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Via-Akatemia 
on Facebookissa

Toimiva tapa tehdä hyvää on seurata Via-Akatemian 
facebook-sivua ja jakaa tapahtumia omalle 

kaveripiirille!

Osoite: www.facebook.com/via.akatemia

Euroopan unionin on sanottu olevan uuden 
kehitysvaiheen kynnyksellä, etsivän ideaansa. 
Euroopan ja eurooppalaisuuden idean tunnista-
misessa meitä voi tukea historian tutkiminen.

Vasta Euroopan unioniin, kansallisvaltioiden vapaa-
ehtoisen yhteistyön muotona, sisältyy potentiaalisena 
ajatus Euroopan hengestä kansallistajuntojen yksey-
tenä. Emmehän puhu enää niinkään Euroopan yhdis-
tämisestä kuin Euroopan integraatiosta, yhdentymises-
tä.

Rooma maailmanvaltana oli yleisvaltio ja kirkko oli 
yleiskirkko. Aluksi kirkolla oli ylivalta maallisiinkin 
asioihin mutta myöhemmin keisari ja paavi kävivät kes-
kenään taistelua vallasta. Reformaatio vaikutti yleis-
kirkon jakaantumiseen useisiin kansalliskirkkoihin. Se 
vaikutti osaltaan myös kansojen itsemääräämisoikeu-
den heräämiseen ja Rooman vallan hajoamiseen jättäen 
syntyville uusille ”valtioille” perinnöksi muun muassa 
roomalaisen oikeuden hengen.

Kansan suvereeniteetin, itsemääräämisoikeuden pe-
riaate tiedostettiin Euroopassa 1800-luvun alussa. Kun 
kansallisvaltiot alkoivat kehittyä entiset suunnitelmat 
rauhan rakentamiseksi eivät enää toimineet, eivät myös-
kään yritykset joissa pyrittiin yhteen eurooppalaiseen 
valtioon yhden tai useamman suuren valtion ohjauk-
sessa. 

Euroopan yhdentyminen alkoi sotien jälkeen, ensin 
taloudellisena yhteistyönä. Tavoitteena oli saada jäsen-
maat keskinäisen kaupan ansiosta taloudellisesti riip-

EU on ainutlaatuinen taloudellinen ja poliittinen 
liitto. Liitto, joka yhteisen historiallisen perintömme 
pohjalta oli mahdollista luoda. Liitto, johon demok-
raattiset kansallisvaltiot vapaaehtoisesti liittyvät. 

Euroopan unioni –
jatkuva rauhan prosessi

Eurooppa on manner, jolla on monenlaisia perinteitä 
ja kieliä, myös yhteisiä arvoja. 2000-luvulla kansojen 
riippuvuus toisistaan lisääntyy entisestään, ja siksi on 
yhä tärkeämpää, että mahdollisimman moni eurooppa-
lainen tekee yhteistyötä muunmaalaisten kanssa uteli-
aana, suvaitsevaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Vaikka reformaatiota ei toteutettu kaikkialla Euroo-
passa sen henki ”tallentui” Euroopan hengen tajuntaan 
inspiroiden sieltä yhteistä toimintaamme. Reformaatio 
ei ainoastaan erottanut henkistä ja maallista hallintoa, 
regimenttiä toisistaan vaan piti niitä yhtä arvokkaina. 
Kun se lisäksi tunnusti maallisen kutsumustyön yksilöl-
lisenä kilvoitteluna luostarielämän rinnalla, siirsi se 
yksilön elämän ja toiminnan painopisteen egon hallitse-
masta aineen/mielen maailmasta korkeamman minän 
/sielun inspiroimaan ihmisen sisäiseen henkiseen maa-
ilmaan. 

Toimiva talous on EU:n tavoitteena. Kun mieli 
erottaa uskonnon ja talouden, hengen ja aineen 
toisistaan niin sielu toimii toisin myös taloudessa. Se 

Ilman unionia jäsenvaltiot pyrkisivät keskinäisiin 
sopimuksiin. Sopimuksiin joissa osapuolet tavoitte-
lisivat omaa etuaan. Tuloksena olisi sopimus joka ei oli-
si paras mahdollinen ratkaisu kummallekaan osapuo-
lelle, Euroopasta puhumattakaan. EU:n jäsenenä sen 
yhteisesti sovittuja sääntöjä noudattamalla taloudel-
linen ja muu vuorovaikutus ja yhteistyö voi todellistua 
koko Euroopan yhteiseksi hyväksi.

puvaisiksi toisistaan ja siten ehkäistä konflikteja. 
Vuonna 2012 Euroopan unionille myönnettiin Nobelin 
rauhanpalkinto. Alkuaikojen puhtaasta talousyhteisöstä 
on vähitellen tullut laaja-alainen organisaatio, jonka jä-
senvaltiot ovat sitoutuneet työskentelemään yhdessä 
rauhan ja hyvinvoinnin saavuttamiseksi.

Sinikka Juntura

Reformaatio	ei	ainoastaan	erottanut	henkistä	ja	maallista	hallintoa,	regimenttiä,	

toisistaan	vaan	piti	niitä	yhtä	arvokkaina.	

Vaikka	reformaatiota	ei	toteutettu	kaikkialla	Euroopassa,	sen	henki	”tallentui”	

Euroopan	hengen	tajuntaan	inspiroiden	sieltä	yhteistä	toimintaamme.	

Kun	se	lisäksi	tunnusti	maallisen	kutsumustyön	yksilöllisenä	kilvoitteluna	

luostarielämän	rinnalla,	siirsi	se	yksilön	elämän	ja	toiminnan	painopisteen	egon	

hallitsemasta	aineen/mielen	maailmasta	korkeamman	minän	/sielun	inspiroimaan	

ihmisen	sisäiseen	henkiseen	maailmaan.	
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Yhteistyöryhmän	24.	kevätseminaari

Sydämen	avautuminen	
henkisellä	tiellä

Aika:		Su	29.3.2020	klo	11	

Paikka:		Teosofinen	Seura	

	Vironkatu	7	C	2,	00170	Helsinki

Lämpimästi	tervetuloa!

tarvitsee niin filosofiaa kuin henkeä ja taidettakin. 
Sielun taloudessa voitto on hyvin tehdyn työn tulos. 
Kilpailu on yhteistyötä. Synteesin luomista erilaisten 
ajatusten kesken ja eri näkökulmien integroimista koko-
naisuudeksi yrityksen päämäärän todellistamiseksi. 
Ajatuksen luovaa voimaa, synergiaa. Työntekijät ovat 
yrityksen tärkein voimavara. Lance H. K. Secretan 
kutsuu sielun inspiroimaa yritystä pyhäköksi ja sen 
toimintaa pyhäksi. Pyhäkkö ei ole vain fyysiset puitteet 
vaan ensisijaisesti tietoisuuden tila. 

Euroopan unionin tunnuslausetta Moninaisuudes-
saan yhtenäinen alettiin käyttää vuonna 2000. Tunnus-
lause kiteyttää sen, miten eurooppalaiset tekevät EU:ssa 
yhdessä työtä rauhan ja hyvinvoinnin puolesta ja miten 
Euroopan eri kulttuurit, perinteet ja kielet rikastuttavat 
heidän elämäänsä. Tunnuslause ilmentää Euroopan 
sielua johon jokainen meistä voi korkeamman minänsä 
avulla luoda yhteyden. 

Paavi Pius II käytti 1400-luvulla ensimmäisen ker-
ran eurooppalainen-sanaa maanosamme asukkaista. 
Siitä on kulunut 600 vuotta, kun EU:ssa on syntynyt 
ajatus kansalaisten Euroopasta. Sen edellytyksenä on 
ollut Euroopan kehittyminen hengen/kirkon johtamasta 
ei-tietoisesta ykseydestä aineen hallitsemaan ja ilmen-
tämään monimuotoisuuteen ja edelleen pyrkimykseen 
hengen ja aineen tietoiseen ykseyteen. Ykseyteen, jonka 
ajatus ”kansalaisten Euroopasta” mahdollistaa ja joka 
sanoittaa meidät  eurooppalaiset maanosamme tule-
vaisuuden luojiksi vastaavalla tavalla kuin taloudelli-
sessa toiminnassa. Rauhan rakentajiksi ihmiskunnan 
veljeyden hengessä kuten yhteinen hymnimme Beet-
hovenin Oodi ilolle meitä kehottaa. 
 

Eurooppa on manner, jolla on monenlaisia perinteitä ja kieliä, myös yhteisiä arvoja. 2000-luvulla kansojen riippuvuus 
toisistaan lisääntyy entisestään, ja siksi on yhä tärkeämpää, että mahdollisimman moni eurooppalainen tekee yhteistyötä 
muunmaalaisten kanssa uteliaana, suvaitsevaisesti ja yhteisvastuullisesti. Työtä tehdään muun muassa Euroopan 
komission keskuksessa Brysselissä. 



10.00 IX dialogityöpaja, fasilitaattorina Heikki Vuorila

Aloitamme työpajan sunnuntaina aamiaisen jälkeen. Jatkamme päivälliseen saakka. 
Dialogityöpajan fasilitaattorina on Heikki Vuorila.

klo

13.00 Lounas

Jouko Palonen   Terttu Seppänen   Sinikka Juntura

klo

Hyvä vialainen!
Lämpimästi tervetuloa vialaiseen pääsiäistapahtumaan Kaukalinnaan Kerimäelle!  

Lauantai on kokouspäivä. Ohjelmassa on silloin Via ry:n vuosikokous johon kaikki Via ry:n 
jäsenet ovat tervetulleita. Vuosikokous on yhdistyksen tärkein kokous. Se käsittelee Via ry:n 
vuoden 2019 vuosikertomuksen ja tilit ja vahvistaa vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja 
talousarvion.

 Kahvit sopivassa välissä 

10.00  Via ry:n vuosikokous

 Via ry:n vuosikokous jatkuu

Pääsiäisen IX dialogityöpajassa jatkamme loppiaisena aloitettua ohjaamisen ja ohjaustaitojen 
kehitämistä opetuskirjepiireissä. Paneudumme entistä perusteellisemmin loppiaisena esiin 
nostettuun aiheistoon ja tuotamme uusia näkemyksiä. Käsittelemme aineistoa niin, että 
löydämme siitä ohjaamiseen liittyvän syvemmän tason osaamisen perusteet. 

Ohjelma

12.00 Lounas

Ilm. Kaukalinnaan ma 6.4.2020 mennessä:                                 tai 040 825 5165.

klo
10.00 Ihmiskäsitys Kirjeopisto Vian rajajoogassa, koordinaattorina Terttu Seppänen

Maanantai 13.4.2020

Lauantai 11.4.2020

To–pe 9.–10.4.2020 talkoopäivät

 Arpajaiset 
 Sauna
18.30 Päivällinen
 Dialogityöpaja jatkuu

 

Menetelmänä on Robert Diltsin loogisten tasojen pyramidi, joka oli myös loppiaisen 
menetelmä. Luethan loppiaisen dialogityöpajaan liittyvät artikkelit sivut 5–9. 

VIA RY  –  KIRJEOPISTO VIA  – VIA-AKATEMIA

12.30 Lounas

 Via-Akatemian säätiö sr:n uuden hallituksen järjestäytymiskokous

Olet tervetullut mukaan piirin ohjaajana ja piiriin osallistujana!

Sunnuntai 12.4.2020

 Sauna

 Via ry:n uuden hallituksen järjestäytymiskokous  

20.00 Via-Akatemian säätiö sr:n vuosikokous 

17.00 Päivällinen

Maanantaina klo 10 jatketaan maaliskuussa toteutetun työpajan "Ihmiskäsitys Kirjeopisto Vian 
rajajoogassa" herättämien ajatusten tarkastelua, koordinaattorina Terttu Seppänen.

Pääsiäistapahtuma 9.–13.4.2020 
Kaukalinnassa
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 Lapsille vappupallon saaminen on iloinen hetki, 
aikuisille se on keväisen juhlan tärkeä kevennys!

Myymme palloja kolmessa kauppakeskuksessa: Co-
lumbuksessa Helsingin Vuosaaressa, Isossa Omenassa 
Espoon Matinkylässä ja Myyrmannissa Vantaan Myyr-
mäessä. Vuosaareen ja Matinkylään pääsee metrolla ja 
Myyrmäkeen pääsee kehärataa junalla (I,P). Innostu ja 
osallistu talkoohengessä, yösija löytyy Valon Tilasta tai 
kotimajoituksesta.

Kaikilla on mahdollisuus osallistua  tapahtumaan – 
ihan Lappia myöten. Ja voit pukeutua itsellesi mie-
luisalla rennolla tavalla tai naamioitua vaikka klovniksi.

Foliopallot ovat värikkäitä, niissä kuvatut hahmot 
ovat lapsille tuttuja satu- ja sarjakuvaolentoja.

Riemukasta vappua vietetään tänä vuonna viikolla 18, 
jolloin arkipyhä osuu perjantaille ja koko pitkä viikon-
loppu on edessä.

Vappupallo on
iloinen asia!

Hyvä Via ry:n nykyinen jäsen tai pitkäaikainen aiempi jäsen!
Ole hyvä ja ota yhteyttä, 

jos et vielä ole saanut uutta rajajoogakirjaa. 
Rajajoogan kurssin kokonaan 

tai osittain opiskelleet voivat ostaa rajajoogakirjan. 
Ostaminen ei edellytä Via ry:n jäsenyyttä.

TIEDOTUS:

050 567 9630

Tervetuloa vappupallomyyjäksi!

Yhteyshenkilöt: 
Marja-Leena Salojuuri
050 346 0383

Pallojen täytössä Tauno Halme

Tahdon auringonpaistetta mielialoja kohotta-
maan! Suomalaisen työn päivää ja kevätjuhlaa lipu-
tetaan!

Myyntipäiviä ovat keskiviikko 29.4., vappuaatto 
torstai 30.4. ja vappupäivä perjantai 1.5. Vappu-
päivän myyntipaikkoja ovat Kaisaniemen puisto ja 
Esplanadi.

0400 887 669
halmetauno@gmail.com



Paratiisi on Jumaluuden asuinpaikka. Jumaluus  on 

ikuisesti  asunut ja asuva tällä Ikuisella keskusasuin-

sijalla. Siellä  henkisyys, hengellisyys ja Ikuinen rakkaus 

ovat vallitsevina. Paratiisiin johtava Tie merkitsee 

jumalallisuuden tavoittelua ja täydellisyyteen 

pyrkimistä. Vain eteenpäin pyrkivät ja edistyvät 

asenteet ovat persoonallisesti todellisia. Jumaluuden 

tiedostaminen on asteittain edistyvä hengellinen 

kokemus. Syvällinen Tietoisuus, Todellisuus ja  Ajaton 

Ikuisuus ovat saaren asukkaiden ominaisuuksia, jotka 

Paratiisin alapuolella avaruus levittäytyy. Kosmos 

kulkee kulkuaan kuin Kosminen laulu. Sen olennoilla 

on viime kädessä päämääränään Paratiisi, sillä Paratiisi 

on kaikkien henkipersoonalllisuuksien alkuperäinen 

lähtökohta ja lopullinen määränpäämaailma. Paratiisin 

yläpuolella on lineaariton aika eri variaatioineen.

Jumalallisen keskusuniversumin keskellä sijaitsee 

Ikuinen Paratiisin saari, ainutlaatuinen järjestäytynyt 

kokonaisuus ja liikkeetön ydin. Paratiisin kauneus on 

kuin sanaton lumous, Ikuinen taideteos. Aineellisten 

luotujen finiittinen mieli ei pysty käsittämään Saaren 

hengellisen kauneuden syvyyksiä ja loistavuutta, 

jumalallisen asuinsijan kirkkautta ja tämän suuren-

moisen koostuman ihmeitä. Ikuisen Saaren fyysinen  

kauneus on kokonaisvaltaista ja kaiken kattavaa 

fyysisen täydellisyyden suurenmoisuutta. Paratiisi on 

kaiken luomistuloksen keskus ja kaikkien energioiden 

lähde. Se on rauhan ja harmonian tyyssija. Saari ei itse 

ole juurikaan tietoinen. Se on avaruudeton ja sähkö-

tön. Sen alueet ovat absoluuttisia. Paratiisi ei ole osa 

maailmankaikkeutta. Ikuiset Paratiisin Kolminaisuus 

Lähteet pitävät sitä yllä. Saaren majesteettisuus 

ilmenee myös sen asukkaiden ylevissä älyllisissä 

saavutuksissa, mielen kehityksenä.

Paratiisiin ikuinen rauha ja ensimmäinen lähde 
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Paratiisin Universaarisella  Isällä on yksi neuvo 

lapsilleen: 

ovat aina kietoutuneina toisiinsa. Ei-avaruudellinen 

aika on olemassa paratiisitasolla toimivassa mielessä. 

Ikuinen ajaton Nykyhetki leijuu Paratiisin yllä kuin 

äänetön sinfonia. 

Paratiisin jumaluuden läsnäolon sfäärin ympärillä  

Kaikkein Pyhimmässä sfäärissä täydelliset olennot 

palvovat Ensimmäistä Lähdettä pitäen näin yllä 

maailmankaikkeuden luomisen jatkumista. Palvonta 

on täysin pyyteetöntä. Siinä ei ole minkäänlaista edun 

tavoittelua tai pyyntöä. Kaikkein Pyhin sfääri on 

varattu myös toiminnoille, jotka liittyvät kolminais-

tamiseen ja korkeaan hengelliseen saavuttamiseen. 

Keskussaaren loistavuus tulee julki jumalallisen henki-

persoonallisuuden  – elämän valon – infiniittisessä 

lahjoittamisessa.

Vain Infiniittiset, Ikuiset olennot voivat nähdä Ensim-

mäisen Lähteen, jota kutsutaan myös Universaaliseksi 

Isäksi maaplaneetan ihmisille. Tosin Isä lähestyy 

ihmisiä lahjoittamansa Ikuisen Ajatuksensuuntaajan 

kautta, mikäli ihminen niin valitsee ja ilmaisee tahton-

sa tehdä yhteistyötä Ajatuksensuuntaajan kanssa. 

Universaalisen Isän henkilökohtainen läsnäolo sijaitsee 

Paratiisin  miltei pyöreän, muttei pallonmuotoisen 

Jumaluuksien asuinsijan yläpinnan keskustassa, kaiken 

olevaisen keskustassa. Jos Universaalinen Isä liikkuisi, 

seurauksena olisi universaalinen sekasorto, sillä 

luomistuloksen kaikilta ääriltä tulevat universaaliset 

gravitaatiolinjat yhdistyvät Hänessä tällä keskusasuin-

sijalla. Hänen kirkkautensa on niin häikäisevää ja 

voimakasta, että vain Ikuiset olennot kestävät sen.

”Olkaa täydellisiä niin kuin Minä Olen täydellinen."

Rauni Pietarinen

Urantia-kirjan tietolähteisiin perustuva 

kirjoittamani runon ja kertomuksen välimuoto



Börje Fri

Valon Tilan seinät kertovat
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Jossakin vaiheessa kiinteistössä vaihdettiin kiinteis-
tön lukkoja varmempiin ja turvallisempiin malleihin. 
Uusia avaimia oli myynnissä halukkaille jäsenille. 
Avaimissa oli numeroita. Avainten myyjä löysi yhden 
avaimen, josta löytyi onnennumero. Kiinassa numero 
88 on vahva onnennumero. Yhdestä avaimessa oli tuo 
numeropari. Avainten myyjä mietti, että kenelle pitää 
antaa onnea? Ottaako hän sen omaan käyttöön ja lisää 
omaa onnea vai antaako hän sen jollekin toiselle avai-
men ostajalle? Hetkellisesti avainten myyjä tajusi, että 
hän antaa kyseisen avaimen eräälle hiukan nuorem-
malle henkilölle. Kuinka siinä sitten kävi?

Huoneistoon oli hankittu kalusteita muun muassa 
jostakin paikasta, jossa kalusteita vaihdettiin. Aivan 
hyväkuntoisia kalusteita löytyi. Oli ryhmä vihreällä 
kankaalla päällystettyjä tuoleja. Ne poikkesivat eduk-
seen ja niistä tuli ” Opettajien tuoleja”. Nykyään niillä 
istuu nuorempia viisaita. ( Jos niihin on jäänyt vaikka 
vähän viisautta?). Huoneistossa on nykyään myös 
melko riittävät audiovisuaaliset välineet, jotka ovat tar-
peen erilaisissa luentotilaisuuksissa ja infotilaisuuk-
sissa.

Alkuun oli aika monta, etupäässä miespuolista raja-
joogia, korjaamassa ja muuttamassa huoneiston tiloja 
yhä sopivammaksi yhteisön käyttöön. Suljettiin muun 
muassa kaksi sisäänkäyntiovea porraskäytävästä. Hiu-
kan myöhemmin oli edellä mainittu arkkitehti suunni-
tellut kadun puolelle olevaan seinään oman sisään-
käynnin! Se oli hyvä ratkaisu. Toimistossa oli paljon toi-
mintaa ja paljon tulevaisuuden suunnitelmia. Korkeat 
Viisaat ja Ystävälliset Opettajat vierailivat huoneistos-
sa, silloin kun koko vialainen yhteisö kokoontui pää-
kaupunkiseudulla. Opettajat kuuntelivat ja keskus-
telivat oppilaiden kanssa. Opettajien aurassa on niin 
mukava olla.

Alussa oli hyvin virkeä henkinen järjestö, jonka viisas 
jäsenistö oli onnistunut hankkimaan itselleen käyt-
töönsä toimitilan eli toimiston. Tilaa oli valitsemassa 
muun muassa kokenut arkitehti, joka oli hyvä rajajoogi. 
Arkkitehdin silmissä toimisto sijaitsi oman aikakau-
tensa kauniissa talossa vuodelta 1911.

Kävi niin, että tämä onnennumeroavaimen omistaja 
on nykyään paikallisosaston puheenjohtaja. Hän ryhtyi 
siihen, kun avainmyyjä oli toiminut puheenjohtajana 
kymmenisen vuotta, ja siksi pyysi vaihtoa. Ehkä juuri 
tuo onnennumero auttoi asiassa, sillä kymmeneen vuo-
teen ei ollut löytynyt uutta halukasta paikallisosaston 
puheenjohtajaksi. Hyvä on tämä puheenjohtaja, ainakin 
nykyään. Viime piirissä oli ennätyksellisen paljon 

Tämän tarinan olen kuullut pääkaupungin 
hiljaisuudessa.  Yritän kuitenkin kertoa sen niin, 
että se kiinnostaa sinua, jotta jaksat lukea sen 
loppuun. Taiteilija ja tiedemiestyyppi kuoli äskettäin. Avain-

myyjä oli seuraava pitkäaikainen puheenjohtaja. Hän 
sairastui vähäsen välillä, ja paikallisosasto odotti kui-
tenkin puheenjohtajan paluuta piireihin. Avainmyyjä 
mietti siis itseään ja omaa tilannetta paikallisosastossa. 
Oli pidettävä paikallisosastoa hengissä. Se elää vain kun 
se toimii. Ja ihmiset kokoontuvat…  Piti tehdä kaik-
kensa, vaikka ei ollut täydellinen.

Nyt näyttää siltä, että onnellinen nykypuheenjohtaja 
tulee olemaan Helsingin paikallisosaston kolmas pitkä-
aikainen puheenjohtaja. Paikallisosaston puheenjoh-
tajuus on annettu etuoikeus. Siitä ei kannata luopua en-
simmäisessä vastamäessä. Kunto kasvaa ja omat taidot 
kehittyvät paremmiksi.

Puheenjohtajuutta kannattaa arvostaa. Lisäksi on ar-
vostettava myös paikallisosaston sihteerin tehtävää.  
Seinät korostavat myös emäntien tärkeyttä!!

osanottajia.

Esi-isäni kutsuttiin siis Magnukseksi, Herbertiksi ja 
Ingeksi. Karl Börjellä on tytär, jonka nimi on Charlot-
ta. Häntä sanotaan Lotaksi.

Avainmyyjä syntyi pienessä idyllisessä kaupungissa. 
Kummatkin vanhemmat olivat saaristolaisia Tammi-
saaren ihanasta saaristosta. Eräs esi-isä, Karl Magnus, 
syntyi 1878. Hän oli  ensimmäinen mies suvussani, joka 
sai ensimmäiseksi nimeksi Karl. Seuraavassa polvessa 
vanhin poika oli Karl Herbert, syntynyt 1900. Sitten 
syntyi Karl Inge vuonna 1925 ja vuonna 1949 syntyi 
Karl Börje. Maskuliininen Karl tarkoittaa vapaata 
miestä ja on monilla miehillä ja kuninkailla ollut 
käytössä. Englanninkielinen muoto nimestä on Charles. 

Avainmyyjä kotoisin Tammisaaresta

 Ennen Helsingissä oli eräänlainen yleisnero pitkään 
puheenjohtajana, ennen kuin hän muutti Kerimäelle.

 

Miten onnennumero avaimessa siivitti
paikallisosaston puheenjohtajaksi



Vialaisen yhteisön toimintaa Sinikka Juntura

VIA POSITIVA 1/202036

Meri-Lapin paikallisosasto järjesti 18.1. Majakka-ta-
lossa Kemissä Pysy kartalla–vaikuta tulevaisuuteesi -ta-
pahtuman, jossa avainasemassa ja esiteltävänä oli Kir-
jeopisto Vian rajajooga ja sen opettama positiivinen ajat-
telutaito, kuten Elina Kakko kirjoittaa sivut 25–26.

Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi alkoi 1.2. Pro Vi-
talHarmonian tiloissa Kemissä yhteistyössä KSL-opin-
tokeskuksen kanssa. Kurssin ohjaajana on Elina Kakko. 
Lisätietoa kurssista sivut 27 ja 39. 

Kirjeopisto Vian rajajooga – Opetuskirjekirja V–X 
valmistui

Loppaistapahtuma 3.–5.1.2020 – opetuskirjepiirien 
ja ohjaustaitojen kehittämistä

Majoitus ja vuokraus

Vialainen yhteisö oli näytteilleasettajana Minä Olen 
–messuilla 8.–9.2. Finlandia-talolla Helsingissä.

Kaukalinnassa majoittui 13.–16.1. asiakas, joka kesän 
työmatkalla tykästyi rauhallisiin puitteisiimme.

Seuraava IX dialogityöpaja on pääsiäisenä. Olet ter-
vetullut mukaan piirin ohjaajana ja piirin osallistujana!  
Katso kutsu sivulta 32! 

Loppiaisena keskityimme lauantain aamiaisesta päi-
välliseen VIII dialogityöpajassa opetuskirjepiirien oh-
jaamisen ja ohjaustaitojen kehittämiseen. Fasilitaat-
torina oli Heikki Vuorila. Terttu Seppänen vastasi sun-
nuntaina kysymyksiimme opetuskirjeistä ja opetuskir-
jepiirien ohjaamisesta. Lisää aiheesta voit lukea dialo-
gityöpaja-kirjoituksista sivut 5–9.

Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin loppuosan kirja, 
Opetuskirjeet V–X, saatiin painosta ennen joulua. Via 
ry:n jäsenmaksuun sisältyvää kirjaa jaettiin loppiaisena 
dialogityöpajaan osallistuneille.

Kaukalinnassa on tehty pieniä huoltotöitä 2.1., 20.–21.1. 
ja 28.1.2020. 

Terttu Seppänen esitteli 16.1. uusia Kirjeopisto Vian 
rajajoogan kirjoja Era Novan myymälässä Helsingissä. 

Ajatusjoogan perusopetusta oli Lisitzinin Taidemu-
seon Ekumeenisessa Keskuksessa Porvoossa 4.2., oh-
jaajana Desirée Kantola. 

Kaukalinnan kiinteistö 

Tililuoton takaisinmaksamiseksi kutsumme mukaan  
uusia lahjoittajia, sillä mitä enemmän mesenaatteja, sitä 
helpommin ja nopeammin tililuotto on maksettu pois. Ja 
Via ry on velaton.

Via ry maksoi vuonna 2019 loppuun Wanhan Ap-
teekintalon kosteusvauriokorvauksen jäsenten lahjoi-
tuksilla. Lahjoitukset pienensivät osaltaan kuukausi-
lahjoitusten määrää niin, että yhdistyksen luotollinen tili 
on miinuksella noin 7 800 euroa (10.2.2020). 

Vapaaehtoiset kuukausilahjoitukset alkoivat 1981, 
kun Via ry tarvitsi rahaa Helsingistä ostamansa toimi-
tilan,  Uudenmaankatu 35, rahoittamiseksi. Lahjoituk-
silla on edelleen suuri merkitys yhdistyksen taloudelle.

Toimintansa Via ry rahoittaa jäsenmaksuilla, vapaa-
ehtoisilla (kuukausi)lahjoituksilla ja varainhankinta-
tempauksilla. Kaikki Via ry:n tehtävät hoidetaan tal-
kootyönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Via ry organisoi teh-
tävänsä ja talkootyönsä siten, että ne antavat mah-
dollisuuksia uusien taitojen oppimiseen ja henkiseen 
uudistumiseen soveltamalla rajajoogaa käytäntöön. 

Tervetuloa kuukausilahjoittajaksi itsevalitulla 
summalla
Via ry:n tärkeimpiä tehtäviä on tehdä tunnetuksi Kirje-
opisto Vian kehittämää ja opettamaa rajajoogaa, jota ni-
mitetään nykyisin myös ajatusjoogaksi ja tukea jäsen-
tensä henkistä kehitystä rajajoogan, loogisen positiivi-
sen ajattelun ja sen käytäntöön soveltamisen avulla. 

Via ry tukee jäseniään ja jäsenet Via ry:tä 
päinvastoin 

EU-hanke – Kaukalinnan ulkorakennuksen 
kunnostus 

Jäsenet ovat Via ry:n tärkein voimavara. Via ry:n jäse-
nenä hyväksymme yhdistyksen säännöt ja sitoudumme 
noudattamaan niitä.

Pauli Koistinen on aloittanut päädyn käymälöiden ul-
ko-ovien (3 kpl) kunnostuksen: yksi uusi ovirunko on 
rakennettu ja uusia ovipaneeleita esikäsitelty.

Lahjoitukset helppo tapa tehdä hyvää ja 
tukea Via ry:n toimintaa 

luomisessa  ympärillemme.
positiiviset pyrkimykset Hyvyyden ja Valon  

Tervetuloa lahjoittajaksi itsevalitulla summalla.

jotka mahdollistavat vialaisen yhteisön
Pienetkin rahapurot kasvavat virroiksi

 

Kuukausilahjoitukset elämäntavaksi 
Ja Via ry saa paljon hyvää aikaan

Lahjoitustili: 
Via ry, Kerimäen Osuuspankki

Esimerkiksi 1 euro/päivä eli 30 €/kk. Tai 50 €/kk.

BIC OKOYFIHH, viite 1012.
IBAN FI35 5133 0020 0205 73, 

Seuraava IX dialogityöpaja on 
pääsiäisenä. Olet ter-vetullut 
mukaan piirin ohjaajana ja piirin 
osallistujana!  Katso kutsu sivulta x! 

Loppaistapahtuma 3.–5.1.2020 – 
opetuskirjepiirien ja 
ohjaustaitojen kehittämistä
Loppiaisena keskityimme lauantain 
aamiaisesta päi-välliseen VIII 
dialogityöpajassa opetuskirjepiirien 
oh-jaamisen ja ohjaustaitojen 
kehittämiseen. Fasilitaat-torina oli 
Heikki Vuorila. Terttu Seppänen 
v a s t a s i  s u n - n u n t a i n a 
kysymyksiimme opetuskirjeistä ja 
opetuskir-jepiirien ohjaamisesta. 
Lisää aiheesta voit lukea dialo-
gityöpaja-kirjoituksista ss. x – y.

Kirjeopisto Vian rajajooga – 
Opetuskirjekirja V–X valmistui
Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin 
loppuosan kirja, Opetuskirjeet V–X, 
saatiin painosta ennen joulua. Via 
ry:n jäsenmaksuun sisältyvää kirjaa 
jaettiin loppiaisena dialogityöpajaan 
osallistuneille.

Terttu Seppänen esitteli 16.1. 
uusia Kirjeopisto Vian rajajoogan 
kirjoja Era Novan myymälässä 
Helsingissä. 

Meri-Lapin paikall isosasto 
järjesti 18.1. Majakka-ta-lossa 
Kemissä Pysy kartalla–vaikuta 
tulevaisuuteesi -ta-pahtuman, jossa 
avainasemassa ja esiteltävänä oli 
Kir-jeopisto Vian rajajooga ja sen 
opettama positiivinen ajat-telutaito, 
kuten Elina Kakko kirjoittaa ss. x.

Vialaisuus jälleen esillä Minä Olen -messuilla

Kaisa Pahnila (vas.) ja Sirpa Lukkarila tarkkoina work-shopissa, jossa luotiin uutta 
tulevaisuutta aarrekartan avulla.



10.5. Äitienpäivä

Tietoja piireistä Desiree Kantolalta, 

28.4.–1.5. Vappupallomyynti

Lisätietoja: Jari Hasu 040 775 3203.

Järvenpään paikallisosasto

Lisätietoja ja sähköpostiosoitteiden muutokset Asta 
Aronen, hposihteeriposti@gmail.com tai Yrjö Honkala, 
yrjoh@yahoo.com. Huom! Muutokset mahdollisia.

3.5. Siivoustalkoot Valon Tilassa

Seuraava piiri la 15.2.2020 klo 13.

tai 050 354 6160.

Helsingin paikallisosast 

Piirit sunnuntaisin. Seuraavat 16.2. ja 22.3.2020 klo 15-
17 Tauno Halmeen kotona, Karnaistenkatu 45 C 38, 
08100 Lohja. Lisätietoja: Tauno Halme: 0400 887 669,

Piirit sunnuntaisin klo 15–17 Valon Tilassa, 
Uudenmaankatu 35 ellei toisin mainita.

8.–9.2. Minä Olen messut, Finlandia-talo, Helsinki

23.2. Piiri, vastuuhenkilöt (Airi Roos ja Asta Aronen)
29.2.–1.3. Joogafestival, Kaapelitehdas, Helsinki

17.5. Piiri (vastuuhenkilö Börje Fri)

Tietoja piireistä: Pentti Mäkelä, 0400 292 078, 
pentti.makela@pp.inet.fi 

Pohjanmaan paikallisosasto

16.2. Ajatusjoogaesittely

Porvoon toimintaryhmä

22.3. Ajatusjoogaesittely

Lohjan paikallisosasto

Teemana Rauhan vuosi ja rauhan vuosikymmen 2020

Piirit ja muut tapahtumat

Länsi-Suomi

26.4. Vappupallomyynnin suunnittelupiiri

6.–8.3. Vialainen tapahtumaviikonloppu, Kerimäki

 29.3. YTR:n kevätseminaari, Teosofinen Seura, 
Helsinki
5.4. Via-Akatemian yleisöesitelmä
9.4.–13.4. Pääsiäistapahtuma, Kerimäki
19.4. Piiri (vastuuhenkilö Jari Kiirla)

Piireistä tiedotetaan tarkemmin sähköpostilla.

Piirit erikseen sovittavina aikoina Mirja Mikkosen 
kotona, Wärtsilänkatu 42 b, 04400 Järvenpää. 

24.5. Kevätjuhla

15.3. Via-Akatemian yleisöesitelmä

Etelä-Suomi

Paikallisosastoissa tapahtuu
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Kokoontumiset Kaisa Pakkalan kotona, 

Ajatusjoogan esittelypiirit su 29.3. ja 17.5. klo 18.

Brysselin paikallisosasto
Tietoja  tapaamisista Veijo Kruth +32 47 544 7639, 
veijo.kruth@skynet.be

Lisätietoja: Kaisa Pakkala 044 992 6191.

040 825 5165.

Pohjois-Suomi

Meri-Lapin paikallisosasto 
Tietoa tapahtumista: Elina Kakko 050 5622 688, 

Piirit su 2.2. ja 8.3. klo 17, os. Solkikatu 7 A, 
kerhohuone. Avoin piiri mahdollisesti huhtikuussa. 

Tampereen paikallisosasto 

Kouvolan paikallisosasto
Paikallisosastomme tekee matkoja Kerimäelle tal-
koisiin/tapahtumiin ja kokousviikonloppuihin. Kyytejä 
tarjolla! Lisätietoja: Pekka Tanttari, 040 748 3912.

Paimalantie 376, 20460 Turku.

Savonlinnan paikallisosasto
Tapahtumat Kaukalinnassa ellei toisin mainita. 

Keski-Eurooppa

Lisätietoja: Sinikka Juntura: 

Ajatusjoogapiirit su 16.2. ja 19.4. klo 18. 

Rauman toimintaryhmä

Turun paikallisosasto

Lisätietoja                                          ja Timo Hoikkala, 
040 353 5612.

Itä-Suomi

Ajatusjoogan esittely su 5.4.2020 klo 15 Sirpa Perkolan 
kotona. Lisätietoja: Jouko Palonen, 
joukopalonen@gmail.com, 050 390 6517.

tie 26 A, 26740 Vasarainen ke 11.3. ja 13.5. klo 18.
Opetuskirjepiirit Jouko Palosen kotona, Mäkipään-

Opetuskirjepiirit Sirpa Perkolan kotona, Aaltosenkatu 6,
26410 Kaaro ke 12.2. ja 15.4. klo 18.

Yhteistyöryhmän	24.	kevätseminaari

Sydämen	avautuminen	
henkisellä	tiellä

Aika:		Su	29.3.2020	klo	11	

Paikka:		Teosofinen	Seura	

	Vironkatu	7	C	2,	00170	Helsinki

Lämpimästi	tervetuloa!

Börje Fri

Paljon kiitoksia syntymäpäiväni muistamisesta 
onnentoivotuksilla, ruusuilla ja neilikoilla!

Kiitokset



Vialainen tapahtumakalenteri
Tilaisuudet ovat Kaukalinnassa silloin, kun paikkaa ei ole mainittu.

Tammikuu 

Huhtikuu

Joulunaika
2019

Kesäkuu

Helmikuu

Maaliskuu

Toukokuu
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15.3.2020 Via-Akatemian luento, Helsinki

7.6.2020 Vuosijuhla

28.–29.3.2020 Ajatusjoogaluento la ja su, Elämän ilo -messut, Tampere-talo, Tampere

31.3.2020 Ajatusjoogan perusopetus, Lisitzinin Taidemuseon Ekumeeninen Keskus,     

29.3.2020 Ajatusjoogan esittely, Turku

 Porvoo

 Kiinteistön ja pihan kesätyöt

20.–21.1. ja

2.1.2020 Kiinteistönhoitoa

29.2.–1.3.2020 Ajatusjoogaluento la, Joogafestival, Kaapelitehdas, Helsinki

13.–16.1.2020 Majoitus

14.3.2020 Rajajoogan perusopetus, Meri-Lappi (Kemi)
6.–8.3.2020 Vialainen tapahtumaviikonloppu, Via ry:n hallituksen kokous

16.1.2020 Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi, kirjaesittely, Era Nova, Helsinki

 Porvoo

 Ulkorakennuksen kunnostus jatkuu heti kun säät sallivat 

5.4.2020 Ajatusjoogan esittely, Rauma  

8.12.2019 Via ry:n Itä-Suomen alueen paikallisosastojen joulujuhla, Savonlinna

28.1.2020 Kiinteistönhoitoa

7.–8.12.2019 Joulumessut, Kerimäki

22.3.2020 Ajatusjoogan esittely, Helsinki

18.1.2020 Ajatusjoogan tapahtumapäivä, Majakka-talo, Kemi

5.4.2020 Via-Akatemian luento, Helsinki

8.–9.2.2020 Minä Olen -messut, Finlandia-talo, Helsinki

19.–25.6.2020 Via-Akatemian XII kesäakatemia

1.12.2019 Via ry:n Etelä-Suomen alueen paikallisosastojen joulujuhla, Helsinki

6.6.2020 Rajajoogan perusopetus, Meri-Lappi (Kemi)

26.6.–2.8.2020 Aamiaismajoitus 

22.2.2020 Muistotilaisuus

4.4.2020 Rajajoogan perusopetus, Meri-Lappi (Kemi)

21.–22.3.2020 Sateenkaaripäivät, Konsan Kartano, Turku

1.2.2020 Rajajoogan perusopetus, Meri-Lappi (Kemi)

29.2.2020 Muistotilaisuus

16.5.2020 Rajajoogan perusopetus, Meri-Lappi (Kemi)
15.–18.5.2020 Kiinteistön ja pihan kevättyöt

3.–5.1.2020 Loppiaistapahtuma

16.2.2020 Ajatusjoogan esittely, Helsinki

4.2.2020 Ajatusjoogan perusopetus, Lisitzinin Taidemuseon Ekumeeninen Keskus,    

29.3.2020 YTR:n 24. kevätseminaari, Teosofinen Seura, Helsinki

23.5.2020 HEKry:n kevätkauden päätös

28.4.–1.5.2020 Vappupallomyynti

30.11.2019 Via ry:n Länsi-suomen alueen paikallisosastojen joulujuhla, Seinäjoki

17.2.2020 Ajatusjoogan esittely, Turku

 Porvoo
3.3.2020 Ajatusjoogan perusopetus, Lisitzinin Taidemuseon Ekumeeninen Keskus,      

14.6.2020 Rippijuhla

9.–13.4.2020 Pääsiäistapahtuma, Via ry:n ja säätiön vuosikokoukset, IX dialogityöpaja

13.–14.1.2020 Majoituksen valmistelua ja hoitoa



Sinikka Juntura 

15.–18.5.2020 Talkooviikonloppu

TULOSSA KESÄLLÄ 2020

- su 8.8. keskustelu aiheesta jatkuu

6.–8.3.2020 Vialainen tapahtumaviikonloppu

Majoitus ja ruokailu

Aika: 19.–25.6.2020

Katso ilmoitus sivulla 24.

Ihmiskäsitys Kirjeopisto Vian rajajoogassa 

- La klo 10.00 luentosali Kellari 1, Ajatusjooga sisäisen 
eheyden luojana, Terttu Seppänen

23.5.2020 klo 11–14 Savonlinnan Henkinen Elämän-
katsomus HEK ry:n kevätkauden päätös Kaukalinnassa   

29.3.2020 klo 11 YTR:n 24. kevätseminaari, Sydämen 
avautuminen henkisellä tiellä, Teosofinen Seura, 
Helsinki. Katso ilmoitus s. 31

Lämpimästi tervetuloa!

Kutsu pääsiäistapahtumaan ja vuosikokoukseen sivulla 
32.

VIA-AKATEMIA, puh. (015) 543 112, Kaukalinna, 
Viitamäentie 189, 58200 Kerimäki, 

Majoitus ja ruokailu maksetaan erikseen. Via-Akatemian 
opiskelijoille majoitus sis. täyshoidon 35e/vrk, Via ry:n 
jäsenet 30e/vrk. Lisämaksu liinavaatteista ja 1–2 hengen 
huoneesta. Kesäisin mahdollisuus aittamajoitukseen.

21.–22.3.2020 Sateenkaaripäivät, Konsan Kartano, Turku

Aika: 26.6.–2.8.2020 Aamiaismajoitus

Jouko Palonen

- kiinteistön ja pihan kevättyöt

Katso ilmoitus sivulla 2!

Paikka: Kaukalinna, Viitamäentie 189, Kerimäki

Lisätietoa ja ilmoittautumiset

Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin ja kirjojen esittely, 

-  la 7.3. klo 10 Via ry:n hallituksen kokous, 

- luento la ja su, Ajatusjoogasta iloa elämään, 

Ulkorakennuksen kunnostus jatkuu heti kun säät sallivat.

Via-Akatemian XII kesäakatemia

MESSUT ja muut tapahtumat keväällä 2020 

www.facebook.com/via.akatemia 

Moninaisuudessaan yhtenäinen Euroopan sielu, 

Illalla ryhmätyöskentelyä aiheesta 

Aamiaismajoitus Kaukalinnassa

9.–12.4.2020 Pääsiäistapahtuma

YHTEISÖLLISET TAPAHTUMAT Kaukalinnassa

Terttu Seppänen

-  pe 6.3. talkoopäivä

29.2.–1.3.2020 Joogafestival, Kaapelitehdas, Helsinki

29.–29.3. Elämän ilo -messut, Tampere-talo, Tampere

Via-Akatemia ja Via ry tiedottavat
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Su 15.3.2020 klo 13–15

Kurssi toteutetaan 2020–2021 yhteistyössä KSL-
opintokeskuksen kanssa.  

klo 12.30–15.00

Kurssilla opiskellaan Kirjeopisto Vian rajajoogaa, jota 
nykyisin nimitetään ajatusjoogaksi.  Tavoitteena on  
sisäinen rauha, mielentyyneys, keskittymiskyky, 
looginen positiivinen ajattelu, luonteen jalostuminen, 
harmoniset ihmissuhteet, tajunnan avartuminen ja 
yhteys todelliseen sisäiseen Itseen. 

Kurssimaksu: 20 euroa / kokoontumiskerta

AJATUSJOOGA

Oppikirja: Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen, 
Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi. Kymmenen 
opetuskirjettä. Toimittanut Terttu Seppänen. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Elina Kakko, 
elliinakakko@gmail.com, 050 562 2688

Aloita ajatusjooga – Ajattelun avulla sisäiseen 
eheyteen! Katso ilmoitukset sivuilla 15 ja 29.

Itsensä rakastaminen johtaa Jumalan rakastamiseen, 
elämän sisäisellä polulla, Ritva Peltomäki

Ohjaaja: Elina Kakko, ajatusjoogaohjaaja, 
joogaopettaja SJL®

Itsensä rakastamisen taito yhdistyy parhaimmillaan 
Jumalan rakastamiseen, sillä ihmisen identiteetin 
alkujuuret ovat meitä kaikkialla ympäröivän Hengen 
Ikuisessa Todellisuudessa, henkisyydessä. Elämän lo-
pullinen tarkoitus todellistuu myös tästä alkulähteestä.

Su 5.4.2020 klo 13–16

KURSSIT

KEVÄT 2020

Toisessa osassa luentoa syvennymme yksilön kannalta 
muutamiin keskeisiin asioihin pysyvän sisäisen rauhan 
saavuttamisen tiellä. Miten saavutan sisäisen rauhan 
tässä maailmassa eläen ja toimien?

Kurssisuunnitelma on laadittu kahdelle vuodelle

Integraali näkökulma rauhaan, Jari Kiirla 

Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi Kemissä
Aika: La 1.2., 14.3., 4.4., 16.5. ja 6.6.2020 

Valon Tila, Uudenmaankatu 35

Ihmiskunta on edennyt pitkän matkan kehityksessään 
tähän pisteeseen. Tähän pisteeseen jossa voimme ha-
vaita maailmassa ja yksilöissä paljon rauhaa ja rauhat-
tomuutta. Mitkä asiat aiheuttavat rauhattomuutta ja 
ovat uhkia rauhan saavuttamiselle? Mitkä asiat edes 
auttavat rauhan saavuttamista ja ylläpitävät sitä. 
Tarkastelemme molempia kysymyksiä sekä yksilön että 
ihmiskunnan näkökulmasta, jotta saamme kokonais-
valtaisen integraalin näkökulman rauhaan. 

Paikka: Hyvinvointiasema Pro VitalHarmonia, 
Rautatiekatu 3. Kemi

Yleisöluennot Helsingissä 



Puheenjohtaja Yrjö Honkala

Taloudenhoitaja Sinikka Juntura

050 390 6517, joukopalonen@gmail.com

Varapuheenjohtaja Yrjö Honkala

(015) 543 112, 040 825 5165, kaukalinna@via.fi,

Helsingin paikallisosasto

Kirstintie 3 B 25, 02760 ESPOO

Karnaistenkatu 45 C 38, 08100 LOHJA

050 534 9519, yrjoh@yahoo.com

Sihteeri Pekka Tanttari
Tolkkilankatu 9 C 37, 45150 KOUVOLA
040 748 3912, tanttpex@kymp.net

2. sihteeri Tauno Halme

Asta Aronen, Börje Fri, Eija Hoikkala, Timo Hoikkala, 
Elina Kakko, Desiree Kantola, Pauli Koistinen, Veijo 
Kruth, Pentti Mäkelä, Kaisa Pakkala, Rauni Pietarinen, 
Airi Roos, Pauli Sipilä ja Pirkko Viskari

Via-Akatemian säätiö sr:n hallitus

050 534 9519, yrjoh@yahoo.com

050 346 7899, timo.ristiluoma@gmail.com

marjaleena.salojuuri@gmail.com
Talousasiat Marja-Leena Salojuuri, 050 346 0383,  
Sihteeri Asta Aronen, hposihteeriposti@gmail.com

Kirstintie 3 B 25, 02760 Espoo

Verkkovastaava Timo Ristiluoma

Ydinryhmän jäsenet ovat puheenjohtaja Jouko 

Via ry:n hallitus

0400 887 669, halmetauno@gmail.com

Mäkipääntie 26 A, 26740 VASARAINEN

sinikka.juntura@elisanet.fi

Johtoryhmä:

Terttu Seppänen (puheenjohtaja), Sinikka Juntura 
(varapuheenjohtaja), Börje Fri, Yrjö Honkala, Elina 
Kakko, Jouko Palonen ja Marja-Leena Salojuuri.

Puheenjohtaja Jouko Palonen

JA YHTEYSHENKILÖT

Via ry:n luottamustoimiin valitut henkilöt muodostavat 
johtoryhmän, joka valmistelee kokouksissa käsiteltävät 
asiat ja jäsentiedotteet sekä ideoi ja pohtii vialaisen 
yhteisön kehittämistä. Tähän ydinryhmään voidaan 
tilannekohtaisesti kutsua muitakin hallituksen tai 
yhdistyksen jäseniä.

PAIKALLISOSASTOJEN PUHEENJOHTAJAT 

Palonen, varapuheenjohtaja Yrjö Honkala, sihteeri Pekka 
Tanttari, 2. sihteeri Tauno Halme, taloudenhoitaja 
Sinikka Juntura, kirjanpitäjä Marja-Leena Salojuuri ja 
Kirjeopisto Vian opettaja Terttu Seppänen. 

Muut hallituksen jäsenet

Etelä-Suomi Puheenjohtaja Elina Kakko, Vakkurintie 15, 94700 KEMI, 
050 562 2688, elliinakakko@gmail.com

Tauno Halme, Karnaistenkatu 45 C 38, 08100 LOHJA, 
0400 887 669, halmetauno@gmail.com

Brysselin paikallisosasto

Kouvolan paikallisosasto

Puheenjohtaja Pentti Mäkelä, Puistotie 49, 

040 775 3203, jari.hasu@gmail.com
Jari Hasu, Pyörrekuja 6, 04300 TUUSULA
Järvenpään paikallisosasto

Yhdyshenkilö Jouko Palonen

Meri-Lapin paikallisosasto

45150 KOUVOLA, 040 748 3912, tanttpex@kymp.net

Puheenjohtaja Veijo Kruth, Grensstraat 186, B-1950 
KRAAINEM, BELGIUM, +32 47 544 7639, 
veijo.kruth@skynet.be

Pekka Tanttari, Tolkkilankatu 9 C 37, 

Itä-Suomi

Mäkipääntie 26 A, 26740 VASARAINEN

61800 KAUHAJOKI, 0400 292 078 
pentti.makela@pp.inet.fi

Puheenjohtaja Sinikka Juntura
Kaukalinna, Viitamäentie 189, 58200 KERIMÄKI, 
kaukalinna@via.fi 040 825 5165 

Pohjanmaan paikallisosasto

Yhdyshenkilö Desirée Kantola, Marinkyläntie 241, 07955 
TESJOKI, 050 354 6160, desiree.k@sulo.fi

Porvoon toimintaryhmä

Timo Hoikkala, Lahjantie 10 A 2, 

Tampereen paikallisosasto

0400 934 470, pauli.sipila@hotmail.com  

Lohjan paikallisosasto

Länsi-Suomi

Savonlinnan paikallisosasto

Tarja Tuisku-Lappalainen, 050 535 2167 
tarjatuiskulappalainen@hotmail.com

050 390 6517, joukopalonen@gmail.com

                                         tai 

82200 HAMMASLAHTI
040 553 5612, hoikkalatimo55@gmail.com 

Turun paikallisosasto
Puheenjohtaja Kaisa Pakkala
Paimalantie 376, 20460 TURKU
(02) 2471 383, 044 992 6191,
kaisapakkalamaaria@gmail.com
Sihteeri Pauli Sipilä, Kuovintie 380, 21870 RIIHIKOSKI

Rauman toimintaryhmä

Via ry:n ja Via-Akatemian säätiö sr:n toimihenkilöt 
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T.E. MATILAISEN JA M. SALOSEN 
JUHLARAHASTO
Via-Akatemian säätiö sr/Juhlarahasto, Kerimäen 
Osuuspankki FI03 5133 0060 9058 73, OKOYFIHH

• lahjoitukset, viite 1012
Fi19 5133 0020 0235 77, OKOYFIHH
Uusi Safiiri, Kerimäen Osuuspankki

UUSI SAFIIRI

-lehden tilaukset hoidetaan Kaukalinnassa, Viitamäen-

Ÿ lahjoitukset, viite 1012 

(015) 543 112 tai 040 825 5165/ Sinikka Juntura

• lahjoitukset, viite 17750

VIA-AKATEMIA 

Tili

VIA-AKATEMIAN SÄÄTIÖ SR

Ÿ ylläpitää Via-Akatemiaa
Ÿ Y-tunnus 1051182–4

Ÿ ylläpitää Kirjeopisto Viaa ja vastaa Kirjeopisto Vian 
Ÿ rajajoogan opetus- ja kehittämistyön jatkumisesta
Ÿ harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa. Julkaisee   
Ÿ Uuden Safiirin Aikakauskirjat -kirjasarjaa sekä  
Ÿ Kirjeopisto Vian opetuskirjeiden painoksia 
Ÿ vuokraa Kaukalinnan tiloja

Ÿ muut luennot, seminaarit, lyhytkurssit
Ÿ kesäakatemia

Toimisto
Via-Akatemian kursseille ilmoittautumiset, kurssi- ja 
majoitusmaksut hoidetaan Via-Akatemian toimistossa 
Kaukalinnassa. Via-Akatemia,  Viitamäentie 189, 
58200 Kerimäki, via.akatemia@via.fi, 
(015) 543 112 tai 040 825 5165/ Sinikka Juntura
www.via.fi, www.facebook.com/via.akatemia 

Fi08 5133 0020 0217 38, OKOYFIHH
Via-Akatemian säätiö sr, Kerimäen Osuuspankki, 
Tili

Ÿ tutustumistyöpajoissa ja ajatusjoogan yleisö-  

Uuden Safiirin Aikakauskirja -sarjan ja Uusi Safiiri 

Ÿ Kirjeopisto Vian rajajoogan / ajatusjoogan   
Ÿ perusopetusta ajatusjoogakouluissa, ajatusjoogaan

Ÿ luennoilla

Ÿ myöntää apurahoja Juhlarahastosta

Ÿ ajatusjoogan ryhmäjatko-opetus

Ÿ Kirjeopisto Vian rajajoogan tukimaksut, viite 12700

tie 189, 58200 Kerimäki uusi.safiiri@via.fi, 
www.uusisafiiri.fi

VIA RY

Via ry

Ÿ paikallisosastoissa että valtakunnallisesti  

Ÿ -nimisenä
Ÿ julkaisee jäsenlehteä – 2010 alkaen Via Positiva  

Via ry:n jäseneksi voi liittyä Kirjeopisto Vian opettaja 
tai opiskelija tai Via ry:n toiminnasta positiivisesti 
kiinnostunut Via-Akatemian opettaja, opiskelija tai 
muu henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. 

Ÿ Y-tunnus 0481857–1

Ÿ on Via-Akatemian säätiön taustayhteisö

Ÿ tukee jäsentensä Kirjeopisto Vian rajajoogan  
Ÿ tekee tunnetuksi Kirjeopisto Vian rajajoogaa

Ÿ opiskelua ja sen käytäntöön soveltamista sekä    

Jäsenmaksu
Vuoden 2020 jäsenmaksuvaihtoehdot vahvistetaan 
pääsiäisenä Via ry:n vuosikokouksessa.
Jäsenmaksu suoritetaan Via ry:n tilille
FI35 5133 0020 0205 73 viitteellä 33420.

Jäsenlehti Via Positiva
Via Positiva sisältyy jäsenmaksuun.

Toimisto ja toimitilat

Via ry, Viitamäentie 189, 58200 Kerimäki,

Ÿ kuukausilahjoitukset 1012

Via ry:n toimisto on Kaukalinnassa.

Ÿ kiitosilmoitus 30 euroa, viite 1818

Ÿ Via Positivan vuositilaus, katso kohta Via Positiva
Ÿ joulutervehdykset 30 euroa, viite 1711

Lehden vuositilaus 2020 on 30 € ja irtonumero 10 €.

Via ry, Kerimäen Osuuspankki, 
Tili 

FI35 5133 0020 0205 73, OKOYFIHH

Viitteet ja maksut 2020

Tilausmaksut suoritetaan Via ry:n tilille

Postiosoite ilmoitetaan Via ry:n toimistoon.

kaukalinna@via.fi, (015) 543 112 tai
040 825 5165/Sinikka Juntura, www.via.fi

Uudenmaankatu 35 A 1, 00120 Helsinki.
Via ry on päävuokralainen Valon Tilan huoneistossa,

FI35 5133 0020 0205 73 viitteellä 33550.
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Yhteystiedot

I 

I



Kirjeopisto Via 
tiedottaa

Yhteydenpito
Ota yhteyttä rohkeasti, kun sinulla on kysyttävää, poh-
dittavaa tai tahdot vain ihmetellä maailmanmenoa. Sopiva 
puhelinaika arkisin klo 14–22, mutta aamupäivälläkin voit 
toki soittaa, jos se sopii sinulle paremmin.

Kurssiopiskelija!
Kurssiopiskelija on Kirjeopisto Vian oppilas, jolla on työn 
alla jokin vaihe opetuskirjeistä I–X. Suosittelen että pidät 
minuun yhteyttä myös puhelimitse kirjeenvaihdon/sähkö-
postikirjeenvaihdon lisäksi. Saat näin nopeammin vasta-

Pähkinänkuoressa oleellisimpia ajatusjoogan 
harjoittamiseen liittyviä käytäntöjä.

Hyvät ystävät!

 

jatko-opiskelijoille

ukset kirjeessä lähettämiisi kysymyksiin ja samalla voit 
tiedustella vastauskirjettä ja seuraavaa oppimateriaalia, jos 
ne näyttävät viipyvän. Henkilökohtaisissa keskusteluissa 

Jatko-opiskelijaksi ilmoittaudutaan edelleen

puhelimitse tai kasvotusten tulee yleensä puheeksi ajatus-
joogan harjoittamiseen ja yleiseen elämäntaitoon liittyviä 
hyödyllisiä asioita, joita et ehkä huomaa kirjeessäsi kysyä.

On hyvä, kun rajajoogan/ajatusjoogan tukimaksuja virtaa 
tasaisesti Via-Akatemian säätiölle, koska säätiö vastaa  
rajajoogajulkaisujen (opetuskirjeet ja kirjat) kustannuksis-
ta. On hyvä myös, että osa jatko-opetusmaksuista tulee 
edelleen allekirjoittaneelle, koska vastaan käytännössä 
Kirjeopisto Vian toimiston ja arkiston ylläpidosta ja 
opetusmatkojen kuluista.

Uutta rajajoogan ohjaajiksi soveltuville 

Rajajoogan tukimaksuja on luonnollista maksaa niiden 
vähintään vuoden opetuskirje X opiskelleiden, jotka 
tahtovat edelleen ohjausta ajatusjoogan (= rajajoogan) 
harjoittamisessa, mantrojen käytössä ja soveltamisessa, 
konsultoivat henkiseen kasvuunsa liittyvissä tai 
psykologisissa kysymyksissä tai osallistuvat ohjaamiini 
opetuksellisiin tapahtumiin ja keskusteluihin.

Se tapahtuu pohtivissa keskusteluissa ohjaavan opettajan 
kanssa (puhelin, sähköposti) tai pienryhmissä (skype). 
Samalla rakennamme puitteita ja sisältöjä rajajoogan 
ohjaajakoulutukselle ja kehitämme soveltuvaa 
opetusmateriaalia.

Rajajoogan/ajatusjoogan tukimaksut

Tämä edellyttää aktiivista ohjaajataitojen kehittämistä. 

Puh. 050 567 9630, terttu.seppanen@via.fi

Ota yhteyttä, kun liikut Savonlinnassa päin. Tapaan 
mielelläni sinua ja kuuntelen kuulumisiasi joko Kirje-
opisto Viassa tai Kerimäellä Kaukalinnassa ja joskus 
tilaisuuden tullen myös muualla Suomessa. 

Henkilökohtaiset tapaamiset

Saat henkilökohtaista ohjausta sen mukaan kuin olet itse 
aloitteellinen. Ryhmämuotoinen jatko-opetus tapahtuu 
Via-Akatemian ja Via ry:n tilaisuuksissa yhteistyössä 
aktiivisten jatko-opiskelijoiden kanssa. Seuraa Via-Aka-
temia ja Via ry tiedottavat -palstaa sekä sähköisiä tiedot-
teita. Jos sinulla ei ole sähköpostia, pidä yhteyttä paikallis-
osastosi puheenjohtajaan.

Jatko-opiskelijoiden ohjaus

Luontevin tapa on pitää yhteyttä puhelimitse, samoin 
kirjeissä lähetettyihin kysymyksiin vastaan myös  puhe-
limitse, kun soitat minulle muutaman päivän kuluttua 
kirjeesi saapumisesta. Skype-keskusteluaika tarvitsee 
sopia etukäteen, jotta tiedän laittaa skypen päälle. 

Vuonna 2019 Kirjeopisto Via ja Via ry:n paikallisosastojen 
rajajoogan ohjaajiksi soveltuvat aktiiviset jatko-opiskelijat 
aloittavat opetuskirjepiiritoiminnan kehittämisen. 

Jatko-opiskelija on Kirjeopisto Vian oppilas, joka on 
käynyt läpi peruskurssin ja saanut opetuskirje X sekä 
opiskeltuaan kymppiä vuoden verran ilmoittautunut 
läsnäolevaksi jatko-opiskelijaksi. Ilmoittautuminen 
tehdään vuosittain, mielellään vuoden alussa. Ajatusjoogan 
tukimaksujen maksaminen Via-Akatemian tilille toimii nyt 
ilmoittautumisena jatko-opiskelijaksi.

Tarkista, että suoritat maksusi oikealle tilille sen mukaan, 
oletko kurssiopiskelija vai jatko-opiskelija.

 

Kirjeopisto Via

terttu.seppanen@via.fi

Kirjeopisto Via toimii Via-Akatemian säätiön 
alaisena. Terttu Seppänen vastaa edelleen opetuk-
sesta. Jatko-opetusmaksuja vastaavat ajatusjoogan 
tukimaksut maksetaan Via-Akatemian säätiön 
tilille ja peruskurssimaksut Kirjeopisto Vian tilille. 

Olavinkatu 34 B 22
57130 Savonlinna
050 567 9630, 015 273 558

Yhteystiedot

Terttu Seppänen

Terttu Seppänen
KIRJEOPISTO VIA
Lämpimin terveisin

Kurssimaksujen tili:
Kirjeopisto Via, SOP 565097–2234
IBAN FI27 5650 9720 0002 34
BIC OKOYFIHH

Ajatusjoogan tukimaksujen tili:
Via-Akatemian säätiö sr, Kerimäen Osuuspankki
FI08 5133 0020 0217 38
OKOYFIHH   Viite 12700
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BIC OKOYFIHH
    97 5651 1340 0495 18

IBAN 

Vaikka jatko-opetusmaksut 
pääsääntöisesti ohjataan 
Via-Akatemian tilille, on  

hyvä, että osa maksuista 
tulee Terttu Seppäselle, 

koska hän vastaa edelleen 
Kirjeopisto Vian toimiston 

ylläpitokuluista.

Kirjeopisto Via 
tiedottaa

Kurssiopiskelija on Kirjeopisto Vian oppilas, jolla on työn 
alla jokin vaihe opetuskirjeistä I–X. Suosittelen että pidät 
yhteyttä myös puhelimitse kirjeenvaihdon/sähköposti-
kirjeenvaihdon lisäksi. Saat näin nopeammin vasta-

Kurssiopiskelija!

Pähkinänkuoressa oleellisimpia ajatusjoogan 
harjoittamiseen liittyviä käytäntöjä.

Yhteydenpito
Ota yhteyttä rohkeasti, kun sinulla on kysyttävää, poh-
dittavaa tai tahdot vain ihmetellä maailmanmenoa. Sopiva 
puhelinaika arkisin klo 14–22, mutta aamupäivälläkin voit 
toki soittaa, jos se sopii sinulle paremmin.

Hyvät ystävät!

Aktiivinen ohjaajataitojen kehittäminen jatkuu dialogi-
työpajoissa sekä pohtivissa keskusteluissa ohjaavan 
opettajan kanssa (puhelin, sähköposti) tai pienryhmissä 
(skype). Samalla rakennamme puitteita ja sisältöjä 
rajajoogan ohjaajakoulutukselle ja kehitämme ohjaajan 
käsikirjaa sekä rakennamme kotisivut 

On hyvä, kun rajajoogan/ajatusjoogan tukimaksuja virtaa 
tasaisesti Via-Akatemian säätiölle, koska säätiö vastaa  
rajajoogan opetuskirjekirjojen kustannuksista. On hyvä 
myös, että osa jatko-opetusmaksuista tulee edelleen alle-
kirjoittaneelle, koska vastaan käytännössä Kirjeopisto Vian 
toimiston ja arkiston ylläpidosta ja opetusmatkojen kuluista.

nykytilannetta vastaaviksi. 

Ota yhteyttä, kun liikut Savonlinnassa päin. Tapaan 
mielelläni sinua ja kuuntelen kuulumisiasi joko Kirjeopisto 
Viassa tai Kerimäellä Kaukalinnassa ja joskus tilaisuuden 
tullen myös muualla Suomessa. 
Puh. 050 567 9630, terttu.seppanen@via.fi

X opetuskirjettä sekä ilmoittautunut läsnäolevaksi jatko-
opiskelijaksi. Ilmoittautuminen tehdään vuosittain, 
mielellään vuoden alussa. Ajatusjoogan tukimaksujen 
maksaminen Via-Akatemian tilille toimii nyt 
ilmoittautumisena jatko-opiskelijaksi.

Jatko-opiskelijoiden ohjaus

Rajajoogan tukimaksuja on luonnollista maksaa niiden 
vähintään vuoden opetuskirje X opiskelleiden, jotka 
tahtovat edelleen ohjausta ajatusjoogan (= rajajoogan) 
harjoittamisessa, mantrojen käytössä ja soveltamisessa, 
konsultoivat henkiseen kasvuunsa liittyvissä tai 
psykologisissa kysymyksissä tai osallistuvat ohjaamiini 
opetuksellisiin tapahtumiin ja keskusteluihin.

Jatko-opiskelija on Kirjeopisto Vian oppilas, joka on käynyt 
läpi peruskurssin ja opiskellut riittävästi 

jatko-opiskelijoille

ukset kirjeessä lähettämiisi kysymyksiin. 

Uutta rajajoogan ohjaajiksi soveltuville 

Rajajoogan/ajatusjoogan tukimaksut

Luontevin tapa on pitää yhteyttä puhelimitse, samoin 
kirjeissä lähetettyihin kysymyksiin vastaan myös  puhe-
limitse, kun soitat minulle muutaman päivän kuluttua 
kirjeesi saapumisesta. Skype-keskusteluaika tarvitsee sopia 
etukäteen, jotta tiedän laittaa skypen päälle. 

Saat henkilökohtaista ohjausta sen mukaan kuin olet itse 
aloitteellinen. Ryhmämuotoinen jatko-opetus tapahtuu Via-
Akatemian ja Via ry:n tilaisuuksissa yhteistyössä aktiivisten 
jatko-opiskelijoiden kanssa. Seuraa Via-Akatemia ja Via ry 
tiedottavat -palstaa sekä sähköisiä tiedotteita. Jos sinulla ei 
ole sähköpostia, pidä yhteyttä paikallisosastosi 
puheenjohtajaan.

Meri-Lapin ajatusjoogakoulun opiskelijat voivat keskustella 
myös Elina Kakon kanssa halutessaan henkilökohtaista 
ohjausta. 

Vuonna 2020 Kirjeopisto Via ja Via ry:n paikallisosastojen 
rajajoogan ohjaajiksi soveltuvat aktiiviset jatko-opiskelijat 
jatkavat opetuskirjepiiritoimintaa. Uudet Kirjeopisto Vian 
rajajoogan opetuskirjekirjat vauhdittavat toiminnan 
kehittämistä. Katso kirjamainos seuraavalla sivulla.

Jatko-opiskelijaksi ilmoittaudutaan edelleen

Henkilökohtaiset tapaamiset

 

57130 Savonlinna

 

Yhteystiedot

Kirjeopisto Via

050 567 9630, 015 273 558
terttu.seppanen@via.fi

Kirjeopisto Via toimii Via-Akatemian säätiön 
alaisena. Terttu Seppänen vastaa edelleen opetuk-
sesta. Jatko-opetusmaksuja vastaavat ajatusjoogan 
tukimaksut maksetaan Via-Akatemian säätiön 
tilille ja peruskurssimaksut Kirjeopisto Vian tilille. 

Olavinkatu 34 B 22

Tarkista, että suoritat maksusi oikealle tilille sen mukaan, 
oletko kurssiopiskelija vai jatko-opiskelija.

Terttu Seppänen

Terttu Seppänen

Lämpimin terveisin
KIRJEOPISTO VIA

Kurssimaksujen tili:
Kirjeopisto Via, SOP 565097–2234
IBAN FI27 5650 9720 0002 34
BIC OKOYFIHH

Ajatusjoogan tukimaksujen tili:
Via-Akatemian säätiö sr, Kerimäen Osuuspankki
FI08 5133 0020 0217 38
OKOYFIHH   Viite 12700

VIA POSITIVA 1/202042

Vaikka jatko-opetusmaksut 
pääsääntöisesti ohjataan 
Via-Akatemian tilille, on  

hyvä, että osa maksuista 
tulee Terttu Seppäselle, 

koska hän vastaa edelleen 
Kirjeopisto Vian toimiston 

ylläpitokuluista.

    97 5651 1340 0495 18
BIC OKOYFIHH

IBAN 



Uuden Safiirin

 Aikakauskirjasarjan julkaisut

Uuden Safiirin

 Aikakauskirjasarjan julkaisut

Via�ry:n�jäsenille�opetuskirjekirjat�I-IV�ja�V-X�ovat�vuoden�2020�jäsenetu.�
Tilaukset������������������������������������������������������������������ ���������������������tao�����tai���

Mirja Salonen

240 sivua, ovh. 45 €

Terttu Seppänen

Uuden Safiirin 
Aikakauskirja 2 2019

Tyyne Matilainen ja 

Klassikkoteos henkisen 
tien kulkijoille

Kirjeopisto Vian 
rajajoogan kurssi, 
Kymmenen 
opetuskirjettä. 
Toimittanut 

Vialaisen filosofian 
perusteos
Hyvyyden voimien 
palveluksessa
Tyyne Matilaisen 
esoteerinen filosofia 
ja sen inspiroimia 
välähdyksiä
Tuula Uusitalo

Uuden Safiirin 
Aikakauskirja I 2016
236 sivua, ovh. 29 €

Toimittanut 
Terttu Seppänen

Uuden Safiirin 
Aikakauskirja 4 2020
122 sivua, ovh. 20 €

Tyyne Matilaisen ja Mirja 
Salonen

hieman kevennettynä

Kirjeopisto Vian 
rajajoogan kurssi
Opetuskirjeet V–X

Rajajoogan kurssin 
loppuosa

kurssin alkuosa 
kevennettynä
Tyyne Matilaisen ja 
Mirja Salonen
Kirjeopisto Vian 
rajajoogan kurssi
Opetuskirjeet I–IV
Toimittanut Terttu 
Seppänen

Uuden Safiirin 
Aikakauskirja 3 2019
108 sivua, ovh. 15 €

Aloitteleville 
rajajoogan 
opiskelijoille 

Perinteinen Kirjeopisto Vian rajajoogakurssi – kymmenen 
opetuskirjettä – on nyt toimitettu kirjaksi. Teos soveltuu 
parhaiten rajajoogaa Kirjeopisto Viassa opiskelleille ja 
harjaantuneille henkisten asioiden opiskelijoille ja tutkijoille. 



7,00 euroa nro 2 2015

Uuden Safiirin kirjoitukset ovat edelleen 
ajankohtaisia. Ne tutkivat ihmisen 
henkisyyttä filosofian, psykologian, 
uskonnon, taiteen ja esoterismin 
näkökulmista. Kirjoitukset liikkuvat 
viisaustraditioiden ja uuden holistisen 
tieteen rajapinnoilla ja rakentavat siltaa 
uskonnon ja tieteen sekä ihmisen ja 
luonnon välille.

Hinnat: 

5,00 euroa vuosien 2007–2014 lehdet.
Hintoihin lisätään toimituskulut. 
Lehtiä on saatavana rajoitetusti.
Tilaukset: Uusi Safiiri / Via-Akatemia, 
uusi.safiiri@via.fi, 040 825 55165

Tilaa UUSI SAFIIRI  
-lehtiä lahjaksi!


