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PÄÄKIRJOITUS

Via Positivan

Tiede

Jouko Palonen

tämänkertaisen numeron johtava teema on sytytyksessä eli III opetuskirjeen positiivisuutta rakentavissa
mantroissa, sytytyskaavoissa. On huomion arvoinen asia, että Kirjeopisto Vian opettajat kirjoittivat opetuskirjeet jo
vuosina 1955–1957. Nykyään filosofiassa ja jopa muissa tieteissä löydetään yhä enemmän positiivista ajattelua
puoltavia näkökantoja ja sen terveellisiä vaikutuksia ihmiseen. Tänään luin -lehden internet-sivustolta juuri
tulleen uutisen, Ilo pidentää ikää, http://www.tiede.fi/uutiset/3904/ilo_pidentaa_ikaa. Aiemmissa tutkimuksissa on
todettu positiivisen ajattelun pitävän terveenä ja tässä uudessa sen todettiin myös pidentävän ikää.

Aikanaan II opetuskirje tuntui haastavalta ensimmäisen, taivaita avaavaan kirjeen jälkeen, ja ajattelin että tässä sitä
työtä riittää. Kuitenkin melko pian kannustettiin siirtämään painopiste III opetuskirjeeseen ja sytytykseen. Tässä
vaiheessa sammutuksen ja sytytyksen oikea suhteuttaminen ja ymmärtäminen auttavat purkamaan esteitä tieltä mikä
tekee opiskelun jatkamisen monin verroin helpommaksi. Muistan tuolloin kokeneeni oivalluksen: tulee mennä
eteenpäin, aloittaa sytytysvaihe ja luottaa siihen, että positiivisuus kantaa. Se on keskeinen asia, mutta sen
toteuttaminen käytännössä vaatii voimaa ja itseluottamusta sekä myös armollisuutta ja rakkautta itseään kohtaan.
Kyllä rakkautta. Omat epäilyksen vuoret on pystyttävä siirtämään, juuri tähän auttaa positiivisuuden sytyttäminen.
Ja mikä tärkeintä sen ilmentäminen ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Onhan se mainiota, kun osaa ajatella
positiivisesti, mutta silloin positiivisuus leijuu vielä ilmassa. Positiivisuus on laitettava käytännön työhön ja silloin
sen todellinen luonne tulee testatuksi. Silloin se menee vereen sekä tulee osaksi luonnetta.

Lehdessä on myös vialaisen talouden toiminnan kannalta merkittävää asiaa vappupallojen myynnistä. Kun lähtee
mukaan mihin tahansa talkootyöhön tarvitaan sekä positiivisuutta että voimaa. Ja meiltä löytyi tällä kertaa molempia!
Kiitos kaikille vappupallotalkoiden onnistumisen eteen töitä tehneille! Taloudelliset resurssit tekevät mahdolliseksi
toimintamme, myös elintärkeän julkaisutoimintamme.

En malta olla mainitsematta esitelmää, jonka hän piti Pääsiäisseminaarissa otsikolla Osana
ihmiskunnan kehitystä. Mikäli et ollut silloin paikalla, eipä huolta! Tästä lehdestä esitelmä löytyy kirjoitetussa
muodossa. Siinä on oivallista tekstiä, mikäli minun pitäisi alleviivata tärkeät kohdat niin koko kirjoitus tulisi
alleviivatuksi. Hyvää pitää osata arvostaa ja kiittää, joten tästä kiitos Tuulalle. Myös Tuulan muut kirkkaan selkeät
kirjoitukset avaavat positiivisuuden eri puolia ja sytyttämisen merkitystä. – Sytytysteema sopii hyvin tähän
vuodenaikaan, keväiseen valon juhlaan jossa valo kutsuu luonnon elämään.

Sytytyksessä on jollain tavalla kysymys myös hyvyyden voimien tiedostamisesta – eikä pelkästään ulkoisessa
maailmassa. Jokaisessa ihmisessä löytyy hyvyyttä ja sen esiin kirvoittamiseen edesauttaa tietoinen positiivisten
ominaisuuksien sytyttäminen ja vaikkapa vain III opetuskirjeen lukeminen. Silloin ymmärtää mitä kaikkea
positiivista voi olla ja myös löytää sitä lisää, sillä positiivisella on tapana kertaantua. Voin aavistaa ihmisen
jumalallisista voimista sen, että minne tahansa hän suuntaakin tietoisuutensa niin sen laatuisissa energioissa voimissa
hän myös elää ja on. Sinun valintasi.

Onnistumisen kokemuksia positiivisten helmien onkijoille ja jakajille!

–

Tuula Uusitalon
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Tarvitsemme erilaisia suodatinjärjestelmiä tai
älykkäästi muokattuja energioita, joiden avulla
voimme vastaanottaa tietoisuutta ja tiedonvaloa
sellaisessa muodossa, että omaksumme ja kestämme
sen.

Kristallisoitunut energia

Maapallo lienee muuttumassa vastaanottaakseen
korkeampia energioita, mutta sitähän se on ollut kautta
koko maapallon historian. Kiidämme läpi galaktisen
avaruuden, matemaattiset ja energeettiset suhteet
planeettoihin ja keskusaurinkoomme muuttuvat koko
ajan.

Toisinaan uusia energioita on tullut ihmiskunnan
avuksi jonkun suuren persoonan tai ihmisryhmän työn
tuloksena. Näin tapahtui esimerkiksi ajanlaskumme
alkuaikoina, jolloin meillä oli mahdollista ymmärtää
Kristuksen elämäntyön avulla jotakin enemmän kuin
siihen asti.

On todennäköistä, että maapallo voi toimia hyvin
monien erilaisten kehityslinjojen kotiplaneettana.
Monimuotoisuus tarvitsee erilaisia energioita.

Tietoisuutemme ja ymmärryksemme näistä energi-
oista kasvaa koko ajan vaikka emme täysin ymmärtäi-
sikään kaikkien niiden toimintaperiaatteita. On myös
energioita, joita emme tunnu tarvitsevan koska olemme
suunnitelleet erilaisen kehittymistavan. Osa energioi-
den nimistä ja niiden toiminta-aloista näyttäisi olevan
tieteiskirjallisuuden ja mielikuvituksen suurta leikkiä.
Mutta osa termistöstä tarttuu ensilukemalta matkaan, ja
alkaa elää omaa hiljaista elämäänsä. Nimet voivat myös
vaikuttaa heti tutuilta; homeopaattiset parantavat ener-
giat, erilaiset reiki-energiat, materialisaatio- ja demate-
rialisaatioenergiat, Qi-energia, kabbalistiset energia-
kaaviot, taivaankappaleiden säteilemät energiat (josta
esimerkkinä kuun aiheuttama vuorovesi-ilmiö), prana
jne.

Maailmalla on lanseerattu myös sana ”kristallienergia”.
Tämä tuntuu olevan jonkinlaisessa samankal-
taisuussuhteessa siihen kristallisoituneeseen energiaan,
jota raja-jooga tuottaa. Rajajoogahan ei ole vain ajatte-
lumenetelmä vaan sen harjoittamisen tuloksena syntyy
omalla taajuudellaan värähtelevää tunnistettavaa
energiaa.

Kristallisoituneelle täsmälliselle ajatteluenergialle
on tunnusomaista keskittyneisyys, loogisuus, kirkkaus,
geometrisyys, puhtaat idea- ja kiderakenteet (kaikilla
luonnontasoilla), suuri värähtelyluku, elinkyky jne. Se
tuntuu eheyttävän, luovan, nostavan, muotouttavan – ja
jos niin tahdotaan – parantavan. Me emme ole vielä
tutkineet kaikkia sen ulottuvuuksia, joten tässä tulee
mainituksi vain osa. Yhä uudestaan ja uudestaan
vahvistuu se käsitys, että looginen positiivinen ajattelu
ja sanankäyttö on yksi vahvimmista väylistä, millä tuo
energia maapallolla dynaamisesti liikkuu ja syntyy.
Oikeastaan – mitä muuta väylää sille tällä tasolla voisi

olla kuin ihmisaivojen suuri kyky tuottaa tahdon-
alaiseen eettisyyteen yhdistynyttä luovaa älykkyyttä. Se
ei ole hahmotonta puhdasta energiaa, koska se on yhtä
aikaa voimakkaasti muotoa luovaa sekä myös ns.
kosmisten energioiden tapaan universumin energioihin
ja värähtelyihin yhä uudestaan läpimurtoja tekevää.

Kaikkien energioiden sanotaan olevan perusteeltaan
luovia ja älykkäitä, ja niin varmaan onkin, mutta monet
niistä pystyvät toimimaan vain yhdellä tai kahdella
luonnontasolla. Kristallisoituneella energialla näyttäisi
olevan erittäin laaja spektri ja liikkumavara, fyysiseltä
aina ylemmille universaalisille ideatasoille asti.

Energioiden yhdistelmät ovat yksi tapa tuottaa
uudenlaista energiaa. Molekyylitasolla tätä kuvaa meil-
le kaikille tutun vedyn ja hapen yhdistyminen, joka tuot-
taa meille vettä. Yksinään vetykaasu pyrkii ilmaa keve-
ämpänä nousemaan ylöspäin, mutta happeen sitout-
taessaan se tasapainottuu vakaaksi elämää ylläpitäväksi
elementiksi. Maapallon kokonaismäärästä vettä on noin
70 prosenttia, suunnilleen sama määrä sitä on ihmisessä.
Tämä vain esimerkkinä kuvaamaan miten onnistuneet
liitokset ja yhteistyö tuottavat uutta.

Olemme vuosien kuluessa paljon puhuneet logiikan
ja positiivisuuden yhdelmästä, jotka synergisesti ovat
enemmän kuin vain osiensa summa. Yhä vain löytyy
uutta pohdittavaa. Jollain tavalla ne vertautuvat – ehkä
kuitenkin löyhästi – itämaiseen Yang- ja Yin-energiaan.
Niiden tapaan logiikka ja positiivisuus ovat kumpikin
oma maailmansa. Yang ja Yin yhtyneenä voidaan
palauttaa maailmankaikkeuden Qi-energiaksi, kun taas

Synergiaa

Maapallon uudet energiat
Pirkko Viskari

Loogisuus ja positiivisuus ovat

kokonaisia maailmanrakenteita.
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kumpikin jakautuneena kehon tasolla muodostaa
erittäin toimivan niin sanotun viiden valtakunnan luo-
van kehän, joka taas eriytyy 12-jaksoiseksi meridiaani-
ajatteluksi.

Opettaja 2000-luvun alussa luomat
parannusmantrat melko hämmästyttävästi painottavat
rauhasten ja niitä hermottavan hermoston eheyttämisen
tärkeyttä lähestyen siten meridiaaneja pitkin liikkuvan
energian ideaa. Kiinalaisessa lääketieteessä rauhasia ja
sisäeritysjärjestelmää stimuloidaan kautta koko tietyn
meridiaanin, ja länsimaisessa anatomiassa todetut
keholliset hermotuskeskittymät ovat usein akupunktio-
pisteiden kohdalla, vaikka niillä ei olekaan tarkkaa
vastaavuutta. Etevimmät kiinalaiset lääkärit pystyvät
hoitamaan halutessaan myös ilman neuloja ns.
henkäyksen avulla, joka tarkoittaa, että energiaa
voidaan johtaa tiettyihin kohteisiin energeettisesti.

Meillä raja-joogeilla tätä ”neulaa” tai ”henkäystä”
(myös esimerkiksi shiatsuterapeutin sormien otetta)
vastaa tarkoitusta varten kehitetty fokusoiva mantra.
Terapeutti voi tietysti käyttää apunaan sekä fyysistä
akupistettä että kohdistavaa mantraenergiaa! Saman-
kaltaisuutta parantamismenetelmissä on siinäkin varsin
tehokkaassa tavassa, jossa mantramenetelmällä
energiaa johdetaan mm. chakroihin. Kehon akupisteet
ovat itse asiassa pieniä sivuchakroja, energiapyörteet
niissä liikkuvat samantapaisesti kuin länsimaisissa
chakrakaavioissa. Tähän asiaan pitää palata myöhem-
min.

Loogisuus ja positiivisuus ovat kokonaisia maailman-
rakenteita. Ensimmäisen tason eriytymisellä tai
draamatarkastelulla saadaan jo esiin mahdollisimman
suurta järjestystä opponoiva kaaosenergia ja entropia,
jota ympärillämme on yllin kyllin. Mielenkiintoista on
pohtia mihin negatiivisuutta ja esimerkiksi negatiivisia
matemaattisia lukuja oikein tarvitaan. Yleisimpinä
esimerkkeinä tästä olkoon vaikka debet- ja kredit-
määreet, joilla ilmaistaan omistamista tai velallisuutta.
Nämä voisivat aivan hyvin olla myös esoteristisia
termejä; debetkarma ja kreditkarma, joilla kummallakin
on oma metamorfinen energiansa.

Liikeratojen laskemiseen tarvitaan myös matema-
tiikan negaatiolukuja. Negatiivisuudella voisi olla jär-
jellinen työtehtävä positiivisuuden tarkemmassa hah-
mottamisessa, kuten negaatioluvuilla universaalisen
henkisen kehityksen selkeänä kuvaajana, koska lii-
keratoja nekin ovat tavallaan…

Evoluution näennäiseen kaoottisuuteen kätkeytyy
varma, selkeä ja rauhallinen järki. Meidän on ilmeisesti
tutkittava mitä logiikan ja positiivisuuden (myöskin
niiden vastavoimien) sisään on kätkettynä, mitä ne ovat
erikseen ja mitä ne ovat yhdessä, ja mikä on niiden
suhde muihin maapallolla oleviin energioihin. Sanan
luova voima on syytä rakentaa perusteelliselle ja
hyvälle tietämykselle sekä tehokkaitten ja varmojen ja
turvallisten koodirakenteiden hallitsemiselle.

Vanhat kiinalaiset kommentaattorit olivat sitä mieltä,

Mirja Salosen

Hiukan negatiivisuudesta

Runoja ja loitsuja

että elämän luominen tapahtuu sanan avulla. Tosin he
kunnioittivat erityisesti runoutta ja esittivät että se on
varsinainen universumin kieli. Toki runoudelle on omi-
naista toisilleen vastakkaisten tai etäisten aspektien
yhdistäminen mielekkääksi oivallukseksi ja kokonai-
suudeksi, johon suorasanainen jollain tapaa steriili lause
ei kykene. Runouden on sanottu pystyvän luomaan
yhteyksiä eri hermoverkkojen välille. Voi olla että
mantra voisi hyvin olla joiltain osiltaan vaikkapa
laululyriikkaa, mutta ei miten tahansa tehtynä.

Suomalaisella kansalla on geenistössään kalevalaista
osaamista sanan mahdin käyttämisessä loitsuperin-
teessä, jolla mm. hallittiin säitä, hankittiin elantoa ja
metsästysonnea ja laulettiin kipu suohon. Muutamia
verenseisautusloitsuja on säilynyt näihin päiviin, joita
ainakin Pohjanmaalla on kansan keskuudessa osattu
vielä 1920-luvulla. Isäni hengen on tällä tavoin
pelastanut keskelle metsää sattumalta paikalle osunut
henkilö, josta ei sitä ennen eikä sen jälkeen ollut mitään
paikallista tietoa…!

Sanotaan, että joogit kykenevät ylläpitämään ympäri-
vuorokautista korkeataajuista tietoisuutta. Ajatustyötä
aloittavalle voi tällainen tuntua paitsi epäuskottavalta,
mutta myös melko epätoivottavalta tulevaisuuden-
kuvalta. Liittyyhän tähän jollain tapaa pinnistetty
mielikuva. Herää kysymyksiä: Eikö rajajoogasta voi
hyvällä omallatunnolla lomailla? Entä aivojen
aktiivisuuden hyvää tekevä ”nollaaminen?”

Tyynnyttelyksi voi todeta, että syvä rauha ja
rentoutuminen ovat tavoiteltavia positiivisia mielentilo-
ja, vaikka ns. aktiivinen luova tietoisuus sinä aikana
puuttuu. Kun ihminen on syvässä rauhantilassa, hän
säteilee rauhaa pakottomasti. Tähän liittyy paljon
puhuttu olemisen viisaus.

Toinen vaikeammin ymmärrettävä asia voi olla se,
että ajatuksella voisi olla aivojen ulkopuolinen olemas-
saolo ja liike. Ja yhtä mielikuvitukselliselta saattaa tun-
tua väite, että ajatus liikkuu aivojen ulkopuolella prog-
ressiivisesti, lineaarisesti tai eksponentiaalisesti – vain
muutamia heittoja erilaisista liikesuunnista mukaan
otettuna – mikä muistuttaa sähköfysiikan energialakeja.

Ihmiset jotka operoivat tietoisella ajatusenergialla,
muuttavat koko ajan itseään, koska aivokudoksen säh-
kökemialliset aivoradat muuttuvat. Mutta informaatio
siirtyy pääasiallisesti ilman kemiaa käyttäen aivojen
luomia tietoisia ja tiedostamattomia aallonpituuksia,
joka suo meille myös tehokkaamman kyvyn muuttaa
energiaa toisesta toiseksi. On myös mahdollista neutra-
loida epätoivottavia energioita ja luoda niiden tilalle ra-
kentavia ja luovia kenttiä. Kaikki tämä ajatusenergialla!

Voimme siirtää esimerkiksi rauhaa siihen tarkoituk-

Energiasta toiseksi

”Ihmisen ei pidä suostua

nöyryyttävän hitaaseen

edistymiseen.”
Paramahansa Yogananda.
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seen kehitetyllä mantralla (sekä teholla että pysy-
vyydellä) tiettyyn tilaan tai paikkaan. Rauhanenergian
tuottaminen onkin eräs henkisyyden tunnusmerkkejä,
mutta se on myös alue, jolla saattavat olla suurimmat
henkisyyden testit.

Nykyinen informaatioteknologia pystyy siirtämään
tietoa, kuvaa ja sanaa, mutta ei tunteita, muuten kuin
draaman eri keinoin. Informaatioteknologia ei pysty
siirtämään myöskään kenttiä tai säteilyä. Tällä
tarkoitetaan sitä bioenergiakenttää tai elämänhenkeä,
joka on inhimillisen olennon erityispiirre.

Tuskin mikään kone pystyy voittamaan ihmisaivojen
kyvyn tuottaa ajatuksia koska meillä on tahtoaspekti ja
tunnekenttä rikastamassa ja voimistamassa sinänsä
steriiliä ”dataa”. Ja me kykenemme liittämään ajatuk-
seemme vision tai muita elämän värähtelyitä sisältäviä
kuvakkeita, mikä lisää ajatuksen toteutumista reaali-
maailmassa.

Tunnemme vain harvoja idän suunnalla eläneitä nimeltä
mainittuja joogeja, mutta yksi heistä on

(1893–1952). Hän sanoo kirjassaan Joogin
elämänkerta: ”– – Pelkästään (tavanomaisen) luonnon
jumalallisen suunnitelman mukaan elävät saavuttavat
Itseoivalluksen oikean ravinnon, auringonvalon ja
sopusointuisten ajatusten avulla miljoonassa vuodessa.
Pienimmänkin rakenteellisen muutoksen aikaan-
saaminen aivoissa vaatii 12 vuotta tervettä elämää! – –
Ihmisen ei pidä myöskään suostua nöyryyttävän
hitaaseen edistymiseen, eli siihen mitä sopusoin-
tuinenkin elämä tarjoaa – –”

Yoganandan kuoleman jälkeen länsimaissa on
edistytty sekä luonnontieteissä, että myös siinä
kekseliäisyydessä mitä ihminen osoittaa ”nöyryyttävän

Dataa

Kehittyminen ”miljoonassa” vuodessa

Paramahansa
Yogananda

hidasta henkistä etenemistä” kohtaan. On ollut jopa
uskallusta irrota traditioista, joihin usein viitataan, ja
luoda joogakoulukuntia, jotka ovat olleet ajallisesti ja
paikallisesti länsimaisen ihmisen saatavilla.

Joogakoulukuntien perustaminen on ollut monella
tapaa perusteltua. Kuuluminen omaksi kokemaansa
ryhmään suo pääsyn laajaan energiakenttään, jossa
erilaiset virikkeet, haasteet ja tieto liikkuvat eri kanavia
pitkin. Jokainen yksilö vaikuttaa tähän kenttään
(enemmän kuin osiensa summana) tavalla tai toisella, ja
kenttä taas puolestaan voimistavana ja inspiroivana
siinä määrin kuin halutaan. Ehkä tämä kenttä on
tosiasiassa scifi-termein ilmaistuna jonkinlainen
stimuloiva kvanttienergia-DNA (???), joka aktivoituu
soluissamme, kun olemme riittävästi edenneet hen-
kisyyden polulla ja ymmärtäneet ryhmän merkityksen.
Kuka tietää!

Korkeatasoisen maapallolla tapahtuvan energeetti-
sen kentän rakentaminen voi myös olla osa ryhmän
elämäntyötä, joka onnistuessaan jää aikakirjoihin. Se
voi olla omalla tavallaan se suodatinjärjestelmä tai
muuntaja, jota pitkin monet tärkeät ja keskeiset
valopartikkelit tulevat ihmiskunnan avuksi.

Kaikkien näiden energioiden keskellä eläessämme on
hyvä ajatella, että saamme valita. On paljon vanhoja
tuttuja energioita, jotka toimivat yhä hyvin. Mutta
uusienkin suhteen voimme olla uteliaita ja vastaan-
ottavaisia, jos ne inspiroivat meissä jotain todellista
innostavaa uutta, joka vie eteenpäin.

Mutta myös lienee niin, että vaikka menisimmekin
juuri nyt ”avaruudellisten aikaporttien” läpi – jolloin
henkisiä käyttövälineitämme huuhtovat uuden ajan
energiat – niin sydän ja aivot on silti jokaisen itse
synkronisoitava siihen työhön johon ne on tarkoitettu.

Avaruuden kosmiset aikaportit

Yhä uudestaan ja

uudestaan vahvistuu se

käsitys, että looginen

positiivinen ajattelu ja

sanankäyttö on yksi

vahvimmista väylistä, millä

kristallisoitunut energia

maapallolla dynaamisesti

liikkuu ja syntyy.
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Tiivistä harjoittelua.
Oili Härkönen

Jukka Ollila säestää Leena Reinmania.

Kevätkausi 2010 Via ry:n Helsingin paikallis-
osastossa on ollut piirejä ja meditaatioita, Via-
Akatemian yleisöluentoja ja ilmapallomyyntiä
vappuna.

Börje Fri

Timo Ristiluoma

Tuula Uusitaloa

Sinänsä toiminta on jatkunut samanlaisena kuin viime
vuonna. Helsingin paikallisosastolle on ollut tyypillistä
viikonloppupiirien säännöllisyys, viikoittain ja joskus
kaksi piiriä samalla viikolla. Tällä on saavutettu se, että
piiritoiminnasta on tullut oikea ja luonnollinen osa
osallistujien viikko-ohjelmaa. Tiedämme, että kodeissa,
jopa Australiassa asti, moni vialainen ryhtyy
mantraamaan samanaikaisesti Valon Tilassa kokoontu-
vien helsinkiläisten kanssa. Näin olemme hengessä
yhdessä, vain fyysiset välimatkat erottavat fyysiset
käyttövälineemme.

Nykyään Helsingissä toimii kolme eritasoista
rajajoogan piiriä:

* Yhteinen piiri on tarkoitettu kaikille Kirjeopisto
Viassa rajajoogaa opiskeleville, myös vasta rajajoogan
kurssin aloittaneille tai tauon jälkeen uudelleen
aloittaville.

* Jatko-opiskelijoiden piiri on Kirjeopisto Vian
rajajoogan kurssin käyneille, jotka ovat ilmoittautuneet
vuosittain Kirjeopisto Viaan jatko-opiskelijoiksi.

* Kolmantena ja uutena on aloittanut VVV-piiri,
johon puheenjohtaja kutsuu aktiivisista jatko-
opiskelijoista vastuunkantajat, eli henkilöt jotka
pyörittävät yhteisön töitä ja toimintoja ja jotka ovat
osallistuneet riittävästi jatko-opiskelijoiden piireihin.

Erilaisia piirejä järjestetään paikallisosaston jäsenten
toivomusten mukaan, ja sen mukaan mitä paikallis-
osaston hallitus yhteisymmärryksessä katsoo kulloinkin
tarpeelliseksi.

Kevään aikana on ollut kaksi Via-Akatemian
yleisöluentoa Valon Tilassa. kertoi kasveista
ja niiden parantavista vaikutuksista ja toisella kerralla

valaisi sähkön salaisuuksia.
Yleisöluennoilla oli mukavasti kuulijoita, jopa
”ihmisiä” ja keskustelua syntyi kummallakin luennolla.
Tiedoksi ja vihjeeksi – Via-Akatemian yleisöluentoja
kannattaa kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
Aiheet ovat aina hyviä ja antoisia.

Kävimme pienellä porukalla Balderin salissa
kuuntelemassa ja muita luennoitsijoita
mukavassa ilmapiirissä ”Henkisten ryhmien yhteistyö-
tapahtumassa”.

Vappu on joka vuosi, ja vuosi 2010 on merkkivuosi,
sillä vialaisten ilmapallomyynti Helsingissä alkoi jo 30
vuotta sitten, vuonna 1980. Näin ollen ilmapallo-
myyntimme tuntuikin tänä vuonna erityisen kivalta.
Erään asiakkaan kommentti eräälle myyjälle Kaisanie-
messä: ”Sinulta minä olen aina ostanut ilmapallomme,

ensiksi tyttärelle ja nyt tyttärentyttärelle.” Näin vuodet
vierivät, vappu on ja pysyy melko samanlaisena
vuodesta toiseen. Pallomallit muuttuvat ja vaihtuvat –
asiakkaat ovat paljolti niitä samoja vuodesta toiseen –
ihmisiä jotka tahtovat hyviä ilmapalloja ja samalla
pääsevät tukemaan hyvyyden voimia helposti ja
mukavasti.

Kevään tapahtumakooste: paikallisosastot Helsinki, Lohja, Järvenpää, Tampere

Börje Fri:
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Börje Fri kertoo, että piiritoiminnasta on tullut luonnol-
linen osa monen viikko-ohjelmaa.

Helsingin paikallisosastossa
säännöllistä piiritoimintaa

Timo Ristiluoma on perehtynyt sähkön olemukseen.
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ovat innostavia ja piristäviä. Hän tuntuu olevan hyvin
tyytyväinen -lehdestämme.

Tätä kirjoittaessani lähestyvät vauhdilla vappu ja
pallomyynti. Monien vuosien kokemuksella tiedän, että
taas on tiedossa mielekästä ja miellyttävää työtä sekä
yhdessäoloa. Ihmisten tapaaminen ja positiivisten
pallojen myyminen on todella arvokasta työtä ja samalla
hyvin palkitsevaa.

Myös Järvenpään piireissä olemme olleet mukana.
Siellä on nyt alkuvuonna käsitelty henkisyyden
tuomista käytännön elämään, niin että se toimii muiden
ihmisten ja itsenkin parhaaksi. Käyntimme on
useammankin kerran koettu tärkeäksi ja tarpeelliseksi.
Seuraava yhteenveto on käsialaa:

Via Positiva

”Tietoisuuden ja ymmärryksen lisääntymisen ja oman
intuition kuuntelemisen sekä sen mukaan toimimisen
myötä eheydymme ja tuomme yhä enemmän henkisyyttä
käytännön elämään.”

Jari Hasun

Uuden vuosikymmenen ensimmäinen kevätkausi on
alkanut rauhallisesti Lohjan ja Järvenpään paikallis-
osastossa, mutta kuitenkin aktiivisella toiminnalla.
Omien piirien lisäksi olemme osallistuneet moniin
Kaukalinnan tapahtumiin Kerimäellä ja sen lisäksi
muutaman kerran Helsingin paikallisosaston ajatustyö-
meditaatiopiireihin Valon Tilassa.

Kaukalinnan ja Valon Tilan tilaisuudet ovat olleet
henkisesti hyvin kohottavia. Kaukalinnassa eteen
tulevat työt tehdään yhteistyössä talkoilla. Siellä tajuaa
syvällisesti sen, että kaikki työ on arvokasta. Itse olen
saanut osallistua mm. siivoukseen, ruoanlaittoon ja
tiskaukseen. Kokemukseni näistä ovat hyvin positii-
visia. Suosittelen!

Olen käynyt myös säännöllisesti vierailulla niiden
paikallisosastomme jäsenten luona, jotka eivät syystä
tai toisesta pääse piireihin. olen
tavannut jopa muutaman viikon välein. Tapaamisemme

Maria Karlstedtia

Tauno Halme:
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Piirejä ja vierailuja

Tauno Halme on kevään aikana vieraillut niiden vialaisten luona, jotka eivät pääse piireihin.

Kevään tapahtumakooste: paikallisosastot Helsinki, Lohja, Järvenpää, Tampere
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uusia näkökulmia ja lisäksi hän on esittänyt monta
visaista kysymystä, joihin muut vialaiset ovat parhaan
kykynsä ja tietämyksensä mukaan koettaneet vastata.
Tämä onkin tomuttanut mukavasti mukana olleiden
paikallisosaston jäsenten aivokoppaa! Lämminhenki-
sissä keskusteluissa ovat olleet mukana Markun ja
Pirkon lisäksi vanhat konkarit ,

, , ja
.

Huhtikuussa tamperelaiset osallistuivat Äitimaa-
messuille. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun
tamperelaiset seisoivat messupöydän takana pelkästään
oman porukan voimin. Pirkko Viskari ja Reijo
Andreasen myivät i -lehtiä ja selostivat raja-
joogan saloja kiinnostuneille. Pirkon ja Reijon lisäksi
Timo Hoikkala ajoi Itä-Suomesta asti messuille ja toi
mukanaan lehdet ja muun messumateriaalin.

Timo ja hänen vaimonsa tulivat Tampereelle
myös vappuna myymään vappupalloja. Myyntipaikka
oli sama kuin viime vuonna eli Ylöjärvellä
kauppakeskus Elo.

Niin ja ne lehdet. Tomi Leporinne taittoi vastikään
ilmestyneen Uusi Safiiri -lehden ja Via Positivan
taitossa häärivä päätoimittaja Tuija Virtanen on myös
Tampereen paikallisosaston jäsen.

Reijo Andreasen
Anneli Hellen Mauno Viskari Tomi Leporinne
Tuija Virtanen

Eija

Uusi Safiir

Tampereen paikallisosastossa on ollut varsin vireä
kevätkausi. Aktiivivialaisten joukko on kasvanut
pienestä kourallisesta mukavasti puoleksitoista
kouralliseksi! Tällä joukolla on saatu aikaan mu-
kaansatempaavia keskusteluja ja mieleenpainuvia
kahvitteluhetkiä, messupöytä Äitimaa-messuille,
vappupallomyyntiä ja tehtiinpä siinä sivussa
lehtiäkin!

Timo Hoikkalan

Pirkko Viskari

Markku Linden

Joulun jälkeen vielä ihmeteltiin
muuttoa Pirkkalasta, Tampereen naapurikunnasta,
Hammaslahteen. Timo on ollut paikallisosaston
puheenjohtaja pitkään – ja on edelleen muutostaan
huolimatta – ja ymmärrettävästi hänen pelättiin jättävän
liian ison aukon mennessään. Mutta sinnepä solahti
kätevästi monitoimiosaaja , joka on
ottanut huolehtiakseen paikallisosaston luotsaamisen.

Pirkon johdattamana paikallisosaston kokoontu-
misissa on keskusteltu ahkerasti. Tamperelaiset ovat
valinneet keskustelevan ”aihe on vapaa” -linjan
perinteisen esitelmälinjan sijaan. Se on toiminut
Tampereelle ansiokkaasti, sillä keskustelut ovat
soljuneet arkisten asioiden ihmettelystä energian
olomuotojen kummasteluun.

Yhtenä keskustelun kirittäjänä on ollut uusi
jäsenemme , joka on tuonut asioihin

Tuija Virtanen:

Energinen kevät Tampereella

Kevään tapahtumakooste: paikallisosastot Helsinki, Lohja, Järvenpää, Tampere
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Pirkko Viskari, Reijo Andreasen ja Timo Hoikkala iloisina Äitimaa-messuilla huhtikuussa Tampereella.
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Kaisa Pakkalan aiheena oli

Sören Kierkegaardia
Sartren

Jeesus

Ihmisen henkinen tie
maallisesta kohti Pyhää Sören Kierkegaardin
ajattelussa.

pidetään eksistentialismin isänä,
joskin ranskalaiset eksistentialistit johdolla
jättivät pois sen tärkeimmän eli Jumalan. Kierke-
gaardille sen sijaan oikea, aito autenttinen ihmisyys
toteutuu ainoastaan kristinuskon kautta. oli
Kierkegaardille autenttisen ihmisen ideaali ja hänen
seuraamisensa merkitsi Jumalan tahdon toteuttamista ja
henkistä tietä kohti Pyhää.

Kierkegaardille ihmisen henkinen tie on jatkuvaa
valintojen tekemistä ja ”hyppyjä tuntemattomaan”.
Ihmiselämän suurin haaste on löytää oma todellinen
Itsensä.

Kierkegaard loi teoriansa eksistenssitasoista elä-
mällä kaikki tasot maallisesta pyhään äärirajoille saak-
ka. Kierkegaard ymmärsi, että Jumalan tahto on, että ih-
minen voittaa alemman luontonsa ja pyhittyy ja että
myös nykyihminen voi saada pyhän kosketuksen ja
kohdata Jeesus tässä ajassa ”silmänräpäyksessä”, jol-
loin jumalalliselta puolelta otetaan yhteyttä ihmiseen.

Kaisa Pakkala

Pyhyyttä
etsimässä K
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Antoon Geelsin tutkimuksessa (2001) ”Jumalan
kohtaaminen kaaoksessa”, tutkittiin nykyruotsalaisten
Pyhyyden ja Jeesuksen kohtaamisen kokemuksia
laajalla aineistolla. Pyhyyden ja Jeesuksen kohtaamisen
kokemus tapahtuu keskellä oman elämän käänne-
kohtaa, vaikeassa ja epätoivoisessa kriisissä, tilantees-
sa, josta ei ollut ulospääsytietä. Pyhän kokemuksen
jälkeen voimat ja mielenrauha palautuvat, tulee tunne
että Jumala ei ole hylännyt vaan pitää huolta ihmisestä.

Kaisa Pakkala esitelmöi Sören Kierkegaardista, jonka
mukaan henkinen tie on jatkuvaa valintojen tekemistä.
Ihmiselämän suurin haaste onkin löytää oma
todellinen itsensä.

Timo Ristiluoma Yrjö Honkala

Kaisa
Pakkala

ja olivat puhumassa
Turun Ruusuportissa 7.3.2010 Yrjö Honkalan aihe oli

ja Timo
Ristiluoman otsikko .

Yleisöluennon 18.4. 2010 teemana oli Pyhyys.
käsitteli sitä kahdessa perättäisessä luennos-

saan:

ja

Luonto muistin säiliönä ja muodon antajana
Sähkö luonnossa ja ihmisessä

Pyhyyttä etsimässä – Ihmisen henkinen tie
maallisesta kohti Pyhää Sören Kierkegaardin
ajattelussa Oman aikamme Uusi henkisyys pyhyyden
jäljillä.

Via-Akatemian
henkisen kasvun
yleisöluentoja
Turun Ruusuportissa

Kevään tapahtumakooste: Via-Akatemian yleisöluentoja

Yrjö Honkala puhui Turun Ruusuportissa luonnosta
muistin säiliönä.
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Kevään tapahtumakooste: Via-Akatemian yleisöluentoja

Kaisa Pakkala
Oman aikamme uusi henkisyys pyhyyden jäljillä

Perinteisissä uskonnoissa ihmiset sitoutuvat vahvasti
valitsemaansa uskontokuntaan, noudattavat uskollisesti
sen traditioita ja pitäytyvät sen dogmeissa. 2000-luvun
tutkimukset osoittavat toisenlaisia piirteitä itseään
uskonnollisiksi, hengellisiksi, spirituaalisiksi ja henki-
siksi itseään nimittävissä ihmisissä. He ovat etsijöitä ja
epäilijöitä, jotka antavat itselleen luvan tehdä omakoh-
taisia valintoja. He haluavat olla vapaita eivätkä katso
velvollisuudekseen kuulua mihinkään kirkkoon,
synagogaan, temppeliin tai moskeijaan mikäli eivät sitä
tosissaan halua. Mikäli he liittyvät johonkin, he tekevät
sen omilla ehdoillaan. Ei nähdä mitään ristiriitaa siinä,
että uskotaan Jeesukseen, mutta myös jälleensyntymis-
oppiin, ja voidaan valita vaikkapa buddhalaisuudesta
tietoisen läsnäolon taitoon perustuvaa meditaatio-
tekniikkaa.

Uuden ajan henkisyydessä toimitaan maallikkoina.
Varsinkin naiset ovat tuoneet siihen omat erityispiir-
teensä: kodin ja arkielämän asioiden pyhittämisen. Tä-
mä Uusi Henkisyys on yksityistä ja omakohtaista.
Psykologi (2001) onkin määritellyt hen-
kisyyden (spirituality) ihmisen henkilökohtaiseksi
suhteeksi Pyhään tai transsendenttiseen. Tämä suhde
vaikuttaa sekä ihmissuhteisiin että oman elämän
tarkoituksen kokemiseen.

Henkisyydessä tavoitellaan Pyhän kokemusta. Hen-
kisyys on uskoa transsendenttiseen, ei-materiaaliseen
ulottuvuuteen, joka voidaan tavoittaa esim. mystisessä
kokemuksessa. Tänä päivänä tuntuu varsinkin länsi-
maissa olevan kaipuu johonkin fyysisen maailman
takana olevaan.

Jan D. Sinnott

Uskontofilosofi on kirjoittanut
kirjan (2004), joka kuvaa
oman aikamme henkisyyttä. Ajassamme on paljon
ihmisiä, jotka sanovat olevansa hengellisiä, mutta eivät
uskonnollisia. Kaikki ovat osia samasta ykseydestä. Se
voi olla pieni jumalkipinä suuresta jumaluudesta.
Ihmisellä on pääsy pyhän kokemukseen kulkemalla
henkistä tietä. Pyhän kokemus voi olla myös luonnon-
mystinen. Uskontojen historia kertoo siitä, että
uskonnot ovat erottaneet ihmisiä toisistaan, henkisyys
sen sijaan yhdistää.

Ruohonjuurihenkiset ihmiset muodostavat oman
henkisen yhteisönsä, jotka saavat henkistä ravintoa
perinteisistä uskonnoista, mutta ottavat samalla etäi-
syyttä niiden dogmaattiseen puoleen. Jumalaa ei
kielletä, mutta itselle sallitaan oma tulkintaAbsoluutista
ja transsendenttisesta, perinteiset uskonnot nähdään ins-
piroivina, mutta ei lopullisena totuutena. Uskonto-
filosofi (2004) toteaa, että mikään uskonto
tuskin rohkenee sanoa omaavansa sen ainoan oikean
totuuden.

Eksistentiaalinen kriisi ja elämän tyhjyyden ja
tarkoituksettomuuden kokemus on tunnistettu varsinkin
länsimaissa. Ruohonjuurihenkisyys tuntuu tulevan
avuksi tähän juurettomuuteen, kunhan nämä samaan
tapaan ajattelevat ihmiset löytävät toisensa. Naiset ovat
erityisen kiinnostuneita henkisyydestä. Perinteisissä
uskonnoissa heille on usein tarjolla vain avustavia ja
alisteisia rooleja.

Robert Forman
Ruohonjuurihenkisyydestä

Keith Ward

Uuden ajan henkisyydessä on mah-
dollisuus valjastaa naisen koko kapasiteetti luovaan
käyttöön.
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Kevään tapahtumakooste: seminaareja Kerimäellä Kaukalinnassa

Alkusynnystä ylösnousemukseen
Tätä kevättä on sävyttänyt luova henki.
Esitelmissä on löydetty uusia näkökulmia, jotka
ovat vieneet ajatusmaailmaamme eteenpäin.

Kalevalanpäivän tapahtuma

Sinikka Juntura

Tuula Uusitalo

Yhteisömme Kerimäen tapahtumat ovat koostuneet
talkootyöstä, kokouksista ja esitelmistä Teemaksi on
muodostunut kohoaminen arkaaisesta ”ykseyden
yöstä” kehitystehtäväänsä tietoisesti tekevään yhtei-
söön.

Kalevalan päivän tapahtumassa 26.–28.2. Kerimäen
Kaukalinnassa valmisteltiin tulevaa kevätkokousta ja
sen ilta- ja aamuseminaareissa kuultiin kaksi Kalevala-
aiheista esitelmää.

puhui 27.2.2010 Via-Akatemian
iltaseminaarissa otsikolla

Sinikka Junturan näkemys rakentui sille, että
Kalevalan kertomukset kuvaavat ihmisen henkistä
kehitystä ja niiden näköala ulottuu pitkälle tulevaisuu-
teen.

– Kalevala voidaan perustellusti lukea ihmiskunnan
pyhien kirjojen joukkoon, aloittaa Sinikka Juntura
esitelmänsä. – Se kuvaa maailman luomista, hengen
laskeutumista aineeseen alkaen kaiken ykseydestä,
ykseyden yöstä” ja jatkuu kuvauksella ihmisen

tehtävästä henkistää aine, kohottaa tajuntansa
jumalyhteyteen tiedon avulla. Kalevalassa tätä ihmisen
tietoisuuden kohoamista on kuvattu Pohjan Neidon /
Pohjolan emännän Väinämöiselle, Ilmariselle ja
Lemminkäiselle antamien tehtävien onnistuneella
suorittamisella.

– Kalevalassa alkuihminen” Väinämöisenä syntyy
ennen muun maailman luomista. Ihmisen ollessa
henkiolentona” mukana maailman luomisessa sen

synnystä alkaen hän kykenee palaamaan takaisin
kotiinsa”, yhdistämään tietoisesti elämän koulussa

yksilöityneen tajuntansa kaikkialliseen jumalalliseen
tajuntaan.

Väinämöinen esiintyy Kalevalassa myös tavallise-
na kilvoittelijana ja jumalihmisenä, kalevaisen kan-
sansa henkisenä johtajana. Hän joutuu jättämään
kansansa sen tajunnan ollessa uppoutunut aineeseen”
mutta lupaa palata kun häntä taas tarvitaan uuen
Sammon saattajaksi, uuen soiton suoriaksi”.

– Voimme omalta osaltamme edistää Väinämöisen
paluuta” pyrkimällä tietoisesti yhdistämään tajun-
tamme kansallistajuntaamme niin että kansallishen-
kemme tahto voi tapahtua meissä ja meidän kaut-
tamme.

Kalevalan päivän aamuna piti
värikkäillä Powerpoint-dioilla tehostetun esitelmän
aiheena .

– Kalevala on täynnä erilaisia luomiskertomuksia,
jotka ovat syntyneet eri kulttuurikausien murroksissa”,
hän sanoi.

Kalevala ja ihmisen henkinen
kehitys.

–

Luovuuden luonne Kalevalan pohjalta

”

”

”

”

”
”

”

–

Tyyne Matilaista

Myytit sitovat yhteen menneen, nykyisen ja
tulevan. Luomisen välineet ovat aina olleet loitsiminen,
luomissanat, ”luotteet”. Erilaiset ”luonnot” tai ”luon-
nottaret” kuvaavat henkimaailmaa. Mm. ihmisen
on ihmisen oma henkiolento, jota nostatettiin loitsuilla.
Tässä on yhteys myös loogiseen positiiviseen ajatte-
luun, joka saa kaikupohjansa ikiaikaisesta loitsinnasta.

– Ihminen tietää, että maailmankuvan tulee avartua ja
hän taistelee sen puolesta, tätä kuvaa se, kuinka
Väinämöinen jo Ilmattaren vatsassa ollessansa kaipasi
päästä ”

”.
Uusitalo veti yhteyksiä myyteistä vihkimystapah-

tumiin.
– Myytit voidaan tulkita sankareiden vihkimystapah-

tumina. Tyypillisiä ovat: ”mahdottomat vaatimukset” ja
niistä selviytyminen – palkkiona jokin saavuttamaton,
Kalevalassa Pohjolan tytär. Samaan tapaan kehitys
etenee edelleenkin, ja myytit antavat käsityksen niiden
luonteesta.

Uusitalo listasi luovuudelle tärkeitä asioita: Ratio-
naalisen kontrollin ohittaminen jossakin vaiheessa on
luovuudelle tärkeää ja sen palauttaminen on yhtä
tärkeää. Kontrollin ohittamisessa auttavat: Rentous
tavalla tai toisella, elämän viestien havaitseminen
piilotajunta, arkkityypit, uni, alimmat ja korkeimmat
tasot, tunteet, esim. raivostuminen, rakastuminen.

– Luovuus ottaa ihmisen arkaaisen puolen haltuunsa
ja liittoutuu rationaalisuuden ja korkean henkisyyden
kanssa, oli Tuula Uusitalon määritelmä nykyajan
kehitysvaiheesta.

Lopuksi Uusitalo siteerasi :
”Henkinen ryhmä on edelläkävijä. Sen tulee ratkaista
pulmat positiivisella tavalla, että ne ovat sitten
tavallisille ihmisille helpompia ratkaista.”

luonto

pimeästä piilostansa, kuuta taivon katsomahan,
päiveä ihoamahan, Otavata oppimahan
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Kalevala voidaan lukea ihmiskunnan pyhien kirjojen
joukkoon Sinikka Junturan mukaan.
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Pääsiäistapahtuma

– Henkisissä yhteisöissä

– Henkinen järjestö toimiessaan oikein nopeuttaa
ja pitää yllä jäsentensä kehitystä, tähän kehitykseen
kuuluu ja on aina kuulunut erilaisten tehtävien
tekeminen ja muun muassa tieteet ja filosofia.
Yksilökehitys ilman järjestöä kulkee vihkimyksissä
alempana.

Pääsiäinen on vuoden kierrossa ajankohta, jolloin ylös-
nousemuksen henkiset voimat vaikuttavat. Sen vuoksi
henkiset yhdistykset pitävät mielellään vuosikoko-
uksensa juuri pääsiäisenä. Myös Via ry:n kevätkokous
on aina ajoittunut pääsiäiseen, samoin Via-Akatemian
säätiön kevätkokous pääsiäisseminaarin täydentäminä.

Pääsiäisseminaarissa 3.4.2010 Tuula Uusitalo piti
esitelmän otsikolla , ”vä-
reissä”, kuten Kalevalan päivänäkin. Hän jatkoi siitä
mihin oli edellisellä kerralla päässyt ja käsitteli henkis-
ten yhteisöjen merkitystä ihmiskunnan kehityksessä.

, vialaisessa yhteisössä jopa
korostetusti, yksilökehitys ja ihmiskunnan kehitys
liittyvät yhteen ja saavat voimaa toisistaan. Luonteen
jalostamisen prosessi on A&O. Meidän ei kuitenkaan
pidä odottaa, että tulisimme täydellisiksi vaan mennä
eteenpäin eri tavoin ja samalla viedä muitakin ihmisiä
eteenpäin. Henkinen realismi merkitsee suurelta osalta
luottamusta Ohjaukseen, sanoo Tuula Uusitalo

– Jos vialaiset tiedostaisivat tehtävänsä myös valve-
tajunnassa, henkinen laiskuus katoaisi, yhteisö voi-

Osana ihmiskunnan kehitystä

mistuisi ja yksilöt saisivat tietoa ja viisautta sekä tun-
tisivat itsensä arvokkaiksi. On syytä tiedostaa myös, että
eri tasoilla tehty henkinen työ kuluttaa myös fyysistä
ihmistä ja sen vuoksi pitää hoitaa itseään.

– Kehitystä nopeutetaan henkiseltä puolelta.

Meidän ei ole syytä uskoa
vanhoja opetuksia kehitysvaiheiden valtavasta pituu-
desta vaan mennä eteenpäin koska olemme vialaisia ja
meillä on henkinen ohjaus, jos suostumme siihen.
Ihmiskunta jumaluuden osana kysyy, mitä me vialaiset
teemme sen kehityksen hyväksi

– Kehitystehtäväänsä tekevässä henki-
sessä yhteisössä tapahtuu kaikkia mahdollisia positii-
visia kehitysilmiöitä: Buddha-valaistus, juuriroduissa
eteneminen, vihkimyksissä eteneminen, henkisiä koke-
muksia, jumalyhteydessä toimimista, eheytymistä,
henkisten aistien kehittymistä, flow, jne.

on vähitellen kaik-
kien muidenkin saavutettavissa, kun se lähtee ajatus-
voiman välityksellä eteenpäin: Etiikka – ykkösasia,
Hyvät ratkaisut erilaisiin taloudellisiin, ekologisiin ym.
ongelmiin henkinen kehitys eri puoliltaan Kristus-
rakkaus Jne.

Onnellista ylösnousemusta, päätti Tuula Uusitalo
esitelmänsä.

Henkisen järjestön nimenomaan pitää olla viemässä
myös ihmiskunnan kehitystä eteenpäin ja toimia
sillä tavoin altruistisesti.

tietoisesti

– Se mikä opitaan /keksitään /omaksutaan /luo-
daan ensin henkisissä suunnissa…

, ,
.

–

Vialaisia pääsiäisaterialla Kaukalinnassa
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Kevään tapahtumakooste: seminaareja Kerimäellä Kaukalinnassa
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Yhteistyöryhmän 14. seminaari pidettiin Balderilla
10.4.2010.

Jarmo Anttila

Kirsti Elo

Tuula
Uusitalon

Helsingin seudulla toimiva itseään
nimittävä teosofispohjainen keskusteluryhmä on
järjestänyt joka kevät 14 vuoden ajan seminaarin
esitelmineen ja taide-esityksineen. Toinen vuosittainen
tapahtuma on elokuussa Kreivilässä järjestettävä
viikonloppuseminaari. Yhteistyöryhmään osallistujat
kuuluvat eri henkisiin liikkeisiin, mutta ovat ryhmässä
omana itsenään. Via-Akatemia on ollut yhteistyöryh-
mässä vuodesta 2000. Seminaarien tarkoitus on tuoda
esiin jokin aatteellisesti tärkeä ja henkisille liikkeille
yhteinen aihepiiri.

Tämänvuotisen seminaarin pääteemana oli
, jossa esitel-

mällään pohjusti asiaa muinaisen
Intian kirjoitusten ja Kalevalan kautta, ja
esitelmällään vei sen kauas
tulevaisuuteen, jolloin esitelmän pitäjän mukaan
ihminen intuitiivisesti tietää kaiken suoraan.

esitelmä
kohdisti seminaariteeman nykyaikaan, nykyihmiseen.

– Ajatusvoima on tosiasia, elät sen keskellä”,
Uusitalo sanoi. Hän kertoi ajatusvoiman vaikutuksista,
joita on havaittu esimerkiksi kvanttifysiikan kokeissa ja
biologiassa.

– Kehityksen painopisteet vaihtelevat ajoittain.
Ikuinen ja uusi tieto kohtaavat eri tavoin. kulttuuri-
kausien kautta katsoen mentaalitason kehitys on juuri
nyt voimakasta.

Yhteistyöryhmäksi

Muuta
ajatuksesi, muutat itsesi

Olet mitä ajattelet

Ajatuksesta intuitioon

Onko sinulla ajatusvoimaa?

Ajatusten ja ajatusvoiman käyttö hy-

Olet mitä ajattelet
vyyden voimien elähdyttämiseksi

Henkisten liikeiden yhteistyöryhmässä ovat mukana:
Teosofinen Seura, Antroposofinen Liitto, Ruusu-Risti,
Kultainen ruusuristi, Kristosofit,
Yhteisvapaamuurarit, Vapaa katolinen kirkko,
Pyöreän pöydän järjestö, Via-Akatemia, Alice A.
Bailey -yhdistys, Kulttuuriyhdistys Agni

on osa tämän
aikakauden suuria kehitysvirikkeitä.”

Värikkäillä kuvillaan Uusitalo havainnollisti, kuinka
korkeammat tasot läpäisevät kaikki alemmat ja miten
mentaalitaso

on hengen ja aineen tasoja välittävä ja yhdistävä
taso.

– Kun ajatukset ovat oikein ohjattuja, ajatustason
kautta kohtaavat mm. tahto, tunne ja ajatus, joiden
vaikutusta ihmisen teot, luonne ja ihmissuhteet viime
kädessä ovat. Ajatusten puitteissa kohtaavat myös
korkeimman tason jumalallinen tahto, inhimillinen
tunne, eetteritason energia ja aineellisen tason aivot.
Jumaluus vaikuttaa niissä kaikissa ja niiden kautta.
Kyse ei silloin ole mistä tahansa itsekkäistä tarpeista
vaan hyvyyden voimien elähdyttämisestä. Tämän
vuoksi ajatusten harjoittaminen alkaa luonteen jalos-
tamisella.

– Loogisen positiivisen ajattelutaidon avulla Kor-
keampi Minä saatetaan ohjaamaan ajatuksia. Joogan eli
jumalyhteyden edistyessä tulevat ohjaamaan myös
Ikuinen Itse, Pyhä Henki…”

loogistettuna ja sisällöiltään positii-
visena

Kevään tapahtumakooste: Yhteistyöryhmän seminaari Helsingissä

Tuulikki Salonen:

Akaasiapuu

Syvällä, syvällä jossain

missä kukkii akaasiapuu

ja savannin ruohoon

tuuli etelän kietoutuu

ja taa vuoren lähenee

jo päivyt säteineen.

Siellä kätkössä palmun oksan

luona viidakon vihreän varjon

syntyy aamun sarastukseen

kukka punavalkoinen.

Sen kukan suuri Luoja

istutti siunaten ihmiseen

ja vuoren valkeat hapset

saivat kultakimmelteen.
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PÄIVI KANSANAHO-GUO

Ajatuksia armosta

"Anteeksiannon tuoma valo

hävittää pimeyden, hävittää

syyllisyyden ja syytetyksi

joutumisen."
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Armon käyttäminen on tärkeää. Siinä suhteessa olisi
tärkeää aktivoitua.

Olemmeko ajatelleet koskaan mitä kaikkea armo
oikeastaan on. Armo herättää mielikuvan siitä, että jokin
meitä suurempi taho armahtaa ihmisiä. Ikään kuin armo
olisi jotain niin suurta, että se kuuluu vain Jumalalle. Olen
joskus kuullut sanottavan niinkin, että ihminen antaa
anteeksi ja Jumala armahtaa.

Mutta mistä armossa pohjimmiltaan on kyse ja voisiko
se olla myös ihmisen työkalu. Kautta historian ”armah-
dusta”, ”armonantoa” on toki anottu sotapäälliköiltä ja
vallanpitäjiltä. Kansansaduissa taas heikompaan asemaan
joutuneet eläimet rukoilevat armahdusta joko vahvem-
malta eläimeltä tai ihmiseltä. ”Säästä henkeni, jos
armahdat minua, saat...” kertovat sadut ja tarina yleensä
jatkuu siitä kuinka armonantaja saa myöhemmin upean
palkkion.

Entä parantumiset sitten. Erilaisissa henki- ja energia-
parannuksissa jotkut paranevat täydellisesti, toiset osit-
tain, toiset tilapäisesti ja jotkut eivät saa parannusta siihen
sairauteen, johon parannusta tulivat hakemaan, mutta saa-
vat tilalle jotakin muuta. Eikö armo olekaan tasapuolista?
Uskon, että on, armo on erittäin oikeudenmukaista. Me
emme vain tiedä niitä polkuja, jotka toiset ihmiset ovat
korkeimmilla henkisillä tasoilla suunnitelleet läpikäy-
vänsä tässä elämässään. Emme usein tiedosta omia suunni-
telmiammekaan tai oppiläksyjämme ennen kuin oppi on
läpikäyty. Sairaudellakin voi olla oma tärkeä viestinsä eikä
parantumisia voi vertailla.

Ja aina on vastuu myös ihmisellä. Mikäli hänelle anne-
taan lahja, mutta hän ei sitä halua vastaanottaa, ei häntä
voida auttaa. Joskus muuttuminen voi tuntua niin vaikealta
ja pelottavalta, että ihminen päättää jäädä entiseen tilaansa
– tietoisesti tai alitajuisesti. Tai mikäli ihmisen on tavatto-
man vaikea uskoa, että hän oikeasti voisi parantua, voi hän
ajatusenergiallaan vetää koko ajan sairautta puoleensa.

Ja niin kauan kuin olemme fyysisiä olentoja, on meidän
kehossamme tietyt toimintaperiaatteet, joita sopii kun-
nioittaa. Jos kohtelemme kehoamme huonosti, se sairastuu
ja jollemme muuta tapojamme, ei armon kautta pa-
raneminenkaan voi olla kuin tilapäistä. Biologinen ikä tuo
myös tiettyjä rajoitteita: kehomme on ohjelmoitu toimi-
maan siten, että se vähitellen heikkenee. Ja joskus armoa
on sekin, että saa vapautuksen siirtyä tästä kehosta toisiin
ulottuvuuksiin (esim. pitkäaikaissairauden jälkeen).

Oli aika, jolloin minun oli hyvin vaikea yhdistää mieles-
säni kristinuskon perusperiaatteita ja jälleensyntymis-
oppia. Kuitenkin koin voimakkaasti, että ei voi olla niin,
että toinen on oikeassa ja toinen täysin väärässä. Aloin
etsiä yhtymäkohtia näiden kahden eri tavoin painottuneen
ja eri tavoin ilmaistun opin välillä. Kristillinen oppi oli
opettanut hengellisen laulun sanoja mukaillen ”armosta te
olette pelastetut, ette tekojenne kautta, ettei kukaan
kerskaisi”. Ja jälleensyntymisoppi taas opetti, että sitä nii-
tät mitä kylvät, teoilla on seuraukset.

Alussa tämä näytti kovin ristiriitaiselta. Vähitellen pää-
dyin ajattelemaan, että mikä valtava määrä armoa sisältyy-
kään siihen, että ihmiselle annetaan mahdollisuus sovittaa
tekonsa! Ei ole ikuista kadotusta, vaan mahdollisuus kas-

Armon parantava vaikutus

Armo ja jälleensyntyminen

vaa, kehittyä, mennä eteenpäin siitä huolimatta, että on
tehnyt elämien aikana mitä erilaisimpia virheitä. Karman
laki ei siis enää näyttäytynytkään tuomion lailta, jossa ih-
miset heiteltäisiin takaisin uusiin elämiin kohtaamaan te-
kojensa seuraukset. Karman laki on oikeastaan armon ja
oikeudenmukaisuuden laki antaessaan mahdollisuuden
päästä oppimaan ja kehittymään. Se antaa mahdollisuuden
oppia ymmärtämään erilaisten tekojen ja ajatusten vaiku-
tuksia ja sitä miten omia tekojaan ja ajatuksiaan muut-
tamalla voi luoda kaaoksen sijaan järjestystä, harmoniaa ja
valoa. Armoa on myös se, että jos oppiläksyt käyvät liian
rankoiksi, voimme aina ilmaista tunteemme Jumalalle.
Voimme pyytää mahdollisuutta selvittää ongelma toisella
tapaa tai saada sen selvittämiseen apua esim. enkeleiltä.

Annie Besantin mukaan ”varhaisessa kristinuskossa pi-
dettiin taivasta yhtenä asteena sielun kehityksessä ja jäl-
leensyntymistä jossakin muodossa, sielun ennalta ole-
mista, opetettiin silloin yleisesti. Siitä johtui, että taivaskin
oli vain väliaikainen olotila, vaikka usein hyvin pitkä-
aikainen, kestäen niin kuin uuden testamentin kreikkalai-
sessa tekstissä sanotaan ”aikakauden” – joka päättyi ihmi-
sen palatessa jatkamaan elämäänsä ja kehitystään seuraa-
vassa asteessa, eikä ollut ikuinen niin kuin uudemmissa
raamatuissa on väärin käännetty.” (Annie Besant,
Kristinuskon salainen puoli, s.106)

Mitä toivovatkaan rakastavat vanhemmat lapsilleen?
Sitä, että lapset kehittyisivät ja kasvaisivat hyvin. Eihän
kukaan vanhempi toivo lapsensa jäävän johonkin ke-
hitysvaiheeseen ikiajoiksi. Eikö Jumalan rakkaus ja armo
ihmiskuntaa kohtaan ole juuri siinä, että saamme
tilaisuuden kehittyä ja kasvaa, löytää oman jumalyhteyden
ja erillisyyden sijaan kokea ykseyden tunteen.

Ihmisen itsensä on kuljettava samassa linjassa saamansa
valon kanssa, jotta valo voi auttaa.

Kriisitilanteissa kuulee usein kritisoitavan, että missä
oli Jumalan rakkaus, missä armo, miksi niin monen ihmi-
sen oli poistuttava tästä maailmasta. Jumalallinen armo ja
rakkaus ei katoa minnekään. Näissäkin tilanteissa pätee
mielestäni sama kuin sairastamisessa ja paranemisessa:
Emme voi tietää minkälaisen elämänpolun toiset ovat
suunnitelleet itselleen korkeammilla tasoilla. Meillä on
ihmisinä myös oma vastuu asioiden hoitamisesta.

Kerran meditoidessani mieleeni tuli yllättäen ajatus
”Armon käyttäminen on tärkeää”. Siihen liittyi myös
muita ajatuksia, kuten että ihmiskunta on lähes unohtanut
armon käyttämisen ja siinä suhteessa olisi tärkeää aktivoi-
tua. En ollut sitä ennen ajatellut armoa muuta kuin olevani
sen vastaanottaja ja yhtäkkiä sen käyttäminen tuntui kovin
tärkeältä. Jäin miettimään mitä on armon käyttäminen
syvällisemmässä mielessä oikeastaan on.

Itse miellän, että anteeksianto ja armo kuuluvat hyvin
läheisesti yhteen. Kun oikeasti, puhtain sydämin annamme
anteeksi toiselle ihmiselle/ihmisryhmälle, armahdamme
sekä heitä että itseämme ja voimme kokea puhdistumisen
kaunaisuudesta. Tuon anteeksiannon tuoma valo hävittää
pimeyden, hävittää syyllisyyden ja syytetyksi joutumisen.
Anteeksianto vapauttaa osapuolet sovitusvelvollisuu-
desta. Se katkaisee negatiiviseen suhteeseen ajautuneiden
ihmisten negatiivisen sidoksen ja antaa tilaa Valolle, uu-
delle kultaiselle aikakaudelle, jota kohti olemme kulke-
massa.

Ihmisen vastuu ja armon omaksuminen
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Reiki on taivaallinen voima, mielen parantamisen
menetelmä ja henkisen kasvamisen apuväline.

Mikao Usui

Yleisesti on annettu ymmärtää että Reiki on rakkau-
denenergian välittämistä ja kanavointia. Erehdyttävästi
puhutaan myös Mikao Usuin Reikistä, vaikka keskei-
nen merkitys on Mikao Usuin Reiki -parantamismene-
telmässä. Mikao Usuin Reiki -menetelmän tavoitteena
on tietoinen yhteys taivaalliseen alkulähteeseen eli Ju-
malaan, mielen rauha, käyttövälineidemme terveys, hy-
vät ihmissuhteet sekä luottamus taivaallisen voiman oh-
jaukseen. Viime aikoina Reikiin liittyvä elämänfilosofia
ja sen yhteys vialaiseen raja-joogaan on selkeytynyt.
Kysymys on molemmissa mielen ja ajatusten har-
jaannuttamisesta sekä jumalallisen identiteettimme oi-
valtamisessa. Mitä muuta se voisikaan olla jos mo-
lemmat menetelmät ovat Jumalallisesta lähteestä ko-
toisin ja annettu Valkean Veljeskunnan välityksellä
ihmiskunnalle sen tervehdyttämiseksi

Reikiin liittyvä mielenfilosofinen tarkastelu joh-
dattaa meidät symbolien maailmaan, mikä kehittää yh-
teisen hyvän oivaltamista, intuitiivista näkemystä,
ymmärrystä, ajatusten- ja mielen hallintaa. Kysymys on
tässäkin tietoisesta yhteydestä Jumalaan ja elämän-
voiman tervehdyttävästä vaikutuksesta. Voidaan puhua
myös henkisestä tiestä kohti rakkauden tilaa, koska sen
kulkeminen edellyttää säännöllistä harjoittelua, kuten
mikä tahansa terveyttä, positiivisuutta ja luonteen
jalostumista edistävä muuntumisprosessi.

Reiki-traditiota pidetään ikivanhana parannusme-
netelmänä, johon japanilainen vihittiin
satori-kokemuksen kautta pyhällä Kurama vuorella.
Reikiin liittyvät erilaiset muunnelmat ja tulkinnat sekä
joissakin niissä ilmenevä avoin kaupallisuus ovat
aiheuttaneet hämmennystä ja synnyttäneet erilaisten
koulukuntien ja käytäntöjen syntymisen. Mikao Usuin
Reiki parantamisen menetelmä on alkujaan juurrutettu
japanilaiseen kulttuuriperimään. Japanilaisessa kulttuu-
rissa Mikao Usuin Reiki traditio perustuu henkisen tien

kulkemiseen säännöllisten päivittäisten harjoitteiden
avulla. Jotta Mikao Usuin Reiki parantamisen mene-
telmää voidaan ymmärtää, tulee siihen vihkiytyvän
ymmärtää myös japanilais-kiinalaista kulttuuri- ja us-
konnonfilosofiaa.

Syksyllä on mahdollisuus käydä Via-Akatemian jär-
jestämillä Mikao Usuin Reikimenetelmä -kursseilla.
Peruskurssilla käydään lävitse Mikao Usuin opettama
perusfilosofia ja itsensä hoitamisen perustekniikka.
Usuin Reiki menetelmään on kuulunut maksuton ker-
taamismahdollisuus. Ne jotka ovat käyneet aikanaan
kyseisen peruskurssin voivat käydä kertaamassa ja
täydentämässä tietojaan.

Reiki 2 -kurssilla opetellaan työskentelemään uudel-
la tietoisuuden tasolla ja opitaan luottamaan yhä enem-
män Taivaallisen voiman ohjaukseen. Myös tässä on
mahdollisuus kertaamiseen niille, jotka ovat aikoinaan
käyneet Usuin Reiki -menetelmä 2 kurssin.

Niille henkilöille, joille Usuin Reiki menetelmä sopii
luontevasti, voidaan järjestää tarpeen mukaan harjoit-
teluiltoja (Reiki-piirejä) sekä 1. että 2. tason käyneille.
Japanilaisen Mikao Usuin Reiki -traditioon kuuluu
lisäksi joukko erilaisia energiatyöskentelyyn liittyviä
tekniikoita, jotka soveltuvat jo 2. tason suorittaneille ja
ko. tasoon harjaantuneille Reikihoitajille.

Mikao Usuin Reiki -parantamisen menetelmästä
Tapio Karvonen
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Opiskelu on hyödyllistä ajan käyttöä. Kukin on aina
kehityksen alainen ja kehityskelpoinen. Elämme täällä
maaplaneetalla mm. kehittyäksemme luonteiltamme ja-
lommiksi ihmisiksi, jotta olisimme hyviä sekä itse-
ämme että muita kohtaan. Sen vuoksi jokaisella on
oppivelvollisuus elämänsä koulussa näiden asioiden
suhteen. Eräs menetelmä näiden asioiden oppimiseen
on rajajoogan kurssi. Se on tarkoitettu nimenomaan
tällaiseen opiskeluun, luonteen jalostamista varten.
Kurssin opiskelija voi nopeuttaa henkistä kehitystään
verrattuna kauan kestävään oppimiseen yrityksen ja
erehdyksen kautta ilman opiskelumenetelmää.

Koska ajatus on kaiken alku ja rajajoogassa opiskelu
tapahtuu loogisin positiivisin ajatuksin, kyseessä on
perustavaa laatua oleva menetelmä, korkeimman asteen

Tapio Karvonen opet-
taa reikiä eli ikivanhaa
japanilaista parannus-
menetelmää.
Katso kurssiajat
sivulta 47.

Miksi kannattaa opiskella rajajoogaa?
Arto Paulaharju

jooga. Monien muiden hyveiden lisäksi pyrkimyksenä
on mm. saada omat ajatuksensa hallintaansa ja tarvitta-
essa keskitettyä. Menetelmä antaa keinot luonteen ja-
lostamiseen. Rajajoogi voi myös elää opiskelunsa ohel-
la normaalia elämää tarvitsematta esim. mennä eris-
tyksiin luostariin.

Ajatustensa positivisoimisen myötä opiskelija alkaa
löytää ja tiedostaa omaa Korkeampaa Minäänsä ja hän
itsenäistyy. Opiskelun jatkuessa elämänlaatu kohenee,
suorituskyky paranee kaikessa työssä ja ihmissuhteet
harmonisoituvat. Hän oppii ymmärtämään asioita ava-
rammin. Näin opiskelija saa oman elämänsä kehitys-
suunnan hallintaansa. Maailman parantaminen alkaa
aina itsensä parantamisella. Siihen on rajajoogakin hyvä
menetelmä.
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Viikonloppuseminaari Kreivilässä 6.–8.8.2010
Kreiviläntie 219, Matku
Perjantai 6.8.

17.00 Saapuminen Kreivilään ja majoittuminen

18.00 Kevyt päivällinen

19.00 Avausrituaali, Kauno Mannonen

Tervehdyssanat, Yrjö Kumila

SISÄISEN OPETTAJAN SEURASSA, Pirjo Aalto

Keskustelu

Lauantai 7.8.

8.00 Aamumietiskely

8.30 Aamiainen

9.30 YHTEYS SISÄISEEN OPETTAJAAN, Terttu Seppänen

Pienryhmät

12.30 Lounas

14.00 Harjoitusten iltapäivä

- Jooga, Yrjö Kumila

- Pyhä tanssi, Kauno Mannonen

- Mandalamaalaus, Tero Lahdes

- Meditatiivinen suunnistus sisäisen opettajan

seurassa, Tarja Pursi

16.30 Päivällinen

18.30 TULI-ILTA

20.00 Sauna

Kreivilän puffetti ruokasalissa

Sunnuntai 8.8.

8.00 Aamumietiskely

8.30 Aamiainen

9.30 EROTTAMISKYKY, Tarja Pursi

Pienryhmät

12.00 Päivien päätösssanat, Yrjö Kumila

Veljespiiri

12.30 Veljesateria

Osallistumismaksu 100 euroa (sis. ruoan ja majoituksen)

Ensimmäistä kertaa osallistuvat puoleen hintaan!

Ilmoittautumiset 1.8.2010 mennessä:

Yrjö Kumila: puh. 040 511 5702, e-mail: yrjö.kumila@pp.nic.fi

Järjestäjänä Henkisten liikkeiden yhteistyöryhmä

Teosofinen Seura, Antroposofinen Liitto, Ruusu-Risti, Kultainen ruusuristi, Kristosofit, Yhteis-Vapaamuurarit,

Vapaa katolinen kirkko, Pyöreän pöydän järjestö, Via-Akatemia, Alice A. Bailey -yhdistys, Kulttuuriyhdistys Agni
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Kaikille kiinnostuneille avoin

Aika: 25. 30.6.2009
Paikka: Kaukalinna, Viitamäentie 189, Kerimäki

Kesäakatemia

Tiedon lähteenä intuitio, kokemus, luonto, akasha...

–

–

–

Vietä inspiroivat viisi päivää filosofisesti ajattelevien, intuitiivisesti oivaltavien ja holistisesti
hahmottavien ystävien seurassa Kaukalinnan kauniissa kappalaisen pappilassa.

Lipunnosto ja juhannusbooli
Päivällinen

Aslak Larjo
Yrttisauna
Iltapala. Hyvää Juhannusyötä! Muista Juhannusyön taiat!

Aamiainen
Päivän avaus ja info

Tuula Uusitalo,
Yrjö Honkala,

Lounas
Timo Ristiluoma,
Päiväkahvi
Sinikka Juntura,
Päivällinen

Vapaata ohjelmaa, kvanttimystistä pohdintaa, yrttisauna ym
Lipunlasku

Iltapala. Hyvää Yötä!

Meditoiden uuteen päivään
Aamiainen

Päivän avaus ja info.
Aslak Larjo,

Lounas
Heikki Vuorila,
Päiväkahvi
Kaisa Pakkala,
Päivällinen

Vapaata ohjelmaa, läsnäolevaa oivaltamista, yrttisauna ym
Iltapala. Hyvää Yötä!

Meditoiden uuteen päivään
Aamiainen

Päivän avaus ja info
Pentti Mäkelä,

Ohjelma:

25.6. Juhannusaattoilta
Klo 18.00

26.6. Juhannuspäivä
Levollisesti meditoiden uuteen päivään
Klo 8.30 9.15
Klo 9.30

Klo 12.00
Klo 13.15
Klo 15.00
Klo 15.30
Klo 17.30

Klo 21

27.6. Sunnuntai

Klo 8.30 9.15
Klo 9.30

Klo 12.00
Klo 13.15
Klo 15.00
Klo 15.30
Klo 17.30

28.6. Maanantai

Klo 8.30-9.15
Klo 9.30

Ravun Täydenkuun Aurinkomeditaatio,

"Tehkää kysymyksiä". Kysymykset tiedon lähteenä.
Mihin mielesi ulottuu? ESP-kokeita

Luonnontieteiden uudistuva ihmiskäsitys

Filosofinen tieto ja tietoisuuden kehitys

Vihkimykset tiedon lähteenä

Kokemus tiedon lähteenä

Intuitiivisen ja kokemuksellisen tiedon lähteillä

Ihminen ja syvenevä luontoyhteys?

-

Via-Akatemia
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Klo 11.30
Klo 12.30
Klo 14.30

29.6. Tiistai

Klo 8.30–9.15
Klo 9.30

Klo 12.00
Klo 13.15
Klo 15.00
Klo 15.30
Klo 17.30

30.6. Keskiviikko

Klo 8.30 9.15
Klo 9.30

Klo 12.00

Lämpimästi tervetuloa!

Lounas hieman aiemmin
Börje Fri,
Päiväkahvit

Lähtö Punkaharjulle Retretin taidenäyttelyyn Helene Schjerfbeckin ja taiteilijasisarten teoksiin
tutustumaan. Retretti on auki klo 18.00 saakka.
Päivällinen ulkona! Keittiöväki vapaalla!
Vapaata ohjelmaa Kaukalinnassa, pohdintaa päivän helmistä, yrttisauna ym
Iltapala. Hyvää Yötä!

Aamumeditaatio
Aamiainen

Päivän avaus ja info
Päivi Kansanaho-Guo,

Lounas
Timo Hoikkala,
Päiväkahvi
Terttu Seppänen,
Päivällinen

Vapaata ohjelmaa, keskustelua päivän teemasta, yrttisauna ym

Iltapala. Hyvää Yötä!

Aamumeditaatio
Aamiainen

Aamun avaus ja info
Tuula Uusitalo,

Lounas ja päättökahvit.
Huoneiden siivous ja kotiinlähtijöille !

Aamumeditaatiot ja iltaohjelma muotoutuvat vapaasti tai paikallaolevien ohjaajien mukaan tai
itseohjautuvasti. Mm. keskustelua ja ajatusten vaihtoa, yrttisaunaa, mielen ja kehon harjoituksia,
ajatustyömeditaatiota, uintiretkiä, kävely- ja talkootyömeditaatioita keittiössä ja pihoilla.

Tiedustelut Via-Akatemia, puh. (015) 543 112 tai 040 825 5165, email

Osallistumismaksu 120 euroa
koko ajalta, 30 euroa/päivä tai
tarvittaessa stipendi.
Majoitus sisältäen täysihoidon
on 30 euroa/vrk, Via ry:n
jäsenet 25 euroa/vrk.
Ilmoittautumiset 21.6.2010
mennessä Via-Akatemiaan,

tai
puh. (015) 543 112,
040 825 5165.

Kasvien salattu viisaus

Kanavoitu tieto

Empiirinen tieto

Henkinen kokonaisnäkemys, ESP ja akasha

Kynttiläseremonia

Yhteenvetoa koetusta ja opitusta synergisesti

Hyvää kotimatkaa

–

via.akatemia@via.fi

via.akatemia@via.fi



VIA POSITIVA 2/201022

Miten minä voin ajatella, puhua, tuntea ja toimia
tavalla, joka olisi universaalinen laki? Miten
tunnistetaan kaikkiallinen moraalilaki?

Kantin

Kehitys

Hyvin nuorena luin (1724–1804) kategorisesta
imperatiivista

.
Tämän lauseen ilmaisema päämäärä tuntui olevan
huikaisevan kaukana. Miten minä voin ajatella, puhua,
tuntea ja toimia tavalla, joka olisi universaalinen laki?
Miten tunnistetaan kaikkiallinen moraalilaki? Sellai-
seen pystyvät vain jumalat, ja minä olin nuori ihminen
vasta alkamassa aikuisen ihmisen elämää. Univer-
saalisen lain mukainen toiminta on ihmisen kykyjen
äärirajoilla. Kant kuvitteli mielessään maailman, jonka
asukkaat ovat kehittyneet korkealle henkiselle tasolle.

oli jo
saavutettavissa oleva päämäärä. Kärsivällisyys, oikeu-
denmukaisuus ja ystävällisyys olivat asioita, joita ky-
kenin käytännössä harjoittelemaan. Samalla minulle au-
kenivat Jeesus Kristuksen sanat:

. Huoma-
sin, että vaikka olin täysi-ikäinen, en ollutkaan valmis
ihminen. Minä pystyin kasvamaan ja muuttamaan käyt-
täytymistäni ja ajatuksiani, minä olin kehittyvä yksilö.

Me kaikki olemme oppineet koulussa, kuinka yksiso-
luisesta olennosta on evoluution aikana vähitellen kehit-
tynyt ihmiskehon kaltainen ihmeellinen systeemi.
Evoluutio on mahtava voima ja toimii koko ajan, vaikka
sitä on vaikea huomata lyhyen ihmiselämän aikana.
Lapsen fyysinen kehitys kulkee määrättyjen vaiheiden
läpi. Vauva oppii kääntymään mahalleen, istumaan,
ryömimään, nousemaan seisomaan ja kävelemään –
tässä järjestyksessä. Kaikki ihmislapset toimivat näin,
se on universaali kehityslaki. Ihmisen henkinen kehitys

Toimi vain sellaisen maksiimin mukai-
sesti, jonka voit samalla tahtoa tulevan yleiseksi laiksi

Kohtele toisia niin kuin tahdot itseäsi kohdeltavan

Ja niin kuin te tahdotte
ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille

on myös ilmeisesti määrättyjen universaalien lakien
mukainen, mutta niitä ei tänä aikana vielä ole yleisesti
tiedostettu. Askel askeleelta ihmiskunta kehittyy henki-
sesti korkeammalle tasolle.

Kehityksen kulun voi nähdä katsomalla taaksepäin ja
tutkimalla Euroopan historiaa esimerkiksi orjuuden
osalta. Orjuus alkaa olla tänä päivänä harvinainen ilmiö,
vaikka se muutama sata vuotta sitten oli itsestään selvä
tapa. Orjuuden hylkääminen vaati yhteisön muodosta-
mien yksilöiden kehittymistä tasolle, jolla tiedostetaan
jokaisen yksilön tasa-arvoinen asema riippumatta siitä,
mikä on hänen varallisuutensa, yhteiskunnallinen ase-
mansa tai rotunsa.

, sanoo
hindufilosofi . Kehityksen lakiin kuuluu
pyrkiminen korkeammalle tasolle, päämäärä ei ole
selvillä, mutta sisäinen ääni ohjaa kulkemaan oikeaan
suuntaan. Minun sisäinen ääneni neuvoi minua koko
nuoruusiän ajan sanomalla: . Matteuksen evan-
keliumissa ovat sanat:

. Minä anoin, etsin ja löysin kirjoja,
joiden sisältämät tiedot laajensivat käsitystäni ihmisestä
ja elämästä.

Kun ihminen on oppinut tarpeeksi kokemuksistaan
erilaisissa jälleensyntymissä, hän saavuttaa tason, jolla
hän hämärästi alkaa tajuta olevansa enemmän kuin
fyysisessä olomuodossa oleva olento. Ihminen alkaa
etsiä korkeampaa olemassaoloa, hän tahtoo kehittyä.

,
sanoo Sri Aurobindo. Ihminen löytää oikean paikkansa
kosmisen liikkeen sisällä ja hän alkaa itse toimia oman
kehityksensä ohjaajana ja alkaa luoda omaa olemustaan
uuteen muotoon.

Kaikella on tarkoitus ja universaaliset lait ohjaavat
ilmeisesti niin fyysistä luontoa kuin henkistä olemassa-
oloa. Luonto elää omien lakiensa mukaan, ihminen

Ihminen ei voi olla pyrkimättä Ääretöntä kohti

etsi, etsi
Anokaa, niin

teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa,
niin teille avataan

Olen sielu, kehityn ja pysyn universaalin Energian
poluilla ja olen itsessäni kaiken oman luomiseni siemen

Sri Aurobindo

Jeesus Kristuksen

Matkalla kohti
kaikkiallista hyvyyttä

Liisu Lounaskorpi

Pohdintaa II ja III opetuskirjeiden tematiikasta
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Aila Voutilainen

pystyy jo tunnistamaan näitä lakeja ja vaikuttamaan
niihin. Henkistä kehitystä ohjaavat lait ovat myös
olemassa, ihminen oppii vähitellen tuntemaan niitä ja
elämään niiden mukaan. Jokaisella ihmisellä on
Omatunto, Korkeampi Minä, joka puhuu silloin, kun on
poikettu oikealta tieltä. Lapsen omatunto on vielä hyvin
voimakas ja olen usein nähnyt, kuinka lapsen koko
olemus kertoo siitä, että hän on tehnyt jotain kiellettyä.
Aikuinen kuulee oman Mestarinsa äänen myös hyvin
selvästi, kun seuraa ohjeita, jotka kuuluvat hänen
sisimmässään.

Luonne on yksilöllisten ominaisuuksien yhdistelmä,
joka erottaa ihmisen toisista ihmisistä sekä tapa, jolla
ihminen suhtautuu erilaisiin asioihin. Luonteen
jalostaminen Kirjeopisto Vian rajajoogassa on näiden
yksilöllisten ominaisuuksien negatiivisten piirteiden
muuntamista positiivisiksi. Minun käsitykseni mukaan
olen saanut tämän persoonallisuuden tätä elämää varten
oppiakseni määrättyjä läksyjä. Persoonallisuuteni omaa
juuri ne negatiiviset ominaisuudet, joiden muuntaminen
on tehtäväni. Henkiselle Tielle lähteminen, rajajoogan
opiskelun aloittaminen, merkitsee hyppyä uuteen ajat-
teluun. Irtautuminen ympäristön vallitsevasta ajattelu-
mallista vaatii oppilaalta henkistä itsenäisyyttä ja tahtoa
löytää oma tiensä. Teitä on monenlaisia ja jokainen
löytää varmasti oman tiensä, jos etsijän tahto kehittyä on
tarpeeksi voimakas.

Luonteen jalostaminen alkaa itsetutkiskelulla.
Tarkkailemalla omaa ajatteluaan, tunteitaan, puhettaan
ja käyttäytymistään ja niiden vaikutusta kanssaihmisiin
pystyy luomaan kuvan itsestään. Oman ihanneihmisen
kuva on vertailukohteena ja siihen pyrkiminen tulee
elämän päämääräksi. Kautta aikojen on ihmiskuntaa
neuvottu ja opetettu parantamaan tapojaan. Monet
suuret Opettajat ja filosofit ovat antaneet ohjeita siihen,
miten eletään oikein ja millainen on hyvä elämä ja he
kaikki korostavat sitä, että jokaisen on parannettava
itsensä henkilökohtaisesti, sitä ei voi toinen tehdä.

Jo (n. 150 e.Kr.) rajajoogassa on neuvo
pahojen ajatusten poistamiseksi: ne on yritettävä kor-
vata vastakkaisilla ystävällisyyden, lempeyden, rak-
kauden, totuuden jne. ajatuksilla. Vialaisessa raja-
joogassa luonteen jalostaminen alkaa kielteisten
ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen sammuttami-
sella. Negatiivisuuden sammutukseen ja positiivi-
suuden sytytykseen on laadittu apuvälineiksi loogisen
positiivisen ajattelun mukaisesti muodostetut mantrat.

Luonteen jalostaminen

Patanjalin

Luonteen jalostaminen muistuttaa porkkanapenkin
kitkemistä. Porkkanan taimet näkyvät selvästi rik-
karuohojen seasta. Kitkeminen on kesäkuumalla
ankaraa työtä, se vaatii kärsivällisyyttä ja tarkkuutta.
Kun penkki on kitketty, porkkanat pääsevät kasvamaan
uudestaan, jos niille annetaan siihen mahdollisuus.
Vanhat ajatusmallit ovat yllättävän sitkeitä. Vielä
monen vuoden tietoisen harjoittelun jälkeen olen
hämmästynyt entisen ajattelun ilmestymisestä
tajuntaani. Rikkaruohot ovat sitkeitä.

Tarkkailemalla itseään oppilas tunnistaa negatiiviset
ominaisuudet, jotka hänen pitää sammuttaa. Kun kuun-
telee omaa puhettaan, huomaa loukkaavat sanat ja
epäystävällisen äänensävyn.

, on ohje, jonka avulla olen itse oppinut ymmärtä-
mään muita ihmisiä. Kanssaihmisen elämäntilanteen
selvittäminen tuo uuden näkökulman kanssakäymiseen.
Miksi tunnen näin ja miksi ajattelen tästä asiasta tällä
tavalla, ovat kysymyksiä, joihin vastaamalla saa sel-
ville, missä ja milloin tunne tai asenne on saanut
alkunsa. Luonteen jalostaminen vaatii aikaa ja
kärsivällisyyttä. Usko oman itsen uudelleen luomiseen
ja tahto suoriutua tästä tehtävästä antavat voimia. Tahto
on energia, joka saa uskon kohteen toteutumaan ja
ihmisen tahto on osa jumalallista Tahtoa. Tahto voimis-
tuu koko ajan tietoisen harjoittelun seurauksena.

Hyväksymällä itsensä sellaisena kuin on ja antamalla
itselleen anteeksi tekemänsä virheet, kehittyminen
sujuu helposti. Virheistä oppii ja niitä tarvitaan. Kun
sitten huomaa suhtautuvansa negatiiviseen tilanteeseen
uudella, positiivisella tavalla, tietää itse oppineensa
jotain. Vialaisen rajajoogan opettama luonteen
jalostaminen on itsekasvatusmenetelmä, jolla ihminen
ohjaa omaa kehitystään. Hän ei enää ole ulkoapäin
tulevien tapahtumien armoilla, vaan alkaa tuntea
kehityksen lakeja ja alkaa elää niiden mukaan.

Tapahtumat, joita elämässämme esiintyy, eivät si-
nänsä ole negatiivisia, vaan meidän asenteemme niihin
määrää sen, miten niihin suhtaudumme.Asenteet voivat
olla lapsuudessa ja nuoruudessa opittuja tai entisistä
elämistä tuotuja suhtautumistapoja. Perheen, koulun ja
ympäröivän kulttuurin vaikutuksesta syntyneet käsityk-
set ovat usein hyvin voimakkaita ja niiden muuttaminen
vaatii aikaa, voimakasta tahtoa ja henkistä itsenäisyyttä.
Kaikki nämä luonteeseen vaikuttavat tekijät ovat
tärkeitä, sillä ne kuuluvat elämänsuunnitelmaan ja
niiden kautta löytyvät asiat, jotka on tarkoitus oppia
tässä elämässä.

Minä olen Karjalan evakkoja ja suhtautumiseni
naapurikansaan oli hyvin negatiivinen vuosikausia.
Vanhempani menettivät kotinsa ja omaisuutensa, he
olivat katkeria menetyksistään ja se oli hyvin ymmär-
rettävää. Kodissamme vallitsevat asenteet ja tunteet
muokkasivat minun asenteitani koko lapsuusiän ajan.
Vasta aikuisena ymmärrykseni laajeni ja aloin muuttaa
käsityksiäni. Suvaitsevaisuus ja anteeksianto ovat

Mistä negatiiviset ajatukset muodostuvat?

Ajattele, miltä toisesta tun-
tuu

Minun sisäinen ääneni neuvoi

minua

koko nuoruusiän

ajan sanomalla:

”etsi, etsi”.

Pohdintaa II ja III opetuskirjeiden tematiikasta
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ilmeisesti ominaisuuksia, jotka kuuluvat tämän elämän
oppijaksoon.

Ajatukset ovat energiaa ja niitä liikkuu ympärilläm-
me koko ajan pyrkien tajuntaamme. Tarkkailemalla
ajatteluaan huomaa, milloin jossain toisessa tajunnassa
syntynyt ajatus pyrkii tietoisuuteen. Tällainen ajatus
poistuu käskemällä, ja kun luo itselleen uuden posi-
tiivisen ajatuksen samasta aiheesta, pysyy tajunnanvirta
positiivisena.

Kirjeopisto Vian opettama rajajoogamenetelmä koos-
tuu loogisen positiivisen ajattelun avulla muodos-
tetuista mantroista eli lauseista, jotka toimivat luonteen
jalostuksen apuvälineinä. Oppilas on itse vastuussa
omasta kehityksestään, opettajien ohjeet ja mantrat ovat
tukemassa tätä prosessia. Pelkkä mantrojen toisto ei
riitä, vaan vasta kun ominaisuus, jota oppilas itsessään
kasvattaa, näkyy käytännössä, on hän astunut askeleen
eteenpäin kehityksensä tiellä.

Ajattelu on ihmeellinen asia. Me olemme tietoisia
ajattelun avulla. Tajuisena olemisen aikana tietoisuus on
yhtä ajatusten virtaa, joka pulppuilee sinne tänne ja
jonka sisältö vaihtelee koko ajan. Kuvittelemalla me
voimme olla mitä tahansa ja elää missä tahansa sekä
tehdä mitä tahansa mielemme keksii. Ajattelemalla
pystymme kasvattamaan itseämme.

Luonteen jalostaminen alkaa ajatusten tutkimisella ja
niiden tarkkailun avulla erotetaan negatiivinen ajattelu,
jota aletaan muuttaa positiiviseksi. Tunteet ja
aistimukset, muistot ja oma käyttäytyminen, puhe ja
toiminta, nämä kaikki ovat tarkastelun kohteina.

Tarkkaillessani itseäni huomaan, että luonteen-
piirteistäni puuttuu kärsivällisyys ja alan harjoitella sitä
käytännössä saaden tukea mantroista.

1. Sinä tahdot olla kärsivällinen, anteeksiantavainen
ja lempeä.
2. Sinä opit olemaan kärsivällinen, anteeksiantavainen
ja lempeä.
3. Minä uskon ja sinä uskot, että sinä olet
kärsivällinen, anteeksiantavainen ja lempeä.
4. Sinä olet kärsivällinen, anteeksiantavainen ja
lempeä. (Kirjeopisto Via, III opetuskirje, s. 10)

Oppiminen on järkiperäistä tavoitteellisuutta,
oppilaan tavoite rajajoogassa on luonteen jalostuminen.
Korkeampi Minä ohjaa ajatusten avulla tajunnan
puhdistumista ja kannustaa alempaa minää tässä työssä.

Miksi minä tahdon
olla kärsivällinen? Toimiessani ihmisten, erityisesti
lasten kanssa, tarvitsen kärsivällisyyttä ja pitkäjän-
teisyyttä. Toistelen lauseita ja huomaan, että asiat suju-
vat paremmin, kun kuuntelen toisia, heidän näke-
myksiään ja mielipiteitään. Kärsimättömyyshän on sitä,
että hermostun, kun asiat eivät suju minun tavallani.

Istun luokkahuoneessa pienen ekaluokkalaisen pojan
kanssa, hänellä on vaikeuksia kirjainten tunnistami-

Menetelmä

Sinä tahdot olla kärsivällinen.

sessa. Koulupäivä on ollut pitkä ja me molemmat
olemme väsyneitä. Olen monta kertaa yrittänyt saada
poikaa tunnistamaan Ä-kirjainta, mutta hänen mie-
lestään se on T. ”Millä äiti alkaa? kysyn ja yritän saada
hänet huomaamaan, että äiti-sanan alussa on ä-äänne.
Se sujuu jo, mutta kun näytän Ä-kirjainta, se on edelleen
hänelle T. Sama toistuu useasti, lopulta alan nauraa ja
poika yhtyy nauruun.. Lähdemme molemmat kotiin.
Minun nauruni johtui sekä tilanteen koomisuudesta että
siitä ilosta, jota tunsin huomatessani oppineeni olemaan
kärsivällinen. Seuraavina päivinä löysin metodin, jolla
pieni koululainen oppi tuntemaan kirjaimet. Ostin
irtokirjaimet ja niiden avulla poika alkoi edistyä. Hänen
oppimisensa tapahtui koskettelemalla, ei kuuntele-
malla, eikä katselemalla. Hän edistyi lukemisen
opettelussa omaan tahtiinsa ja keväällä hän hallitsi
tämän tärkeän taidon.

Opin näkemään, miksi tämä yksilö käyttäytyy juuri
näin tällä hetkellä. Kärsivällisyyden opetteleminen on
toisen ihmisen olemuksen tiedostamista. Hän näkee ja
tiedostaa asiat omalla tavallaan ja minun tehtäväni on
oppia hyväksymään se ja toimimaan sen mukaisesti.
Kärsivällisyyden ansiosta ymmärrän paremmin toisia ja
heidän näkemyksiään. Kun toiset tuntevat minun asen-
teeni, he uskaltavat kertoa minulle omat syynsä käyt-
täytymiseensä. Meidän välillemme syntyi luottamus ja
yhteistyö sujuu helposti.

Luonteen jalostaminen on persoonallisten suojamuu-
rien kaatamista. Ne ovat olleet tarpeellisia, mutta niitä ei
enää tarvita, sillä ymmärrys laajenee luonteen jalos-
tuessa. Ihminen huomaa olevansa samassa kehityksen
virrassa kanssaihmistensä kanssa ja jokainen kulkee
samojen askelmien kautta, mutta askeltaa omaan
tahtiinsa omaa polkuaan. Me kaikki olemme menossa
kohti yhteistä päämäärää, me emme kilpaile toistemme
kanssa, vaan yritämme kulkea yhdessä toisiamme
auttaen ja neuvoen.

Kirjeopisto Vian opettaman rajajoogan mukainen
luonteen jalostaminen on tuonut elämääni suuria
muutoksia. Ne eivät näy ulkonaisessa olemisessa,
sisäinen elämä on muuttunut. Tunnen, että kaikella on
tarkoitus ja on olemassa Kaikkiallinen Hyvyys, jota
kohti olen matkalla. Ymmärrän itseäni ja muita ihmisiä
paremmin ja annan anteeksi sekä itselleni että toisille ne
pienet rikkeet, jotka ovat tapahtuneet. Käsitykseni
elämästä on laajentunut, minä en olekaan enää kaiken
keskipiste, vaan yksi muiden joukossa. Minä olen

Luonteen jalostamisen vaikutus

”Ajattele, miltä toisesta tuntuu”, on ohje,

jonka avulla olen itse oppinut

ymmärtämään muita ihmisiä.
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tärkeä, mutta niin ovat toisetkin, kukin omalla tavallaan.
Minun ei tarvitse olla täydellinen ja onnistua kaikessa,
mitä teen. Se riittää, että toimin niillä tiedoilla, taidoilla
ja voimavaroilla, joita minulla on ja yritän parhaani.
Työni sujuu paremmin ja suhteet toisiin ihmisiin
muuttuvat vähitellen hyviksi.

Luonteen jalostaminen on Henkisen Tien pohjan
rakentamista. Mitä paremmin sen tekee, sen helpompi
on kulkea polkua eteenpäin. Kulkiessani omaa tietäni
omassa tahdissani välillä kompastun ja kaadun
kuoppaan, joka on jäänyt korjaamatta. Palaan takaisin,
muutan sen piirteen itsessäni, joka on aiheuttanut
murtuman Tiehen ja jatkan eteenpäin uskoen ja luottaen
siihen, että pääsen seuraavalle etapille. Luonteen
jalostaminen jatkuu koko elämän ajan, sillä aina löytyy
jotain parannettavaa. Kun vertaan nykyistä itseäni
siihen nuoreen aikuiseen, joka etsi tietä, huomaan
edistyneeni. Minä olen oppinut paljon, käsitykseni
elämästä ovat saaneet toisen suunnan ja ymmärrän
itseäni ja lähimmäisiäni paremmin.

Uskon siihen, että tietämykseni sisältö ja ymmär-
rykseni laajenevat kehityksen kuluessa varmasti ja opin
käsittämään erilaisia asioita oikealla tavalla. Tietoisuu-
teni kykenee ottamaan vastaan tietoa, joka selittää mi-
nulle elämän merkitystä ja minun tehtävääni siinä. Minä
tahdon ja uskon pystyväni jalostamaan luonnettani

ajatusteni avulla ja tunnen iloa ja kiitollisuutta kaikkia
niitä kohtaan, jotka ovat tukenani ja apunani tässä
työssä.
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Teksti on Via-Akatemian Kirjeopisto Vian rajajoogan
täydennyskoulutuksen essee Luonteen jalostamisesta
Kirjeopisto Vian rajajoogan mukaan.

Lähteet

Edesmennyt Liisu Lounaskorpi kirjoitti Kirjeopisto Vian rajajoogan täydennyskoulutuksessa esseen Luonteen
jalostamisesta. Essee julkaistaan nyt postuumisti Liisun omaisten luvalla. Kuvassa Liisu Lounaskorpi onnittelee
70 vuotta täyttävää opettaja Mirja Salosta vuonna 1995.
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Kirjeopisto Vian rajajoogan tärkeä elementti on
kieli. Miten sitä voidaan käyttää ihmisen henkisen
kehityksen hyväksi?

Sammuttamisesta sytyttämiseen

tahdot olla oikealla tavalla

opit olemaan
Minä

uskon ja sinä uskot

Sinä tunnet
tunteita

Kirjeopisto Vian opetuskirjeiden mukaan positiivisuu-
den sytyttäminen ihmisessä on vialaisen (elämän)fi-
losofian avain, jolla ihminen voi kehittää itsessään ole-
via positiivisia ominaisuuksia. Tämä tapahtuu
toistelemalla riittävästi toisessa opetuskirjeessä olevia
sammutuskaavoja. Tämän jälkeen kutsutaan vähitellen
esiin oma jumalallinen puoli ja kehitetään sitä.
(Opetuskirje II sivu 12 ja III sivu 2)

Positiivisuuden sytyttäminen perustuu nelivaiheiseen
kaavaan eli mantraan (OK II s. 12). Ensimmäisen
vaiheen muoto on ”Sinä
jotain”: esimerkiksi ”Sinä tahdot olla oikealla tavalla
rauhallinen”. Toisen vaiheen kaava on muotoa ”Sinä

jotakin”; esimerkiksi ”Sinä opit olemaan
rauhallinen”. Kolmannessa vaiheessa toistellaan ”

jotakin” muotoista kaavaa;
esimerkiksi ”Minä uskon ja sinä uskot, että sinä olet
rauhallinen”. Kolmannessa vaiheessa käytetään myös
kaavan toista muotoa ” ” kun mukana on

. Esimerkiksi ”Sinä tunnet rakastavasi...”.

Elämänmuutoksen kieli

Kirjeopisto Vian
rajajoogan
opetuskirjeiden
kielen tarkastelua

Heikki Vuorila

Neljännen vaiheen muotoa on “Sinä jotakin”:
esimerkiksi “Sinä olet rauhallinen”.

Vialaisen elämänfilosofian yksi ontologinen oletus
on siinä, kun opetuskirjeissä tehdään ero Kaikkeuden
(minän) ja minun oman persoonani (sinän) välillä.
Tämän vuoksi nelivaiheisen kaavan kolmannessa
vaiheessa käytetään muotoa ”Minä uskon ja sinä us-
kot...”. Ajatuksena on alemman persoonan olemassa-
olon täydellinen sammuminen ja sitä kautta äärettömän
autuuden (olemattomuuden) saavuttaminen (OK II
s.12). Buddhalaisuudessa tätä kutsutaan nirvanan
saavuttamiseksi. Vialaisuudessa puolestaan puhutaan
tietoisesta ihmisen negatiivisten ominaisuuksien

.
Jumaluuteen yhtymisen tuottama autuus saavutetaan,

kun nirvanaan yhtymisestä on seurannut positiivisten
ominaisuuksien luominen ja kehittäminen (II s.12).

Kysymyksessä on nirvanan aktiivinen puoli. Tätä
vialaisessa elämänfilosofiassa kutsutaan ihmisen
positiivisten ominaisuuksien Vialaisten
oppien mukaan omien ajatusten hallinnan ajatellaan
olevan mahdollista ja helppoa. Omien ajatusten avulla
ihminen pystyy luomaan itsensä kokonaan uudeksi
ihmiseksi. Hän pystyy tietoisesti muovaamaan
positiivisia ajatuskoostumia (OK II s. 2).

, kuvataan opetuskirjeissä ajatuksen
olemusta.

olet

sammuttamisesta

sytyttämiseksi.

Ajatuskoostumat vs. ajatukset

Jokainen ajatus muodostaa ajatustasolla ikään kuin
olion. Millainen olio ajatus sitten on? Ajatus on
säteilyvirtojen, hienojen ja herkkien sähköenergioiden
väreilystä tiivistynyt olio, kosmisen ajatussäteilyn
koostuma. ”Koostuma” on ajatukselle parempi sana
kuin ”olio”

Heikki Vuorila tutki Kirjeopisto Vian rajajoogan
täydennyskoulutusesseessään III opetuskirjeen kieltä
kielifilosofian näkökulmasta.
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Vialaisen ontologian mukaan Kaikkiallinen Tajunta
eli avaruus on täynnä mitä erilaisimpia ajatuskoos-
tumia. Kaikkiallinen Tajunta on eräänlainen ääretön
ajatusvarasto, joka sisältää kaikki maailman-
kaikkeudessa olevat ajatukset. Kaikkialliseen Tajuntaan
tulevat ja sieltä lähtevät kaikki ne ajatukset, joita eri
ihmisten tajunnassa liikkuu ja joita nämä ihmiset usein
erehtyvät pitämään ominaan. Todellisuudessa
yksilöiden ajatukset ovat Kaikkiallisessa Tajunnassa
leijailevia erillisiä koostumia (OK II s. 4).

Jokainen yksilöllinen tajunta vetää Kaikkiallisesta
Tajunnasta itseensä ajatuskoostumia, jotka sisältönsä
puolesta ovat samankaltaisia kuin siinä itsessään olevat
ajatuskoostumat. Nämä ajatuskoostumat kotiutuvat
siihen tajuntaan, jossa ne ovat usein tottuneet käymään
ja palaavat mielellään takaisin (OK II s. 4).

Esimerkiksi käyttäessäni vialaisen elämänfilosofian
avainta – nelivaiheista kaavaa – vedän Kaikkiallisesta
Tajunnasta kyseisiä ominaisuuksia itseeni. Koska
vialaisessa opissa tehdään ero Kaikkiallisen minän
(minä) ja oman persoonani (sinän) välillä, siksi
mantrassa käytetään sinä-muotoa. Esimerkiksi
mietiskelyohjelmalla 1) Sinä tahdot rakastaa”, 2) ”Sinä
opit rakastamaan”, 3) Sinä tunnet rakastavasi” ja 4)
”Sinä rakastat”, vedetään Kaikkiallisesta Tajunnasta
minuun itseeni rakkauden ominaisuuksia. Vialaisen
elämänfilosofian mukaan jokainen positiivinen lause
edistää lukijassaan positiivisuutta. ( s. 14).

A) Aktiivisessa positiivisuuden sytyttämisessä ihminen
hakee kosmoksesta erilaisia positiivisia ominaisuuksia
ja vetää niitä itseensä. Hänen korkeampi Minänsä toimii
tällöin itse positiivisuuden tietoisena Luojana (OK III s.
4).

B) Passiivisessa positiivisuuden sytyttämisessä
ihminen ottaa vain vastaan valmista antaen luonnon lain
voimasta itsestään täyttyä erilaisista ajatuskoostumista.
Näin ihminen korkeamman Minänsä välityksellä
ainoastaan siivilöi tajuntakenttäänsä pyrkivät ajatus-
koostumat päästäen vain positiiviset sen sisäpuolelle
(OK III s. 5).

Ihminen, jonka olemus on täynnä positiivisuutta
tartuttaa sitä joka hetki ympäristöönsä saattaen siten
myös toiset häntä läheltä olevat ihmiset entistä
positiivisemmiksi (OK III s. 5).

Ajatusten ja niiden oikeaan ohjaamista
sekä ajatusten ihminen voi kehittää ainoastaan
ajatusten harjoittamisen avulla. Ajatusten voima ja sen
käyttö on tärkeä, koska ihminen joutuu säännöllisesti
olemaan kontaktissa muihin ihmisiin, eikä hän voi
huomiota herättämättä ryhtyä tarvittaessa lausumaan
mantroja ääneen. Mantroja voidaan toistella ääneen,
mutta niitä voi toistella myös etupäässä ajatuksin (OK
III s. 2).

Kaikkialliseen tajuntaan eli avaruuteen kurottau-
tumisesta huolimatta vialaisessa elämänfilosofiassa
ajatellaan, että jokaisen ihmisen tärkeimpiin velvolli-
suuksiin kuuluu hoitaa kaikki jokapäiväisen elämänsä

”
”

OK II

Aktiivinen ja passiivinen sytyttäminen

hallintaa
voimaa

tehtävät parhaalla mahdollisella tavalla samalla
levittäen iloa ympärilleen. Jokapäiväisen työn käsitteen
alle kuuluvat muun muassa: ammatilliset työt, perheen
ja kodin työt, harrastukseen liittyvät tehtävät ja hen-
kisen kasvun vaaliminen (OK II s. 6).

on kaiken tekemisen alku. Ennen kuin
voin suorittaa jokin teon, minulla pitää olla ajatus
kyseisestä asiasta. Ajatuksen lisäksi on
tärkeä osuus tekemiseen saattamisessa. Kolmantena
tähän kokonaisuuteen kuuluu . Kun nämä

– ajatteleminen
( tahtominen ( ) ja tunteminen )
kohtaavat toinen toisensa, silloin tämä kokonaisuus
muodostaa tekemisen ( ) kokonaisuuden (OK I s. 2-
3).

Esimerkiksi ensin ajattelen lämmittää saunan. Pelkkä
ajatteleminen ei riitä vaan minun on tahdottava
ajattelemaani asiaa – tässä tapauksessa saunan
lämmittämistä. Tahtomisvaiheessa olen päässyt
pelkästä puhtaasta ajattelemisesta eteenpäin. Kun vielä
oikein tunnen olemuksessani olevani lämmittämässä
saunaa, sitten huomaan lämmittäväni innostuneesti
saunaa.

Näitä kolmea –
ajattelemista, tahtomista ja tuntemista – voi soveltaa
aivan tavallisen konkreettisen työn tekemisen lisäksi
omien ajatusten harjoittamiseen. Ensin ajattelen
harjoittavani ajatuksia. Ajattelemisen jälkeen tahtomi-
nen kasvaa niin suureksi, että minä ryhdyn
harjoittamaan omia ajatuksiani. Lopulta vielä tunnen
olevani iloinen siitä, että olen ryhtynyt harjoittamaan
omia ajatuksiani. (OK I s. 3).

Ajatukset ovat tavallaan toimintojen, tekojen
siemeniä. (OK I s. 3). Ajatuksissa on potentiaalisena se
kaikki mitä minä tulen tekemään tulevaisuudessa. Siksi
onkin hyvin tärkeä miettiä kysymystä ”Minkä laatuisia
minun ajatukseni ovat?”, sillä ajatuksillani minä luon
oman tulevaisuuteni. Ajatus on suuri voima, siksi onkin
tärkeää, että ajatukseni ovat sekä sisällöltään että
muodoltaan positiivisia. Se ei riitä, että pelkästään

Ajattelemisesta tekemiseen
(tekemään saattaminen)

Ajatteleminen

tahtomisella

tunteminen
kolme tekemisen osakomponettia
ajatus), tahto (tunne

teko

tekemisen osakomponenttia

Ihminen, jonka olemus on täynnä

positiivisuutta tartuttaa sitä joka hetki

ympäristöönsä saattaen siten myös toiset

häntä läheltä olevat ihmiset entistä

positiivisemmiksi

Pohdintaa II ja III opetuskirjeiden tematiikasta



VIA POSITIVA 2/201028

ajattelen sisällöllisesti ja muodollisesti positiivisia
ajatuksia. Toki tämä on ensimmäinen ja tärkein vaihe.
Ajattelemisen jälkeen tulevat tahtominen ja tunteminen,
jotka yhdessä muodostavat tekemisen kokonaisuuden.

puhutaan muodoltaan ja sisällöltään positiivisten lau-
seiden nelikentästä. Ensimmäinen kaikkein täydellisin
lause on ”Tuo talo on kaunis”. Tässä lauseessa on
käytetty muodoltaan myönteistä predikaattia ”on”.
Myös sisältönsä puolesta lause on myönteinen, koska
talosta lausutaan myönteinen arvoarvostelma sano-
malla sitä kauniiksi. (OK I s. 8). Tätä lausetta voidaan
kuvata kahdella plus (++) merkillä.

Jos sanomme, että ”Tuo talo on ruma”, niin muotonsa
puolesta se on myönteinen, koska siinä on käytetty
myönteistä predikaattia ”on”. Sisältönsä puolesta lause
on kielteinen, koska talosta on lausuttu kielteinen
arvoarvostelma sanomalla sitä rumaksi (OK I s. 8}.
Tämä lause saa yhden plus (+) merkin ja yhden miinus
(-) merkin.

Kolmas mahdollisuus on, että sanomme tavallaan
kiertäen ”Tuo talo ei ole ruma”. Muodoltaan tämä lause
on kielteinen, koska siinä on käytetty predikaattina ”ei
ole”. Mutta sisällöltään lause on myönteinen, koska
lauseen merkityssisältö on ' Tuo talo on kaunis” (OK I
s. 8), jos sanat ruma” ja kaunis” ovat kielenkäy-
tössämme vastakkaiset. Tämä lause saa muotonsa
puolesta yhden miinus (-) merkin ja sisältönsä puolesta
yhden plus (+) merkin.

On vielä neljäskin mahdollisuus sanoessamme ”Tuo
talo ei ole kaunis”. Muodoltaan lause on kielteinen,
koska siinä on käytetty predikaattina ”ei ole”.
Sisällöltään lause on kielteinen, koska lauseen merkitys
on ”Tuo talo on ruma”. (OK I s.8). Tässäkin on otettava
huomioon, että ruma ja kaunis ovat kielenkäytössämme
vastakkaisia. Tämä lause saa kaksi miinus (--) merkkiä.

Lause ”Tuo talo on kaunis” on eettinen arvoarvostelma,
jossa otetaan kantaa talon kauneuteen. Lauseen esittäjän
mielestä talo on kaunis. On olemassa muunlaisia
lauseita. Esimerkiksi lause ”Tuo talo on punainen”
kertoo sen tosiasian, että juuri tuo talo on punainen. Tätä
tosiasialausetta ei voi ilmaista negaatiolla sanomalla
esimerkiksi ”Tuo talo ei ole keltainen/sininen/vihreä”.
Toisaalta suhteita ilmaisevia lauseita voi ilmaista
negaatiolla. Esimerkiksi lause ”Tuo talo on korkea”
sisältää samalla tosiasian, että juuri tuo talo ei ole
matala. On olemassa myös todellisuutta koskevia lau-
seita. Esimerkiksi lausahdus ”Tuolla on talo” ilmaisee
sen tosiasian, että tuolla on talo. Tätä tosiasialausetta ei
voi ilmaista negaation avulla sanomalla esimeriksi
”Tuolla ei ole lato”. Lause ”Tuolla ei ole lato” ei ilmaise
sitä tosiasiaa, että tuolla on talo.

Kirjeopisto Vian rajajoogan menetelmänä on
looginen positiivinen ajattelu. Vaatimuksena on, että

Ajatuksista lauseisiin

Esimerkkilauseiden arviointia

Kirjeopisto Vian raja-joogan kurssin I opetuskirjeessä

”
” ”

lauseet (mantrat) ovat sekä muodoltaan että sisällöltään
positiivisia. Esimerkeistämme tämän vaatimuksen täyt-
tää ainoastaan eettinen arvoarvostelma ”Tuo talo on
kaunis”. Myös opetuskirjeiden nelivaiheinen mietiske-
lyohjelma täyttää tämän vaatimuksen:

1) Sinä tahdot olla iloinen ja optimistinen,
2) Sinä opit olemaan iloinen ja optimistinen,
3) Minä uskon ja sinä uskot, että sinä olet iloinen ja
optimistinen ja
4) Sinä olet optimistinen.

Opetuskirjeiden mukaan verbin muotoihin liittyy
ajatuskoostuma. Esimerkiksi indikatiivissa ja imperatii-
vissa oleviin verbin muotoihin liittyvät ajatuskoostumat
ovat voimakkaammat kuin konditionaalissa ja potenti-
aalissa oleviin verbin muotoihin liittyvät ajatuskoos-
tumat (OK VIII s. 39 alaviite). Predikaatteihin ”on” ja
”ei ole” liittyy myös ajatuskoostuma. Predikaatin ”on”
ajatuskoostuma on vahvempi kuin predikaatin ”ei ole”
ajatuskoostuma.

Todellisuudessa yksilöiden
ajatukset ovat Kaikkiallisessa

Tajunnassa leijailevia
erillisiä koostumia

I opetuskirjeessä puhutaan muodoltaan ja sisällöltään
positiivisten lauseiden nelikentästä. Ensimmäinen
kaikkein täydellisin lause on ”Tuo talo on kaunis”.
Tässä lauseessa on käytetty muodoltaan myönteistä
predikaattia ”on”. Myös sisältönsä puolesta lause on
myönteinen, koska talosta lausutaan myönteinen
arvoarvostelma sanomalla sitä kauniiksi.

Pohdintaa II ja III opetuskirjeiden tematiikasta
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Tosiasialauseet vs. eettiset arvoarvostelmat

muodoltaan

sisällöltään

Kirjeopisto Vian rajajoogan opetuskirjeissä on tehty
ero sekä
a) positiivisten ja kielteisten
ajatusten/lauseiden että
b) positiivisten ja kielteisten ajatusten ja
lauseiden välillä.

Tämän lisäksi on tehtävä ero myös tosiasioita kuvaavien
lauseiden ja eettisten arvoarvostelmien välillä.

Tosiasialauseet kuvaavat niitä tosiasioita, joita
todellisuudessa on. Tästä nousee edelleen uusi kysymys
”Minkälainen todellisuus on?” Hyväksymmekö me
tuonpuoleisen metafyysisen todellisuuden vai riittääkö
meille tämän puoleinen fyysinen todellisuus? Tähän
kysymyksenasetteluun en tule ottamaan kantaa tässä
kirjoituksessa.

Esimerkiksi tosiasialause ”Tuolla on talo” kuvaa tosi-
asiaa, että tuolla on talo. Ainakin lauseen esittäjän on
nähtävät talo, jotta hän voi esittää kyseisen tosi-
asialauseen. Jos sama henkilö sanoo lauseen ”Tuo talo
on kaunis”, hänen lauseensa muuttuu arvoarvos-
telmaksi. Hän puhuu omista henkilökohtaisista
arvostuksistaan.

Tuntemukseni mukaan muodoltaan ja sisällöltään
olevan eettisen arvoarvostelman predikaatti ”on” on
niin vahvan myönteisen ajatuskoostuman peitossa, että
sanaa ”on” lausuttaessa vahvistuu lauseen lopun
arvoarvostelma. Sanoessani ”Tuo talo on...” ei ole aivan
sama kuin mitä minä noiden kolmen pisteen paikalle
sanon, sillä myönteinen predikaatti ”on” tavallaan
”määrää/dominoi” lopun eettisestä arvoarvostelmasta.
Siis muodoltaan positiivisten ajatusten/lauseiden tulee
aina ja joka tilanteessa olla myös sisällöltään positii-
visia. Huomionarvoista on se, että nyt puhumme
tosiasioita kuvaavista lauseista ja eettisistä arvoarvos-
telmista. Kielessämme on muitakin kuin indikatiivissa
olevia lauseita.

Toisaalta muodoltaan kielteisten lauseiden predi-
kaatti ”ei ole” on myönteistä predikaattia heikompi,
joten se ei välttämättä ”määrää/dominoi” tosiasiaa
kuvaavan lauseen tai eettisen arvoarvostelman loppu-
osaa. Sanoessani ”Tuo talo ei ole...” kuulijalle saattaa
tulla mieleen, että tuota taloa ei ole olemassa. Tämän
vuoksi on ”yhdentekevää” minkälaisen arvolatauksen
laitan lauseen loppuun, sillä kuulija ”ei jaksa kuunnella
lausetta loppuun asti”.

Kielelliset positiiviset ja negatiiviset tosiseikat

Lähde:

Jos ajattelemme todellisuutemme koostuvan kielelli-
sistä tosiseikoista, jotka vallitsevat ainoastaan lauseissa.
Nämä kielelliset tosiseikat kuvaavat sitä, minkälainen
maailmamme on. Kielellinen ilmaus ”Tietokoneeni
näytön reunus on sininen” on positiivinen tosiseikka.
Me olemme sopineet mitä me tarkoitamme sanalla
”sininen, siksi kaikki lauseen kuulijat ymmärtävät
minkä värinen tietokoneeni näytön reunus on. Se on
sininen. Tämä on kielellinen positiivinen tosiseikka.

Yleensä tietokoneen näytön reunukset ovat harmaita,
mutta minun tapauksessani reunus onkin sininen.
Ystäväni tulee kylään ja toteaa ”Tietokoneesi näytön
reunus ei ole harmaa”. Tämä puolestaan on kielellinen
negatiivinen tosiseikka, koska tietokoneeni näytön
reunus ei ole harmaa vaan sininen. Ystäväni hahmottaa
sen, että tietokoneeni näytön reunus on sininen sen
avulla/kautta, että näytön reunukseni ei ole harmaa
(kuten monissa muissa tapauksissa). Mielestäni tämä on
melko monimutkaista ajattelua. Miksi hän ei ajatellut
suoraan kielellisen tosiseikan kautta, ”tietokoneesi
näytön reunus on sininen”. Kuinka paljon kulttuuris-
samme on tämänlaatuista käänteistä negatiivisten tosi-
seikkojen avulla/kautta ajattelemista?

Ystävälläni oli mielessään ajatus, että kaikki
maailman tietokoneet ovat harmaita. Harmaa on tieto-
koneiden yleisin väri. Hänellä oli kulttuurimme/ elä-
mänmuotomme tuomaa ennakkotietoa tietokoneiden
näyttöjen väristä. Kirjeopisto Vian rajajoogan opetus-
kirjeiden esimerkkilauseet ”Tuo talo on kaunis/ruma”
tai ”Tuo talo ei ole kaunis/ruma” eivät ole positiivisia
eivätkä negatiivisia tosiseikkoja vaan eettisiä arvoar-
vostelmia. Kauniiseen/rumaan liittyy arvoarvostuksia,
mutta tietokone-esimerkin väreihin ei liity arvo-
arvostuksia.

T. E. Matilainen & M. Salonen,
Kirjeopisto Vian

sisäistä opetusmateriaalia. Alkuperäisversiot vuosilta
1955–57.

Kirjeopisto Vian
rajajoogan kurssi. Opetuskirjeet I–X.

Ajatuskoostumat
kotiutuvat siihen tajuntaan, jossa ne

ovat usein tottuneet käymään
ja palaavat mielellään takaisin.
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Positiivisuus pysyy, mantrat muuttuvat

Mantrat
ja kehitys

Positiivisuushan sinänsä ei muutu miksikään,
Kirjeopisto Vian opetuskirjeiden sytytyskaavat
hahmottavat sitä pätevästi ja ymmärrettävästi.
Sen sijaan me itse muutumme koko ajan
ollessamme vialaisia – toisin sanoen menemme
vihkimystiellämme eteenpäin ja käyttövälineemme
kehittyvät.

Meidän täytyy koko ajan opetella lisää positiivisuutta
uuden kehitystasomme ja kehitystarpeemme mukai-
sesti. Toisin sanoen ja selväkielellä: itse kunkin on
aiheellista mantrata
omalta tasoltaan ja kun on sen tiedostanut, mennä
siitäkin eteenpäin.

Viime vuosina on ajatustyömeditaationa toisteltu
mantroja loogisten positiivisten ajatusenergiakenttien
luomiseksi, siis toisten ihmisten omaksuttavaksi –
onhan hyvä, että looginen positiivinen ajattelu leviää
kaikkialle. Oman kehityksen eteneminen on kuitenkin
myös otettava huomioon.

Silloin tällöin tulee omassa kehityksessä vastaan
pitkäaikaisia positivisoitumispyrkimyksiä, jotka ovat
”pysähtyneet”, eivätkä ne etene, vaikka kuinka mant-
raisi. Se on hyvä syy miettiä, mantraako ”omalta tasol-
taan”, vai yrittääkö mekaanisesti toistaa joskus aiemmin
hyvin toiminutta mantraustapaa. Hengitysmenetel-
mäkin toimii hyvin joissakin yhteyksissä, toisissa taas
ei. Joskus käytännön työ on tärkeämpää kuin mant-
raaminen. Kaikki tämä riippuu tilanteesta ja kehitys-
vaiheesta.

Mihin olet pyrkimässä? Päämäärien tulee olla oikean
kokoisia: ei liian vähäisiä eikä liian korkeita. Ihmisen
tulee liikkua kykyjensä ylärajalla, silloin syntyy flow ja
onnistumisen tunne. Päämääriään voi jäsentää samaan
tapaan kuin opetuskirjeiden pitkissä mietiskely-
ohjelmissa ja kaavoissa on tehty – silloin uudet oival-
lukset alkavat päästä tietoisuuteen.

Entä minkälaisissa asioissa on tarkistamisen varaa?
Monipuolinen kehitys on yksi avainsana, toinen on
ihmisyyden ja jumaluuden eri asteet. Jos esimerkiksi on
mantrannut paljon vaikkapa Jumalan tahtoa, on aiheel-
lista muuttaa näkökulmaa ja mantrakaavaa ihmisen
olemuspuolia hyödyntäväksi. Tai jos on käyttänyt pal-
jon Ikuisen Itsen kaavoja, voi soveltaa niitä jonkin vielä-
kin korkeamman olemuspuolen mukaisesti, sillä kor-
keimmatkin olemuspuolemme kaipaavat yhteyttä
meihin, fyysisiin ihmisiin. Jne. Usein intuitio tai vaisto

omasta kehitysvaiheestaan käsin,

sanoo, mitä ei pidä tehdä – tiedon ja ymmärryksen
lisääntyminen kertoo, mitä voi tehdä.

Mantrojen uusimistarve on viesti, joka koskee
ihmisen henkistä kehitystä kokonaisuudessaan. ”Täy-
dellisyys” on aina suhteellista – jokainen on täydellinen
omalla tavallaan mutta epätäydellinen ja epävalmis, kun
katsoo korkeamman vihkimyksen näkökulmasta.

Vialaisen yhteisön lähtökohtana on sen perustami-
sesta alkaen ollut tiedonhalu ja mahdollisimman
korkeaan kehitystasoon pyrkiminen. Opetus tulee
Kirjeopisto Vian ja sen aktiivisten jatko-opiskelijoiden
kautta yhteisön auraan ja on sieltä jäsenten saatavilla.
Keskustelu, henkinen työ, opiskelu sekä yhteisön
käytännön työt virittävät henkisiä aisteja, joiden kautta
jokainen rajajoogan harjoittaja pääsee omakohtaisen
tiedon ja oman kehityksensä lähteille.

Tuula Uusitalo

Tuula Uusitalon mukaan ihminen voi jäsentää elämänsä
päämääriä samaan tapaan kuin opetuskirjeiden
pitkissä mietiskelyohjelmissa on tehty.
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Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin II ja III opetuskirje antavat sammutuksen ja erityisesti
sytytyksen avulla vauhtia luonteen positivisoitumiselle ja yleensä positiiviselle elämälle.

Toimitus kysyi joukolta vialaisia konkreettisia esimerkkejä:
”Oletko oppinut työstämään tunne- ja ajatusenergioitasi syvemmällä tasolla? Onko sen seurauksena

tapahtunut jonkin ominaisuuden jalostumisprosessi, jolla koet olevan todellisia pysyviä vaikutuksia? Kerro
jokin työhösi harrastuksiisi, ihmissuhteisiisi tai tunne-elämääsi liittyvä konkreettinen esimerkki.”

Toimitus toivotti lopuksi Pohtimis-iloa! Oivaltamis-onnea! Eheytymis-eliksiiriä!

Kun aloitin opiskelun Kirjeopisto Vian oppilaana, asuin
Jyväskylässä, eikä läheisyydessäni ollut ketään
henkisistä asioista kiinnostunutta. Itselläni oli kuitenkin
vahva tunne siitä, että jossakin on kaltaisiani ihmisiä.
Kun näin Kirjeopisto Vian ilmoituksen
tiesin, että tämä oli se, mitä olin etsinyt. Olin hyvin
innostunut ensimmäisestä opetuskirjeestä ja opiskelin
sitä hyvin intensiivisesti.Ajattelin, että Kirjeopisto Vian
menetelmä on tie todelliseen uudestisyntymiseen.

Kun Kirjeopisto Vian toinen opetuskirje tuli, paneu-
duin siihen samalla intensiteetillä kuin ensimmäi-
seenkin.Aloin pohtia halua ja pelkoa, uskoa ja epäuskoa
hyvinkin syvällisellä tasolla, sillä pelko ja epäilys
valtasivat minut melkoisella voimalla. Koska Jyväs-
kylässä ei vielä ollut omaa paikallisosastoa, en voinut
keskustella kenenkään kanssa ajatuksistani. Kotona
sain kuulla varoituksia ”hurahtamisestani johonkin
omituiseen lahkoon”.

Alussa kokemani innostus ja varmuus oli kadonnut,
olin aallonpohjassa. En ottanut yhteyttä Kirjeopisto
Viaan, koska en enää ollut varma, onko tämä ylipäätään
minun juttuni. Olin tässä vaiheessa ollut kotiäitinä ja
päätin palata takaisin työelämään ottamalla sijaisuuksia

Ufoajassa

Tuula Uusitalo, Terttu Seppänen

Vialaiset syttyivät
kirjoittamaan sytytyksestä!

paikallisesta Lastenpsykiatrian Klinikasta, jossa oli
psykoanalyyttinen viitekehys. Siellä palautuivat mie-
leeni opit katharsiksesta ja sen pur-
kavasta ja puhdistavasta vaikutuksesta ja aloin nähdä
toisen opetuskirjeen tässä valossa.

Eräällä tavalla olin kulkenut sitä ”via negativaa”, jota
oli kuvannut ”Sielun pimeänä yönä”.

Tämän tajuttuani kirjoitin Kirjeopisto Viaan ja kerroin
kokemuksestani ja sain välittömästi kolmannen opetus-
kirjeen. Samalla sain kuulla, että Jyväskylään ollaan
perustamassa omaa paikallisosastoa.

Lähdin käymään Turussa ja osallistuin Turun pai-
kallisosaston piiriin. Siellä oli parhaillaan Helsingin
paikallisosaston jäseniä vierailulla. Kolmas opetuskirje
ja sen myötä käynnistynyt positiivisten energioiden sy-
tyttäminen ja omien hengenheimolaisten kanssa kes-
kustelu käynnisti aivan uudenlaisen vaiheen henkisellä
tielläni. Kun kontrastina oli pimeys, se merkitsi erään-
laista valoon astumista ja määrätietoista opiskelun jat-
kamista ja eteenpäin menoa. Olin hyvin innostunut osal-
listumaan vastaperustetun Jyväskylän paikallisosaston
toimintaan.

Omalla kohdallani tajusin, että negatiiviset ajatus- ja
tunnetottumukset palasivat sitkeästi mieleeni tuttuja
reittejä pitkin. Aloin systemaattisesti kouluttaa itseäni
loogisempaan ja positiivisempaan ajattelutapaan. Ilok-
seni huomasin, että tuloksiakin alkoi näkyä. Opiskelin
samaan aikaan niitä kirjoja, joita Kirjeopisto Vian opet-
tajat, Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen minulle suosit-
telivat ja aloin ymmärtää karman lain vaikutuksia oman
elämäni vastoinkäymisiin.

Mielenterveystyön tekijänä ja opettajana olen huo-
mannut, miten tärkeitä negatiivisuuden idut ovat ym-
märtämiselle, samaistumiselle ja myötätunnon tunte-
miselle niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat vaarassa
nujertua vastoinkäymistensä alle.

Kun mukana on Kristus-rakkautta, on myös helpom-
paa löytää oikea tapa auttaa toista auttamaan itse itse-
ään. Jokaisessa ihmisessä on runsaasti käyttämätöntä
resurssia ja voimavaroja, joita ei yksin pysty itsestään
löytämään. Monesti tarvitaan ihan fyysisen tason aut-
tajia, jotta löytää sen valon, jota jokaisessa ihmisessä on
sekä omassa sisimmässään että ympärillään. Yhdessä
on helpompaa tehdä matkaa kohti Pyhää.

Sigmund Freudin

Ristin Johannes

Kaisa Pakkala:

Sielun pimeästä
yöstä takaisin valoon

Kun toinen
opetuskirje tuli,

Kaisa Pakkala
paneutui

siihen samalla
intensiteetillä kuin
ensimmäiseenkin.

Pohdintaa II ja III opetuskirjeiden tematiikasta
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Sain toisen ja kolmannen opetuskirjeen 25.7.1974. Ne
herättivät monenlaisia mietteitä, negatiivisia ominai-
suuksia en ollut juurikaan ajatellut. Kolmannen opetus-
kirjeen mantrat tuntuivat upeilta, niissä oli sanottuna
monta sellaista asiaa, jotka tuntuivat hyviltä työkaluilta
asettamieni henkisen kasvun tavoitteiden saavuttami-
seksi. Luokittelin toisen ja kolmannen opetuskirjeen
mantrat mieleiseeni tärkeysjärjestykseen.

Kolmannen opetuskirjeen positiivisten asioiden
sytytysmantrat tekivät erittäin suuren vaikutuksen.
Minusta tuntui, että niissä oli todella suuri oivallus
takana. Ne sisälsivät työkalun, jota olin kaivannut
saadakseni elämäni paremmalle mallille. Keskityinkin
niihin sytytysmantroihin, joiden koin olevan erityisen
tärkeitä juuri minulle. Pidin kirjaa toistomääristä. Olin
välillä ehkä liiankin innokas ja niinpä yritin sitten pitää
taukoja.

Sytytysmantrat ja opettajilta saamani lisäohjeet an-
toivat minulle ensimmäisen kunnolla toimivan työkalun
itseni ja psyykeni ”korjaamiseksi”, parantamiseksi.
Myönteiset tulokset olivat huomattavat. Työkaverini,
psykologi, ihmetteli ja ihasteli minussa tapahtuneita
muutoksia. Minä muutuin liiaksi sisäänpäin kään-
tyneestä ihmisestä riittävästi ulospäin kääntyneeksi ja
tasapainoiseksi ihmiseksi.

Eräs hyvä harjoitus on ollut luetella illalla menneen
päivän viisi tai kymmenen myönteistä, positiivista
asiaa. Ne voi sitten kytkeä mielessään kolmannen ope-
tuskirjeen mantroihin.

auni Pietarinen:

Muutos tunne- ja ajatustasolla on merkittävä

Sammutus- ja sytytysmantrat toimivat hyvin, kun
mantrasin niitä aloittelevana oppilaana yli 20 vuotta
sitten. Muutos tunne- ja ajatustasoilla oli merkittävä.
Sammutusmantroihin ei juuri suositella palattavan
myöhemmin, mutta sytytysluonteisia mantroja olen
kyllä vuosien mittaan mantrannut paljonkin itseni
positiivisena pitämiseksi.

Otan esimerkiksi mantran, jota olen työstänyt
mantraamisen lisäksi itsetarkkailun ja mietiskelyn
avulla itseoivallukseni ja ymmärrykseni lisäämiseksi:

(Toimituksen huomautus: Mantra on opetuskirjeistä
VI–IX, joissa anteeksipyyntöjä varsinaisesti käsi-
tellään.)

Pelkkä mantran toistaminen saa aikaan positiivi-
suutta ja anteeksiantoa, mutta jos vielä ymmärtää
seurauksen, että anteeksiantaminen on itselle ja
mahdollisesti toisellekin vapauttava teko. Asian älyl-
linen ymmärtäminen lisää päättäväisyyttä ja tahtoa
toimia anteeksiantavasti. Kukapa järkevä ja viisas ih-
minen tahtoo kiistellä toisen kanssa vuodesta toiseen,
jos anteeksianto ja vapautuminen kyseisistä asioista
ovat mahdollisia.

Minä pyydän sinulta A.X. anteeksi.

Pekka Koistinen:

Pidin kirjaa
toistomääristä

Pekka Koistinen kertoo, että kolmannen opetuskirjeen
mantrat tuntuivat upeilta, koska niissä kerrottiin monta
sellaista asiaa, jotka tuntuivat hyviltä työkaluilta
henkisen kasvun tavoitteiden saavuttamiseksi.

Rauni Pietarinen:

Muutos tunne-
ja ajatustasolla
oli merkittävä

Rauni Pietarinen huomasi heti aloittelevana oppilaana
20 vuotta sitten, että sammutus- ja sytytysmantrat
toimivat hyvin.

Rauni Pietarinen:

Pohdintaa II ja III opetuskirjeiden tematiikasta
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Olen oppinut tarkkailemaan ajatuksiani ja tunteitani
siten, että havaitsen paremmin, mitkä tilanteet mah-
dollisesti pyrkivät laukaisemaan negatiivisia tun-
temuksia ja ajatuksia enemmän kuin vain ”itujen”
verran, kuten kolmannessa opetuskirjeessä sanotaan.
Oman tilanteeni tiedostaminen ja tarkkaileminen luo
yleensä lisää itsetuntemusta.

Toinen esimerkkimantra:

Mantraaminen toimii, mutta olen sen lisäksi
pohdiskellut, mitkä asiat mahdollisesti vähentävät elä-
mässäni ilon ja onnen tunnetta ja tilaa. Muistanko pysyä
riittävästi nykyhetkessä vai vaeltavatko ajatukseni
liikaa menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Muistanko
hengittää riittävän syvästi ja muutenkin oikein
hyvinvointini ylläpitämiseksi? Osaanko olla riittävän
rentoutunut? Onko minulla epärealistisia odotuksia it-
seni tai toisten suhteen? Mihin asioihin en mahdollisesti
ole tyytyväinen itsessäni? Voinko muuttaa lyhyellä
tähtäyksellä kyseisiä asioita vai onko vain hyväk-
symisen paikka.

Oikeassa ja väärässä olemisen suhteen olen myös
tehnyt työtä oivaltaakseni, ettei ihmisten kannata
kiistellä, vaikka asioista onkin erilaisia näkökantoja.

Välillä hiljaisuus tuntuu luovan parhaiten energioi-
den tasapainottumista ja harmonisoitumista.

Minä olen iloinen ja on-
nellinen.

Tauno Halme:

Sammutus ja sytytys

Sytytyskaavat alkoivat silloin kurssiopiskeluvaiheessa
toimia aina vain paremmin ja paremmin, kun oli saanut
itsestään pelkoja ja haluja poistettua. Kysymys oli
ilmeisesti siitä, että näiden pitäminen itsessään oli epä-
suotavaa ja kuluttavaa. Oli hienoa oikein konkreettisesti

Tauno Halme:

huomata hyvien ominaisuuksien lisääntyvän itsessään.
Minulla oli myös ensimmäisestä opetuskirjeestä lähtien
usko ja luottamus siihen, että olen korkeamman voiman
suojeluksessa, kun kerran olin löytänyt tämän itsekas-
vatusmenetelmän. Samoin helppouden ajatuskoos-
tumien luomisesta oli paljon apua.

Ajatus- ja tunne-energioiden positivisoituminen on
ollut minulle vuosikymmeniä kestävä prosessi. Sy-
vemmällä tasolla tämä tuli mahdolliseksi noin 20 vuotta
sitten minulle tapahtuneen ihmissuhdekokemuksen
seurauksena. Itsestäni tuntuu nyt, että ainakin omalla
kohdallani henkinen kehitykseni tarvitsi tällaisen voi-
makkaan tunne-elämän myllerryksen. Opin siinä tunne-
energioiden hallintaa. Melkein koko 1990-luku tarvit-
tiin tapahtuman ymmärtämiseen ja siitä selviämiseen.
Mielestäni kysymyksessä oli hyvin monitasoinen koh-
taaminen toisen ihmisen kanssa.

Silloin tapahtuneet asiat ovat saaneet aikaan sen, että
olen oppinut ymmärtämään keskinäisen kunnioituksen
ja Kristus-rakkauden merkitystä yhä enemmän ja enem-
män.

Minun kokemukseni Kirjepisto Vian II ja III opetus-
kirjeistä ovat vuosikymmenien takaa (huh, kuulostaa
aika kaukaiselta). Muistini ei pysty kaivamaan mitään
eriteltyjä, yksittäisiä asioita tai tapauksia. Ilman muuta
opetuskirjeet ovat olleet tärkeä alkuun paneva voima
positivisoitumiselleni ja henkiselle kasvulleni.
Sydämelliset kiitokset siitä!

Menestystä ja hyvää jatkoa nykyiselle työllennekin!
Kaunista kevään jatkoa!

Marjatta Koivunen:

Tuula Uusitalo:

Nojasin pesu-
koneeseen ja
mantrasin

Sammutus ja sytytys

Tauno Halmeella on ollut ensimmäisestä opetus-
kirjeestä lähtien usko ja luottamus siihen, että hän on
korkeamman voiman suojeluksessa.

Alkuun paneva voima

Tuula Uusitalo:

Nojasin pesu-
koneeseen ja
mantrasin
Olin potenut lapsuudesta alkaen ajoittaisia masen-
nuskausia ja ne haittasivat elämää monin tavoin.
Käytännön työt jäivät yleensä tekemättä. Näihin etsin
apua Kirjeopisto Vian rajajoogasta.

Iloisen alun jälkeen toinen opetuskirje tuotti
ongelmia, sillä se tuli yksinään ilman kolmannen
opetuskirjeen tukea, eikä tuolloin ollut vielä rajoituksia
toistelussa yleensäkään. Ei se jakso silti tuntunut
pahemmalta kuin siihenastinen elämäni – noin yleensä.

Kun vihdoin sain kolmannen opetuskirjeen sytytys-
kaavoineen, se puolestaan oli suureksi avuksi. Ma-
sennuksesta putosi ”liiat pois” ja arkitöiden tukena oli
mantroja. Tuolloin 70-luvun alkupuolella, minulla oli
runsaasti kotityötä, sillä lapseni olivat vielä pieniä ja
hoidin heitä itse.
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Usein nojasin pyykkituvan isoon pesukoneeseen ja
odotellessani pesuohjelman vaihtamista toistelin: ”

.” ja muita
vastaavia mantroja. Se auttoi niin, että aina sen päivän
tarpeellisimmat tehtävät tulivat tehdyiksi.

…
Masennusten lieveneminen oli rohkaiseva alku,

mutta pitkä prosessi monenlaisine vaikeuksineen ja
ihmissuhdekonflikteineen oli kuitenkin edessä.
Toisaalta runsas ihmisten tapaaminen Oppilasyhdis-
tyksen alettua toimintansa oli jo sinänsä suuri helpotus.
Vaikeanakin se antoi näköalaa mm. tunnemaailman eri
puoliin. Olen ymmärtänyt, että sillä mitä ajattelen, on
suuri merkitys myös tunteille. Silti tunteita ei pidä
pakottaa ajatuksin, tunnereaktioita tarvitaan. Tunteet
ovat tunteita, ne rauhoittuvat, ellei niissä jää
roikkumaan. Tunteet eivät ole ”elämää suurempia” – ei-
vätkä torjuttavia – vaan elämän osa. Kauneimmat
tunteet syntyvät itsestään aitoina reaktioina johonkin
hyvään. Perushyväntuulisuus alkaa kasvaa tunnemaail-
man taustalle ja sen huomaa silloin kun on rauhallista.

Nämä ovat elämäni hitaita kehityskaaria, joihin
mietiskelyohjelmat ovat antaneet lähinnä suuntaviittoja
joidenkin ratkaisevien päätösten tueksi. Olen hy-
väksynyt myös negatiiviset tunteet. Ne kertovat, että
taas on lisää opittavaa.

Sinä
olet ahkera, tarmokas ja paljon aikaan saava

Sinikka Juntura:

Aktiivinen
sytyty–avain sielu-
tietoisuuteen
Sammutus- ja sytytysmantroista minulla on mielikuva,
että olisin toistellut niitä kaikkia. Joidenkin asioiden
oivaltaminen tapahtui melko nopeasti ja muutti
ajatteluani välittömästi. Joidenkin asioiden työstämi-
seen, kuten tunteiden käsittelyyn on mennyt vuosia.
Kun Hospitsissa keskusteltiin tunteista, muistan
ajatelleeni, että ymmärrän positiivisten tunteiden
tärkeyden teoriassa, mutten sitä miten niitä tulisi
ilmaista käytännössä. Oppiakseni paremmin ymmärtä-
mään asiaa luin jossain vaiheessa paljon rakkausro-
maaneja, kuten opettaja Matilainen oli suositellut.

III opetuskirjeen mantra, jonka mukaan jokaisen
yhteiskunnan järjestelmä on sidoksissa kansan
kehitystasoon. Tieto, että jokainen yksilö on juuri sillä
paikalla missä parhaiten voi rakentaa itseään ja
yhteiskuntaa, on auttanut minua ymmärtämään mm.
työelämän ihmissuhteita. Samoin III opetuskirjeen
mantra, jossa sisäisen Itsen antama hyväksyminen on
arvokkaampaa kuin ulkopuolinen kiitos ja tunnustus, on
opettanut minulle paljon.

Lukiessani nyt II ja III opetuskirjettä hämmästelen
miten meille jo kurssin alkuvaiheessa annetaan toimiva

Sinikka Juntura:

Aktiivinen sytytys
– avain sielu-
tietoisuuteen

menetelmä nirvanan saavuttamiseksi niin että Paavalin
sanat

, voivat todellistua; menetelmä, jonka avulla
tajuntamme voi yksilöityä, kohota sielutietoisuuteen,
maallismielinen aineen hallitsema elämämme päättyä ja
henki tulla aineen hallitsijaksi.

Kurssin tässä vaiheessa vahvistetaan myös uskoa ja
tahtoa. Vahvaa uskoa tarvitaankin, onhan kysymys
transsendentin, fyysisten aistiemme tavoittamattoman
henkisen maailman vetämisestä aineeseen. Samoin
tarvitaan tahtoa ja sen jalostumista niin että ”Jumalan
tahto voi tapahtua myös maan päällä niin kuin
taivaassa”. Auttamisen ja palvelun merkitys kasvaa ja
opimme käyttämään viisaasti hyväksi meille siihen
tarjoutuvat tilaisuudet.

Luonteen jalostuminen heijastuu jokapäiväiseen
ajatteluumme ja puheeseemme. Huomaamme sen esim.
siitä, että emme enää pelkää negatiivisen vaihtoehdon
toteutumista vaan uskomme ja luotamme parhaan
mahdollisen vaihtoehdon toteutuvan tai että emme enää
puhu riskeistä vaan mahdollisuuksista. Ja pyrimme
tietoisesti löytämään myös toisten puheesta sen
sisältämän oleellisen ajatuksen takertumatta yksittäisiin
sanoihin tai lauseisiin.

Rakkauden ja kunnioituksen kaavan toistelu
”synnyttää meissä rakkautta ja kunnioitusta lähimmäi-
siämme kohtaan, ja rakkaus ja kunnioitus lähim-
mäisiämme kohtaan puolestaan silottaa ehkä paremmin
kuin mikään muu suhteita heidän ja meidän välilläm-
me”. (III opetuskirje s. 31) Rakkaus on myös luova ja
kekseliäs ja auttaa meitä löytämään parhaan mahdolli-
sen tavan auttaa ja palvella.

Minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää
minussa

Sinikka Junturan mukaan luonteen jalostuminen hei-
jastuu jokapäiväiseen ajatteluun ja puheeseen.Sen
huomaa esimerkiksi siitä, että ei enää pelkää
negatiivisen vaihtoehdon toteutumista vaan uskoo ja
luottaa parhaan mahdollisen vaihtoehdon toteutuvan
tai että ei enää puhu riskeistä vaan mahdollisuuksista.
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Sammutus tarkoittaa negatiivisten värähtelyiden
vähentämistä ihmisestä ja hänen aurastaan.

Kirjeopisto Vian loogisen positiivisen ajattelun
menetelmässä opiskelija sammuttaa alkuvaiheessa
negatiivisuuksiaan, jotta voisi sytyttää positiivisia
luonteenpiirteitään ja korkeampi Minä pääsisi hallit-
semaan.

Kirjeopisto Vian rajajoogan II opetuskirjeessä
opetetaan ensiksi sammuttamaan mantrojen avulla
omaan negatiivisuuteen kohdistuva halu ja myös
lankeamisen pelko, jolloin voi vapautua myös näiden
vastakohtaisten voimien aiheuttamasta ristiriidasta.
Olemus puhdistuu ja rauhoittuu. Sen jälkeen on
mahdollista sammuttaa negatiivinen ominaisuus ja
täydentää sammutus poistamalla tajunnasta sitä yllä-
pitävät ajatuskoostumat. Negatiivinen ominaisuus

tarkoittaa sellaista luonteen vinoutumaa, missä
pysyviksi jäänet negatiiviset tunteet ja ajatuskoostumat
ruokkivat toisiaan pilaten terveyttä tai ihmissuhteita
häiriten näin jokapäiväistä elämää ja henkistä kehitystä.

Henkisellä tiellä saattaa tulla väärinkäsityksiä.
Kukapa niiltä olisi välttynyt, ja niitä on korjattava aina
kun ne tiedostetaan. Usein ”negatiivisuuteen” sekoi-

tässä
mielessä

tetaan spontaanit reaktiot, aiheelliset negatiiviset
ajatukset ja tunteet – säikähdetään niitä ja ryhdytään
turhaan sammutustöihin. Silloin haaskataan tärkeitä
tunne- ja ajatusenergioita, arvostelukykyä ja reagointi-
kykyä sekä jätetään huomiotta totuudellisuuden ja
rehellisyyden arvot. Hyvän ja pahan erottamiskyky
samoin kuin normaali toiminta ihmisten parissa
tarvitsee näitä kaikkia.

Tunteet ovat värähtelytasoltaan suhteellisen hitaita,
jolloin ne ovat siinä mielessä ”negatiivisia” – suhteessa
herkemmin värähteleviin tasoihin. Tunteet kuuluvat
kuitenkin ihmisen rakenteeseen siinä missä eetteri- ja
fyysinen tasokin. Tunteet ovat tärkeä osa sitä
voimakasta elämänvirtaa, joka tekee elämästä elämisen
arvoisen. Aidot normaalit tunteet, joihin myös
negatiiviset tunteet kuuluvat, ovat tärkeitä ihmi-
syydelle.Yhteisöissä ne ovat luottamuksen ja yhteisym-
märryksen perusta.

Ihmisellä on tunneruumis, jonka toimivuudesta hän
on vastuussa. Kun tunneruumis on hyvässä kunnossa, se
osaltaan ylläpitää ihmisen terveyttä, erityisesti mielen-
terveyttä. Tunne-elämän kehittyminen on osa ikäkausi-

Tunteiden hallinta

Sammutus askeleena
kohti positiivisuutta
Tuula Uusitalo
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kehitystä ja yleistä henkistä kehitystä. Ihmisen ar-
vomaailma saa tärkeimmät virikkeensä voimakkaista
tiedostetuista tunteista.

Tunteet sisältävät jokapäiväisessä elämässä tar-
vittavaa energiaa. Tunne-elämään kuuluu virtaavuus
sekä vaihtelu positiivisen ja negatiivisen välillä. Tunteet
tulee kokea ja miettiä niiden sisältöä. Tunteet tulevat ja
menevät, mutta niissä on myös tietoa, jos sen niistä osaa
ottaa. Tunteilla on ihmiskehossa fyysiset ja energeet-
tiset vastineet, senkään vuoksi niitä ei pidä sammuttaa
liiallisesti.

Tunteiden ja negatiivisten tunteiden riittävä
sammutus ovat aivan eri asia kuin se, että negatiiviset
tunteet estetään kokonaan, sillä negatiivisten tunteiden
mukana estyvät myös positiiviset tunteet. Tällöin tunne-
elämä köyhtyy, mikä suinkaan ei ole kehityksen kan-
nalta oikein. Hyvin kehittyneet aidot tunteet ilmaisevat
suorimmin sen mikä on oikein mikä väärin, ohjaavat
negatiivisinakin positiivisuuteen. Silloin kun tunteet ja
ajatukset toimivat positiivisuuden välikappaleena ja
lisääjänä, niitä tarvitaan, eikä niiden toimintaan pidä
puuttua muuten kuin .

Raja-joogan harjoittaja oppii ymmärtämään, että hän
on kokonaisuus, johon kuuluu

negatiivisia osa-alueita. Siihen kuuluu
myös ja sen vuoksi
negatiivisia ominaisuuksia.

Kehityksen edistyessä tunteet rikastuvat ja positi-
visoituvat korkeamman Minän vaikuttaessa niihin.
Tunteet eivät rikastu eivätkä positivisoidu ellei niitä ole,
tai jos ne on tukahdutettu. Korkeampi Minä voi-
mistuttuaan ottaa palvelijakseen niin positiiviset kuin
negatiivisetkin tunteet. Positivisoituneet tunteet toi-
mivat korkeammilla tasoilla ja negatiiviset tunteet
ilmaisevat muutostarpeita.

Kirjeopisto Vian III opetuskirjeessä (sivut 6–7)
puhutaan ”negatiivisuuden iduista”, jotka ovat
ihmiselle tarpeelliset ja poistuvat itsestään sitten kun on
aika. Sammutuksen jälkeen ihmiseen jäävä negatiivinen
aines sisältää paitsi jo aiemmin mainitut negatiiviset
tunteet mm. arvostelukykyyn liittyvät negatiiviset
ajatukset. Pitää voida olla jotain mieltä, pitää voida
ajatella ja tuntea negatiivisesti sellaisista asioista, jotka
todella ovat negatiivisia tai jotka estävät korkeamman
positiivisuuden kehittymistä, pitää voida sanoa ”ei”
silloin, kun se on oikein ja tarpeellista.

Negaatiolla, kiellolla, on positiivista käyttöä eri-
tyisesti silloin kun kyseessä on niin sanottu

. Siinä käytetään kieltosanaa ”ei” sen
normaalilla tavalla, kieltämään jokin negatiivinen asia,
jolloin lopputulos on positiivinen. Mutta siinä missä
tavanomaisessa logiikassa ”ei” kieltää neutraalisti
jonkin asian paikkansapitävyyden – ”totuuden” –
negatiivisen lauselogiikan dynaaminen ”ei” kieltää ja
voimakkaalla kieltämisellä estää jonkin uhkaavan
tapahtuman toteutumisen. Se toimii törmäyksen lailla
tietyllä energiatasolla. Tällainen ”ei” on negaation
sisältämän voiman eettistä tilannekohtaista käyttöä –

hallinta

liiallisuuden hillitsemiseksi

luonnolliselta omi-
naislaadultaan

kehitykseltään keskeneräisiä

negatiivinen
lauselogiikka

Sana ”ei” positiivisuuden palveluksessa

esimerkiksi pahan vastustamista tai huonon kehitys-
kulun oikaisemista – positiivisuuden hyväksi.

Poikkeustapauksissa voi joutua toimimaankin
näennäisen negatiivisesti esimerkiksi estääkseen suu-
rempaa vahinkoa, silloin kun se on ”oikeaa, järkevää
viisasta, parasta mahdollista”.

Silloin kun tehdään negatiivisuuksien
sammuttamiseksi mantroja toistelemalla, lauseet
toimivat parhaiten
(”sinusta sammuu kokonaan – – ”) ja vaikuttavat silloin
oikeaan suuntaan . Muodoltaan
negatiiviset lauseet (joissa on kieltomuoto ”ei” tai ”älä”,
tms.) paljon toistettuina voivat viedä jopa päinvastai-
seen suuntaan kuin on tarkoitus, sillä ihmisen tajunta
ottaa huomioon parhaiten positiivisia muotoja.

Sammutus kohdistuu aina negatiivisiin
tunteisiin ja tai negatiivisiin
ajatuskoostumiin tai vahingoittavaan

hallitsemaan toimintaan. Tässä yhteydessä
voi huomauttaa myös, että kehitys parhaimmillaan on
monipuolista ja kokonaisvaltaista, mikä tahansa lii-
allisuus on pahasta.

Omien negatiivisuuksien löytäminen ja niistä vapau-
tuminen on oivallusten ja ymmärryksen lähde, jonka
puitteissa myös muiden ihmisten ja heidän ongelmiensa
ymmärtäminen on mahdollista. III opetuskirjeessä
viitataan myös siihen, että ”negatiivisuuden idut” ovat
henkisen selvänäön väline. Sammuttaminen ei siis ole
itseisarvo, jossa kaikki negatiivinen poistetaan viimei-
seen saakka, vaan paremminkin askel kohti parempaa
elämää, jossa positiivisuuden sytyttäminen edustaa
varsinaista kehityssuuntaa.

Yleisohje on ollut, että sammutuskaavoja käy-
tettäessä positiivisten vastineiden sytytystä tarvitaan
viisinkertainen määrä. Sammutus on lyhytaikainen ja
nopeasti ohitettava vaihe, johon voi tarpeen mukaan
palata, mutta vain pienin erin ja Kirjeopisto Vian
ohjauksessa.

Sammutuskaavat itsekasvatuksen välineenä
itsekasvatustyötä

verbimuodoltaan positiivisina

ihmisen tajunnassa

liiallisiin
jähmettyneisiin toistuviin

itsekkäiden
motiivien

Laatikko

Esimerkki sammutuskaavasta

1. Sinusta sammuu itsekkyyteen kohdistuva halu
ja pelko.
2. Sinusta on sammunut itsekkyyteen kohdistuva
halu ja pelko.
3. Sinusta on sammunut itsekkyys.
4. Sinä tahdot, että sinun tajunnastasi poistuvat
heti itsekkyyden ajatuskoostumat.
5. Sinun tajunnastasi ovat poistuneet itsekkyyden
ajatuskoostumat.
(II opetuskirje, sivu 5)

Pohdintaa II ja III opetuskirjeiden tematiikasta



VIA POSITIVA 2/2010 37

Tuija Virtanen kertoo ja kysyy:
Kuulun niihin 80-luvulla aloittaneisiin vialaisiin, jotka
saivat valtakunnallisissa tilaisuuksissa rutkasti ohjeita
keskittyä vain sytyttämiseen – ei sammuttamiseen. Tai-
dettiin sammutuskaavat miltei kieltääkin yhdessä
vaiheessa.

Niin siinä kävi, että sammutuskielto tuntui niin
järkeenkäyvältä, että siitä tuli kirjoittamaton sääntö
vialaisella tielläni.

Aika ajoin olen miettinyt, otanko sammutuskaavoja
käyttöön, mutta edelleen pelkät sytytyskaavat tuntuvat
läheisimmiltä. Olen siis ollut sytyttäjä – joka suhteessa!

Kysynkin millainen tie sammutuskaavoilla on ollut
vialaisessa kulttuurissa. Muistanko oikein sammutus-
kaavojen kiellon vai onko muisti tehnyt tepposet. Mikä
on nykysuhtautuminen sammutuskaavoihin?

Sytytystä viisi kertaa enemmän…

Kysymys ja vastaus:

Sytytystä viisi
kertaa enemmän…

Sammutus... siitä onkin aikaa

Terttu Seppänen Kirjeopisto Viasta vastaa:
Kirjeopisto Vian toiminnan alkuvaiheessa vuosina
1955–59 ja sitten vuodesta 1970 eteenpäin (Huom.
1960-luku oli taukoa Kirjeopisto Vian toiminnassa.)
opetuskirjeet II ja III lähetettiin erikseen, ensin II ja sit-
ten noin kuukauden kuluttua III, mikäli oppilas oli ker-
tonut Kirjeopisto Viaan harjoittelustaan ja ollut valmis
siirtymään eteenpäin. Katsoin arkistosta, että II ope-

tuskirje on postitettu ensimmäistä kertaa 3.10.1955.
Opetuskirjeiden II ja III yhdessä lähettäminen on al-
kanut loppuvuodesta 1977, ja sen jälkeen painopiste on
alkanut siirtyä sammutuksen vähentämiseen. Sytytys on
ollut tärkeä koko ajan, koska se on positiivisuuden ydin.

Alkuvaiheessa sammuttaminen on ollut oma itse-
näinen vaiheensa ja tarpeellinen siihen maailman-
aikaan. Yhteiskunnallisen ilmapiirin muutos sekä posi-
tiivisen ajattelun vähittäinen leviäminen ja yleisty-
minen lienevät aiheuttaneet sen, että sammutusta voi-
tiin vähentää luonnollisena kehityskulkuna.

Kun itse aloitin opiskelun Kirjeopisto Viassa 1983
helmikuussa, niin käytäntönä oli tuo Tuijan kuvaama
sytytyspainotus: sammuttaa sai 5 minuuttia ja heti pe-
rään viisi kertaa enemmän eli 25 minuuttia sytytystä. Ja
tätäkin sai tehdä vain kahden viikon ajan ja sen jälkeen
pelkästään sytytystä.

Edellä mainitsemani käytäntö on edelleen voimassa
lisäyksellä, että II opetuskirjeen 34 negatiivisesta omi-
naisuudesta oppilas valitsee vain ne, jotka kokee ongel-
mikseen tai kehityshaasteikseen. Näitä hän voi sam-
muttaa yhtä kerrallaan 5 minuuttia päivässä ja päälle
sytytystä 25 minuuttia. Huom! tärkeää on oikea suhde:
jos sammutusta on esim. 1 minuutti, niin sytytystä tulee
heti perään 5 minuuttia. Sammutuksen ja sytytyksen
suhde pysyy samana vaikka aika, jonka oppilas valitsee
päivittäiseen harjoitukseensa vaihtelee. Kahden viikon
sääntö sammutuksessa tulee muistaa myös. Ja sen

Nykyinen sammutuskäytäntö
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täytyttyä siirrytään pelkästään sytytyskaavojen pariin.
Kahden viikon aikana viisi minuuttia päivässä on yh-

teensä 70 minuuttia, siis tämä on sallittu sammutuksen
kokonaismäärä. Minuuttimäärät tuntuvat hassuilta.
Käytännössä ohje tarkoittaa, että luontevasti arvioiden
toimitaan suunnilleen näin. Ei kellon kanssa tarvitse
tehdä harjoituksia, riittää kun opettelee hahmottamaan
keskimääräisesti käytettyä aikaa. Vielä tärkeämpää on
kuulostella ja tunnustella, miltä itsestä tuntuu, mitä oma
vaisto, intuitio ja Sisäinen Neuvonantaja sanovat.

Yhtä paljon suosittelen nykyisin, että oppilas voi
lukea sammutusohjelman läpi ja valita ne negatiiviset
ominaisuudet, joiden positiivisia vastinekaavoja ryhtyy
toistelemaan eikä tee sammutusta lainkaan.

On myös mahdollista, että aavistaessani jonkun
oppilaan poikkeuksellisen herkäksi, annan hänen käyt-
töönsä ainoastaan sytytyskaavoja. Sama menettely on
käytössä hyvin nuorten oppilaiden kohdalla. Aloitu-
sikäraja on 16 vuotta ja joskus, tosin hyvin harvoin,
nuoriakin tulee mukaan.

Toinen sääntö on ollut ja on edelleen, että sam-
mutuskaavoja ei tule ottaa omin päin käyttöön. Niitä on
muitakin kuin opetuskirjeissä olevat. Käytön tar-
peellisuus harkitaan yhdessä Kirjeopisto Vian opettajan
kanssa, nykyisin siis minun kanssani. Tätä sääntöä on
tarpeen noudattaa. Vaikka monet osaisivatkin käyttää
rajoitetusti ja oikein sammutuskaavoja, niin joukkoon
mahtuu aina joku herkempi yksilö, joka sammuttaa
psyykensä solmuun eli saakin negatiiviset ominai-
suudet voimistumaan eikä vähenemään, silloin tilanteen
korjaaminen saattaa kestää pitkään. Alussa sammut-
taminen vähentää sammutettavaa negatiivista ominai-
suutta, mutta sammutuksen jatkuessa se kääntyy päin-
vastaiseksi eli alkaa voimistua. Tämä tapahtuu eri ihmi-
sillä hieman eri aikaan ja eri tavalla, siksi tämän säännön
noudattamista on korostettu voimaperäisesti.

Hyvä kysymys sanoisin, vaikka itse nostinkin sen esiin.
Minulle tuli tänä keväänä täyteen 20 vuotta työtä Kir-
jeopisto Viassa, joten tuntumaa ja kokemusta on. I ope-
tuskirjeen ja auran voimistamisen mietiskelyohjelmien
jälkeen II–III opetuskirjepaketti on vaativa. Joiltakin
ajatusten harjoittaminen on lopahtanut tähän. Tähän lie-
nee monta syytä. Kaikki eivät ehkä jaksa innostua kir-
jallisesta materiaalista ja itsenäisestä harjoittelusta riit-
tävässä määrin vaan kaipaavat toisenlaista harjoittelua.
Ei mikään menetelmä sovellu jokaiselle. Hyvä, että
kukin löytää itselleen sopivan.

Kaavojen toistelun seurauksena tajuntaan ja tietoi-
suuteen saattaa pöllähtää enemmänkin epäharmonisia
tunteita, toisin sanoen niitä nousee pintaan syvemmältä,
kuten usein tapahtuu meditaation yhteydessä. Tällöin
oppilas saattaa olettaa, että epäharmoniat johtuvat
kaavoista, tai että kaavat eivät sovellu hänelle. Tällöin
olisi oikea aika soittaa Kirjeopisto Viaan ja ryhtyä
pohtimaan, miten menetellä tästä eteenpäin. Koska
opetus on yksilöllistä, pohdin jokaisen yhteydenottajan
kanssa, mikä sopisi hänelle parhaiten.

Miksi näin? Onko turhaa nipotusta? Jollekin on hyväksi, että kaavojen toistelua on vähän
ja välillä on taukoja, joillekin sopii säännöllinen ja sys-
temaattinen eteneminen. Toiset kaipaavat ja tarvitsevat
myös muunlaisia auttamiskeinoja, ja yleensä tuonkin
esille hyvin monenlaisia ratkaisuehdotuksia. Kyllä niitä
löytyy, mutta asiaan tulee paneutua. Ei kannata jättää
asiaa sikseen, jos on halua jatkaa. Edistysaskel on jo,
kun ymmärtää ajatusten lainalaisuudet ja miten
ajatukset vaikuttavat, vaikka ei ryhtyisikään toistele-
maan kaavoja. Kun sallii tajuntaansa jäädä pidemmäksi
aikaa vain harmonisia ja positiivisia ajatuksia, niin se on
ns. passiivista positiivisuuden vastaanottamista ja
sinällään jo iso askel oikeaan suuntaan.

Terttu Seppänen korostaa, että sammutuskaavoja ei
tule ottaa omin päin käyttöön. Käytön tarpeellisuus
harkitaan yhdessä Kirjeopisto Vian opettajan eli juuri
Tertun kanssa.

Pohdintaa II ja III opetuskirjeiden tematiikasta



VIA POSITIVA 2/2010 39

Sytytys on Kirjeopisto Vian loogisen positiivisen
ajattelutaidon avulla tapahtuvan luonteen
jalostamisen perusta.

Kaavojen sisällöstä ja rakenteesta

Oma luonne positivisoituu helpoimmin sytytyskaavoja
toistelemalla vaikka kohtuullinen sammutus sitä alku-
vaiheessa nopeuttikin. Sytyttämällä täytetään se per-
soonallisuutemme ”malja”, johon sammuttamalla teh-
tiin tilaa. Kirjeopisto Vian kolmannen ja neljännen ope-
tuskirjeen mantrojen numerointi viittaa siihen, että yhtä
negatiivista piirrettä voi positivisoida monella eri ta-
valla ja tehdä sillä tavoin elämänsä mielenkiintoiseksi ja
rikkaaksi. Ennen pitkää sytytyskaavat alkavat myös
elää omaa positiivista elämäänsä tarvitsematta viitteitä
sammutukseen.

kuuluvat kaavojen rakenteeseen
aivan perustavanlaatuisesti. Ne liittyvät yhtä lailla myös
positiivisuuden sisältöön: järkevän ja johdonmukaisen
ajattelun kaavaa suositellaan toistettavaksi joka päivä.

on sytytyskaavoissa tärkeällä sijalla niin kaava-
muotojen rakenneosana ” kuin sisältö-
näkin, toisin sanoen positivisoituvana luonteen osate-
kijänä. Sytytyskaavojen positiivisuus on sillä tavoin
rakentunut, että järkevä realismi, positiiviset tunteet
sekä positiivisuutta luovat täydentävät toi-
siaan. ”Looginen positiivinen ajattelutaito” tarvitsee
kaikkia niitä toimiakseen.

Järki ja rationaalisuus

Tunne
”sinä tunnet

mielikuvat

Kirjeopisto Vian rajajoogan kolmannen ja neljännen
opetuskirjeen sytytyskaavoilla on yksinkertainen posi-
tiivinen perusta, joka rakentaa luonteenominaisuuksia
seuraavien portaiden kautta: tahtominen, oppiminen,
uskominen/tunteminen ja tekeminen/oleminen. Kaa-
vojen puitteissa oppilas sinuttelee ”arkiminäänsä”. Näin
hän viestii tahtovansa samaistua korkeampaan Minään-
sä ja haluavansa tältä ohjausta, mikä käynnistää hen-
kisen puolen prosesseja. Myöhemmin on myös kaavoja
korkeampaan Minään ja Ikuiseen Itseen sulautumiseksi.
Kaavoissa hahmotetaan lukuisa joukko erilaisia
positiivisia ominaisuuksia ja niiden toimintaa, usein
niiden vaikutusta myös tehostetaan ja tarkennetaan
ohjaavilla sanayhdistelmillä kuten ”oikealla, järkevällä
viisaalla ja parhaalla mahdollisella tavalla”.

Kaavojen käyttäminen ei tarkoita kirjaimellisuutta
valmiiden mantrojen suhteen, vaikka alkuperäiset kaa-
vat ovatkin perusteellisen harkinnan tuloksina tehok-
kaita. Pisimpiä kaavoja voi muuttaa lyhyemmiksi osiksi
ja toistella niitä erillisinä mantroina. Silti pitkien kaa-
vojen kokonaisuuksia kannattaa miettiä, vaikka käy-
tännössä toistelisikin niitä osina. Mallin mukaisia syty-
tyskaavoja voi opetella itsekin tekemään, samalla oppii
rakentamaan positiivisia lauseita sekä miettimään käyt-
tämiensä sanojen erilaisia merkityksiä ja vaikutuksia.

Toiset ihmiset vetävät meistä parhaat ja huonoimmat
puolemme esiin, heidän kauttaan ymmärrämme myös

Vuorovaikutukset ja rikas positiivisuus

Sytytys – positiivisuuden alku
Tuula Uusitalo

Pohdintaa II ja III opetuskirjeiden tematiikasta
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omat kehitystarpeemme. Suurin osa sytytyskaavojen
ohjaamista prosesseista kohdistuu toisten ihmisten
kanssa elämiseen ja sen vaatimaan altruismiin. Tämä
poikkeaa periaatteeltaan niistä joogasuunnista, joissa
maalliset ihmissuhteet ja työt yritetään saada ”pois
alta”, jotta päästäisiin etsimään Jumalaa.

Toisiin ihmisiin kohdistamamme altruismin vaiku-
tuksesta jumaluus pääsee vaikuttamaan meihin – sillä
kaikki ihmiset ovat jumaluuden osia. Altruismin
kehittymisen kautta alkaa jooga, jumalyhteys. Ihmisten
välinen positiivinen vuorovaikutus on osa jumaluutta,
korkeimpana niistä Kristus-rakkaus, jonka erilaisia
ilmenemiä kolmas opetuskirje valottaa ja antaa opiskel-
tavaksemme. Positiivisuuden moninaisuus ilmaisee
myös jumaluuden moninaisuutta ja kykyä yhdistää
vastakohtia harmoniseksi kokonaisuudeksi.

Vastakohdat ovat tärkeitä, niiden varaan persoonal-
lisuus voi rakentua luonnollisesti. Positiiviset vasta-
kohdat kuuluvat tasapainoisen positiivisen persoonal-
lisuuden kehitykseen: järki ja tunteet täydentävät kai-
kessa vastakohtaisuudessaan toisiaan, samoin työ ja le-
po, rauha ja aktiivisuus, rakkaus ja kunnioitus, henkinen
ja aineellinen, toisten hyvinvointi ja oma hyvinvointi,
ykseys ja moneus jne. Ne ovat kokonaisuudessamme
sen aitoja osakokonaisuuksia.

Sytytyskaavojen monipuolisuus ja monimutkai-
suuskin antaa viitteitä siitä, että emme ole menossa mi-
hinkään yksioikoiseen ”positiiviseen” olotilaan. Hyvin
paljon vivahteikasta positiivisuutta mahtuu minkä ta-
hansa negatiivisen ominaisuuden tilalle ja avartaa ta-
juntaa muiden ihmisten ja samalla myös oman hyvin-
voinnin suuntaan. Esimerkiksi riiteleminen muutetaan
kolmannen opetuskirjeen mukaan ystävälliseksi kes-
kusteluksi ja laajennetaan Totuuden kunnioittamiseksi.
Positiivinen asenne avartaa tajuntaa ja antaa mahdol-
lisuuksia ja vaihtoehtoja. Positiiviset sanat ovat myös
aisteja: ne näyttävät maailmasta sen puolen, joka on
hyvä, totuudellinen, oikeudenmukainen jne. – tai
ainakin pyrkii niitä kohti.

Huomaamme, että jokainen ihmissuhde oikein ymmär-
rettynä antaa voimakkaita virikkeitä kohti positiivi-
suutta ja sitä kautta meissä itsessämme kehittyvää juma-
luutta. Yhteisöissä tämä korostuu: ihmisiä on paljon ja
jokaisella on oma kehitysvaiheensa meneillään. Vaikka
muutkin ihmiset ovat sisäisesti matkalla positiivi-
suuteen, he eivät ole aina positiivisuuden ulkoisten mal-
lien mukaisia. Miten positiivisuutesi kehittyy tässä
joukossa? Se mikä mietiskelyn tuloksena tuntui jo
opitulta, joutuu nyt testiin. Sytytys tuo positiivisuutta
myös yhteisiin ongelmiin ja helppouden ajatuskoos-
tuma on suureksi avuksi. Ei pidä jäädä paikoilleen vaan
mennä eteenpäin sillä tavoin kuin se kulloinkin on
mahdollista oman johdatuksen mukaan. Taustalla on
henkinen kehitys.

Osa ihmisten välistä vuorovaikutusta on se, mitä me
annamme muille: mitä teemme lähimmäistemme
hyväksi, miten kestämme heidän omistamme poikkea-

Yhteinen positivisoituminen

via mielipiteitään, ja jaksamme keskustella ystäväl-
lisesti ja järkevästi, ehkä joudumme oikaisemaankin
toista. Toinen puoli vuorovaikutusta on se mitä me itse
saamme ihmisyhteyden kautta: opetusta, itsetunte-
musta, viisautta, ymmärrystä jne.

Myös sellaiset mantrat, jotka eivät suoraan koske
ihmissuhteita ja ihmisten välistä käyttäytymistä, kos-
kevat niitä välillisesti kuten työnteko, energisyys jne.
Työ on yksi elämän tärkeimpiä asioita. Keskittyneesti
tehty työ, huolellisuus, nopeus ja järjestelmällisyys an-
taa paitsi työn iloa – flow'n – myös jättää riittävästi aikaa
henkiselle kehitykselle sekä levolle ja rentoutumiselle.

Se, että onnistuu positivisoimaan jonkin luonteenpiir-
teensä, on suuri ilo ja edistysaskel. Sitä kannattaa kuvi-
tella jo etukäteen, kuvitelmalla on voimaa, varsinkin
kun se liittyy ajatuskoostumaan. Jotkin ominaisuudet
ovat sillä tavoin valmiita, että ne alkavat positivisoitua
välittömästi ja sen huomaa. Toisten ominaisuuksien
koulimisessa kuluu paljon aikaa ja niissä saadut tulokset
näkyvät ehkä vasta vuosien päästä, ja se on yhtä hyvä
sillä ihmisen kehitys kulkee myös pitkien prosessien
kautta. Toisaalta kokonaisvaltaisuus vaikuttaa myös
osiin. Kun saat riittävästi positiivisuutta elämääsi, se
valaisee myös näitä vaikeampia kehittämisen kohteita,
miksi ne ovat vaikeita, mitä tietoa ne antavat ja miten ne
vähitellen positivisoituvat. Muuttuvatko ne positii-
viseksi vastakohdakseen vai jalostuvatko muuttumalla
energialtaan korkeatasoisemmaksi. Tämä tarvinnee
esimerkin: laiskuus voi muuttua ahkeruudeksi mutta
myös jalostua kyvyksi suhtautua asioihin kiirehtimättä
– lopulta ymmärrettävästi molemmiksi, jolloin ihminen
pysyy tasapainoisena.

Jokainen positiivinen sana soi ja väreilee erilaisten
henkisten tasojen ominaisvärähtelyjä, joita niistä voi
saada olemukseensa. Positiivisten sanojen merkityksien
kautta päästään henkisille tasoille, joiden kautta elä-
mään tulee uusia eteenpäin vieviä asioita. Esimerkiksi
Kristus-rakkaus on aluksi vain sana, joka lisää
rakkauteen altruistista mielenlaatua. Sen merkityksiä ja
ilmentämistapoja syvällisemmin miettiessäsi voit
huomata, että se antaa myös intuitiivista tietoa –
esimerkiksi etiikasta – ja nostaa korkeammalle tasolle
aivan kaikkea mikä siihen liittyy. Kristus-rakkauden
korkeat värähtelyt siirtyvät myös maallisiin asioihin.

Vialaisessa yhteisössä ja sen töissä kannattaa olla
mukana, jos opiskelee Kirjeopisto Vian raja-joogaa
tosissaan. Siellä on paljon hiljaista tietoa henkisestä
kehityksestä – tukea opiskelulleen saa vanhemmilta
oppilailta, vertaisryhmästä ja Kirjeopisto Vian opettaja
Terttu Seppäseltä.

Iloa ja edistysaskeleita

Pohdintaa II ja III opetuskirjeiden tematiikasta
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Täyttyminen positiivisuudella: Aktiivinen ja
passiivinen täyttäminen

Sytytys on monitahoista

Aktiivinen täyttäminen

Hänen korkeampi Minänsä toimii itse positiivisuuden tietoisena luojana.

Passiivisessa sytyttämisessä

Kirjeopisto Via – esimerkki sytytyksen moniulotteisuudesta

on systemaattista positiivisuuden sytyttämistä. Siinä ihminen
tarkoituksellisesti vetää itseensä kosmoksesta erilaisia positiivisia ominaisuuksia.

tällöin

ihminen käskee itsestään negatiivisuuden pois ja antaa
olemuksessaan syntyneen tyhjän tilan luonnon lain voimasta täyttyä kosmoksessa
olevista erilaisista ajatuskoostumista. Tällöin ihmisen oma osuus rajoittuu siihen, että
hän korkeamman Minänsä välityksellä ainoastaan siivilöi tajuntakenttäänsä pyrkivät
ajatuskoostumat päästäen vain positiiviset sen sisäpuolelle.

II opetuskirjeen sammutuskaava numero 4 on syyttäminen, tuomitseminen. III
opetuskirjeessä annetaan tämän negatiivisen ominaisuuden muuntamiseksi ja
jalostamiseksi seuraavat 11 sytytyskaavaa. Kaavoista tähän koosteeseen on laitettu
ainoastaan ensimmäinen muoto ”Sinä tahdot...jne”

4.A. Sinä tahdot oikealla tavalla ymmärtää ihmisiä, heidän käyttäytymistään sekä sen
motiiveja.

4.B. tahdot olla oikealla tavalla suvaitsevainen ja avarakatseinen

4.C. tahdot nähdä toisissa ihmisissä heidän hyvät puolensa ja tahdot rohkaista ja
kannustaa heitä kehittämään niitä itsessään.

4.D. Muodostaessasi tai lausuessasi mielipiteitä toisista ihmisistä sinä tahdot kiinnittää
päähuomiosi heidän hyviin puoliinsa.

4.E. Sinä tahdot antaa anteeksi ja unohtaa kärsimäsi loukkaukset sekä tahdot pyytää
loukkaajalta ajatuksillasi anteeksi.

4.F. Sinä tahdot etsiä ja löytää todellisia aiheita kannustaaksesi toisia ihmisiä antamalla
heille, mikäli mahdollista, heidän tarvitsemaansa ja ansaitsemaansa tunnustusta ja
kiitosta heidän toiminnastaan.

4.G. Sinä tahdot tuntea kunnioitusta ja Kristus-rakkautta ihmisiä kohtaan.

4.H. Sinun olemuksessasi oleva ja sitä ympäröivä kunnioitus ja Kristus-rakkaus ihmisiä
kohtaan säteilee sinusta lähelläsi oleviin ihmisiin saattaen heidätkin tuntemaan
kunnioitusta ja Kristus-rakkautta ihmisiä kohtaan.

4.I. Sinä tahdot puolueettomasti, ennakkoluulottomasti ja kunnioittavassa hengessä
tutustua asioihin ennen kuin omaksut tai lausut niistä negatiivissävyistä mielipidettä.

4.J. (kaava 2.B.) Sinä tahdot antaa arvon toisten ihmisten mielipiteille ja
maailmankatsomuksille sekä kunnioittaa niitä säilyttäen silti henkisen itsenäisyytesi.

4.K. Sinä tahdot rakastaa Totuutta ja löytää sen. Sinä tahdot muodostaa mielipiteesi ja
maailmankatsomuksesi siten, että ne ovat sopusoinnussa Totuuden kanssa.

Pohdintaa II ja III opetuskirjeiden tematiikasta
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Vappuhyppy
Terttu Seppänen

Vialaisia vappupalloja myytiin tänä vuonna tauon jäl-
keen Turussa Helsingin, Kouvolan ja Tampereen
lisäksi. Turkulaiset saivat edullisen tarjouksen
kauppakeskus Skansista ja muutama henkilö lupautui
aluksi tulemaan mukaan myyntiin.

Otimme haasteen vastaan kuten ainakin TV-ohjelma
– sellaiselta se vaikuttikin koska muutaman

päivän aikana oli arvioitava myynti, valikoitava ja tilat-
tava pallot sekä muut tarvikkeet. Tiukalle meni, joh-
tuiko vaikka Merkuriuksen perääntymisestä, koska vie-
lä keskiviikkona kerrottiin postissa, että kyllä pallopa-
ketit tulevat mutta seuraavalla Vapun jälkeisenä vii-
kolla?! Noin kolmen väärinkäsityksen selvittämisen jäl-
keen pallot saatiin kuitenkin ajoissa. Olimme Turusta
tottuneet menemään Helsinkiin myymään valmiista ni-
pusta palloja ja jopa siinä on haastetta riittänyt. Saimme
kuitenkin positiivisen tuloksen ja lisäksi meitä oli viisi
mukana tässä työssä mikä oli myös hieno saavutus.

Diilissä

Vialaisia vappupalloja
myös Turussa
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Seija Markkanen ja Terttu Seppänen Kouvolan pallo-
myynnissä.

Fiksut ihmiset puhuvat kvanttihypystä, minäkin
joskus, vaikka en tarkasti tiedä, mikä se on, enhän
ole luonnontieteilijä. Nyt kerron vappuhypystä ja
tiedän täsmälleen, millainen se on.

Markkasen SeijanOlin myymässä kanssa vappupal-
loja Kuusankosken keskustassa vapunpäivänä.

Kuusankoskella ja Kouvolassa pallokauppa käy
yleensä hyvin. Niin tänäkin vappuna. Läheisen talon
sisäpihalla on ollut keväinen konsertti ja sieltä alkoi
virrata esiintyjiä ja yleisöä.

Seija myy innoissaan palloja ja minä tarkkailen ih-
misiä huilatessani. Huomaan kauhukseni, että Seijan
valtavan suuren pallonipun runkonaru liukuu solmu
auenneena pois Seijan vyötäröltä ja pallonippu kohoaa
uhkaavasti ylöspäin, eikä Seija huomaa heti asiaa. Huu-
dan tietenkin, mutta ääneni hukkuu muuhun torin häli-
nään. Nippu irtoaa Seijan vyötäröltä ja tuuli kuljettaa
sitä vauhdilla poispäin. Nyt Seija huutaa: ”Ottakaa kii,
ottakaa kii.” Ihmisiä alkaa juosta nipun perään. Tuuli
kuljettaa vauhdilla nippua ensin maan läheisyydessä ja
sitten se alkaa nostaa sitä ylöspäin tavoittamattomiin.
Runkonaru viistää vielä maan pinnan tuntumassa, kun
nippu on liukunut aukion yli.

Kaksi tummapukuista mieskuorolaiselta näyttävää
herraa on pysähtynyt aukion laidalle keskustelemaan
kasvot pallonipun lentosuuntaan päin. Seuraavaksi saan
todistaa upeaa muutaman sekunnin tapahtumakulkua,
kun herrat havaitsevat yhtaikaa karkaavan pallonipun,
oivaltavat salamannopeasti tilanteen, keskittyvät ja
hyppäävät täsmällisesti kuin kuoronjohtajan käskystä.
Kaksi paria käsivarsia heilahtaa ylös ja neljä kouraa
iskee ilmaan runkonarun suuntaan. Ehdin tuntea hurjan
määrän kihelmöiviä tuntemuksia vatsanpohjassa,
kurkussa ja koko kehossa, ehdin kuvitella, miten pallo-
nippu viilettää pilviin asti ja kauas pois. Jännittyneenä
tuijotan, miten käy… voiko sen saada kiinni… onko se
totta… se pysähtyy… nipun nousu pysähtyy… kiin-
niotto onnistui. Jompikumpi herroista sai otteen narusta
ja ote piti. Herrat kuljettavat riemusaatossa nipun Sei-
jalle, joka kiittelee onnellisena ja lupaa ilmaisen kiitos-
pallon. Nytkös riemu ratkeaa Kuusankosken kauppa-
lanaukiolla, kaikki tapahtuman silminnäkijät ovat on-
nellisia, ettei iso nippu päässyt karkuun.

Väsymykseni katosi sen siliän tien. Olipa taas kiva
myydä palloja ja muistella kaikkia pallojen karkaamisia
aiemmilta vuosilta. Tämä olisi ollut kyllä suurin, mutta
onneksi se saatiin estettyä.
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Marja-Leena Salojuuri myyntipuuhissa Helsingissä.

Jouko Palonen

Tuula Uusitalo

Naurua ja

hymyä

Foliopallot runkonarussa

Ipanasuut ilonaurussa

Hello Kittyn pallokimpusta

Kaikki haluaa.

Bolt on iso, Bolt on kallis

Bolt on huipulla

Sitä lapset rakastaa.

Oikeita koiria, eläviä eläimiä

Heliumoliot hymyilyttää.
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Monenlaista ruokailua
Yksineläjä Eilan koti on kuin pyhättö. Hän kuuntelee rauhallista Bachia ja koraaleja. Hän meditoi.

Ruokailu on harkittu kokonaisuus. Hän. valmistaa alkukeiton, salaatin, pääruuan ja jälkiruuan. Hän
kattaa valkean pellavaliinan pöydälle, asettelee ruuat eri astioihin ja sytyttää kynttilän palamaan.

Miesystävä tulee joskus aterioimaan. Mutta – miehen läsnä ollessa mitään ei saa syödä; pitää vain
näykkiä, olla syövinään, ja viedä sitten astia pois. Suu pyyhitään valkeaan lautasliinaan

* * *

Olen maalta, ja maalaiskulttuuriin kuuluu runsas syöminen. Siispä Eilan luona mätin lautaseni täyteen
sämpylöitä, makkaroita ja soosseja, ei salaattia. Aloin nautiskella melkein silmät ummessa. Eila ja mies
katsoivat kummissaan.

Häpeissäni otin salaattia alkulautaselle, ja aloitin siitä oikeaoppisesti. Vaikka vedin vyötäröä sisään,
tunsin koko ajan olevani liian lihava.

* * *

Enemmän nautin vierailusta Immun luona. Hän laittoi lihapadan pöydälle (ei liinaa) ja leipäpussin, ja
voipaketin sen viereen. Söimme pelkällä lusikalla (ei hopeaa), ja nautimme toisistamme.

Minulta suurin piirtein katkesi filmi padan tyhjetessä puoliväliin, mutta pienten päivänokosten jälkeen
kattila ja seura löysi taas iloitsijansa.

* * *

Tein ruokaa joukolle kurssilaisia, jonka opiskelijoista kaksi oli täysin gluteenitonta, neljä oli kasvissyöjiä,
neljä ei sietänyt laktoosia, ja yhdellä oli kivikautinen ruokavalio. Kaikkiruokaisia oli vain yksi ja
vaikeinta olikin miettiä, mitä hänelle tarjoaisin.

Kivikautisen ruokavalion syöjälle löytyi pähkinöitä, siemeniä ja rosvopaistia. Toiset katselivat
kateellisina, kun hän laittoi sentin voita leivälle ja joi runsaasti kermaa.

Kurssi oli henkisen tiedon viikonloppukurssi ja minullekin jäi aikaa jokunen tunti olla
kuunteluoppilaana. Vierustoveri sanoi, että hän ei tunne kuuluvansa tänne, eikä oikein mihinkään.
Opettaja kertoi, että hän on voinut syntyä väärään ruumiiseen ja väärään maahan. Minä aloin epäillä
kohdallani samaa asiaa.

* * *

Kun kävin laihan Eilan kanssa Turkissa, olin tansseissa illan suosituin nainen. Miehet hakivat jonossa
minua ja Eilaa ei hakenut kukaan. Tästä leuhkana vein hänet Herttuaan tansseihin. Nyt Eilalla oli
tanssittajia koko ajan, ja minua ei hakenut kukaan.

Väärä maa tai väärä keho!

* * *

Sain kurssilta todistuksenkin, jossa luki että oppilas siirretään elämän koulussa seuraavalle luokalle,
jonka hän itse määrittelee oman oppisuunnitelmansa puitteissa. Seuraava luokka alkaa oppilaan ollessa
siihen valmis, ja seuraavat kokeet pidetään täysin odottamattomana aikana. Pyytämättä ja .yllättäen tulee
myös lasku kokeista.

Palasin kotiin yhtä tyhmänä kuin ennenkin. En ymmärtänyt todistuksestakaan yhtään mitään, joten otin
kivikautisen ruokavalion mukaisesti vahvistuksekseni ison siivun rosvopaistia ja lasillisen kermamaitoa.

Opettaja kyllä sanoi jossain vaiheessa, että kaikille annetaan viisautta pikkuhiljaa, kuin pikkulusikalla,
vähän kerrallaan. Onneksi ei ole suuria ongelmia, sitten pitäisi varmaan olla jo iso lusikka.

Ja riittäisikö minun järkikapasiteettini siihen?

Leena Turtiainen
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In Memoriam

Terttu Torppa
6.6.1931-6.1.2010
Terttu Torppa tuli mukaan rajajoogan opiskeluun
ja vialaiseen toimintaan 1991. Hän osallistui
Helsingin paikallisosaston piiritoimintaan ja
monet muistavat hänen hillityn ja rauhallisen
olemuksensa. Terttu esiintyi 1993 Kaukalinnassa
Tuula Uusitalon kirjoittamassa ja ohjaamassa
näytelmässä ”Lähes täysin positivisoitu
Kalevala”. Kuvassa näytelmäryhmä ottaa vastaan
yleisön aplodit. Terttu Torppa on toinen henkilö
oikealta.

Vialaisista ystävistämme on kevään aikana kaksi siirtynyt henkisille tasoille.
Tahdomme kiittää heitä ja toivottaa hyvää matkaa Kirkkauteen ja Valoon.

Ohitse ikuisuuden

käy laulun lento

kuin tuulen humina

aikojen takana

Tuulikki Salonen

Tähtien sävelmät

Tule, katso

ovat puhjenneet

tähtien sävelmät

maan multaan

lämpenevään

Aimo Ruusula
16.11.1930-9.5.2010
Aimo Ruusula aloitti rajajoogan opiskelun 1977.
Aimo oli Helsingin paikallisosaston aktiiveja ja
osallistui mielellään paikallisosaston töihin.
Aimo oli luonteeltaan kohtelias ja hyväntuulinen.
Herrasmies. Hänet muistetaan amatööriviulistina
ja ennen kaikkea Helsingin paikallisosaston
innokkaan soittajaryhmän jäsenenä. Aimo kuului
myös tämän 80-luvun loppupuolelle asti toimi-
neen ryhmän perustajiin. Aimo oli rauhallinen
pohdiskelija ja kiinnostunut henkisistä asioista
vielä vanhanakin. Kuvassa Aimo Ruusula on
keskimmäinen viulisti
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Etelä-Suomen alue

Helsingin paikallisosasto

Järvenpään paikallisosasto

Lohjan paikallisosasto

Kokoontumiset Valon Tilassa, Uudenmaankatu 35
Yhteinen piiri tai jatko-opiskelijoiden piiri sunnuntaisin klo
18. Kutsu sähköpostitse. Ilmoita sähköpostiosoitteesi
Börjelle:
* La 15.5. klo 13.00 Integroivan kehittymisen harjoitukset
* To 20.5. Paikallisosaston Kevätjuhla. Nyyttikestit
Puutarhakeskus Sofianlehdossa
* To 19.8. Paikallisosaston kesäretki Porvoon Valtiopäivä-
puistoon läntisellä jokirannalla. Ajo-ohje: Näse-Jutten ka-
dulle rantaan jossa parkkipaikkoja. Valtiopäiväpuisto on
etelään joenrantaa pitkin 100 m kävelysillan kohdalla.
Tapaaminen Porvoossa kävelysillan länsipäässä klo 18.30.
Tervetuloa joukolla kukkia katsomaan! Lisätiet. kimppa-
kyydeistä ym.: Börje Fri, 0400 690 381.

Piirit ja kokoontumiset Mirja Mikkosen luona erikseen
sovittavina aikoina. Seuraava piiri 29.5. klo 13.
Lisätiet. Jari Hasu 040 775 3203.

Piirit sunnuntaisin. Seuraavat 23.5., 19.9., 24.10. ja 28.11.

borje.fri@sofianlehto.com

Paikallisosastoissa tapahtuu
klo 15–17 Kaarikodin kahvihuoneella, Pisteenkaari 13 15,
Nummela. Ajatustyömeditaatiopiireistä kysy Tauno
Halmeelta, 0400 887 669 tai Raimo Salolta 044 572 5312.

Piirit sunnuntaisin. Seuraava 29.8. klo 17–19. Piireissä on
ajankohtaan sopiva aihe sekä ajatustyömeditaatio-osuus.
Paikka: Balettikoulu Hannele Suomalainen, Klingendahlin
kiinteistön sisäpiha. Lisätiet. Pirkko Viskari puh 040 845
5493 ja Timo Hoikkala puh. 040 553 5612.

Ajatustyömeditaatiopiirit sunnuntaisin. Seuraavat 16.5.,
13.6., 22.8. ja 19.9. klo 18 Kaisa Pakkalan kotona os.
Paimalantie 376, 20460 Turku.
* Su 11.7. klo 14 Lummepiknic Ruissalon
kasvitieteellisessä puutarhassa.

Talkootöistä ja piireistä tietoja Sinikka Junturalta,
, 040 825 5165

–

Länsi-Suomen alue

Itä-Suomen alue

Tampereen paikallisosasto

Turun paikallisosasto

Kerimäen alueen paikallisosasto

kaukalinna@via.fi

Samoin kuin yksilön sielu tarvitsee elääkseen ruumiin,
yhteisön sielu tarvitsee toimiakseen aineelliset puitteet.

Lance H. K. Secretan on kirjoittanut talouden py-
hyydestä ja yrityksestä pyhäkkönä. Pyhäkkö on ensi-
sijaisesti tietoisuuden tila. Sielutietoisuudessa hengen ja
aineen vastakkainasettelua ei enää ole.

Sielun pyhä talous perustuu yhteisön hengen ainutlaa-
tuisuuteen ja on sielua eheyttävää toimintaa, missä uskon-
to, filosofia, tiede, taide ja talous vaikuttavat yhdessä.
Sielun pyhän talouden tärkein käyttövoima on hengen,
ajatuksen luova voima, synergia.

Vialaisen yhteisön rakentamisvaiheessa loimme aineel-
liset puitteet toiminnallemme. Sen tarkoituksena oli aineen
maailman ja omien vahvuuksiemme, oman ideaalimme
tuntemaan oppiminen, sillä

(I
opetuskirje, s. 6).

Olemme tiedostaneet ydintehtävämme ja luoneet
puitteet, missä on mahdollista henkisen potentiaalimme
esiin kirvoittaminen sielun kätköistä. Voittaa sielun pimeä
yö Kirjeopisto Vian rajajoogan, ajatusjoogan avulla.

tarvitsemme tietoa voitetta-
vasta / aineesta hengen yliherruuden saavuttamiseksi

Kirjeopisto Vian rajajooga, ja
ovat vialaisen yhteisön erityisosaamista, vahvuuksi-
amme. Hyvyyden voimien elähdyttäminen niiden avulla
kuuluu ydintehtäväämme samoin kuin aineellisten puit-
teiden ylläpitäminen. Sillä samoin kuin yksilön sielu tar-
vitsee elääkseen ruumiin, yhteisön sielu tarvitsee toi-
miakseen aineelliset puitteet.

Uusi Safiiri Via Positiva

Tervetuloa mukaan
hoitamaan sielun
pyhää taloutta

Olet tervetullut mukaan tähän Hyvyyden voimia eläh-
dyttävään pyhän talouden hoitoon. Oppimaan mm. pitkä-
jänteisyyttä, kärsivällisyyttä ja rohkeutta. Rohkeutta toi-
mia epävarmoissakin olosuhteissa ja rohkeutta tarttua
meille tarjoutuviin tilaisuuksiin. Kun uskomme yhteiseen
päämäärään pysyy lujana, ja kun teemme voitavamme,
niin toimintamme rahoitus helpottuu, sillä silloin olemme
siihen henkisesti valmiit. Sielun synkronisiteetti nimittäin
vetää puoleensa ihmisiä ja yhteisöjä, jotka tahtovat tukea
ainutlaatuista työtämme Hyvyyden voimien elähdyttämi-
seksi.

Tervetuloa mukaan oppimaan sielun talouden hoitoa!
Voit tukea yhteisömme taloutta ajatuksin, lahjoituksin ja /
tai osallistumalla talkootyöhön sinulle elämäntilanteesi
mukaan parhaiten sopivalla tavalla.
Lahjoituksesi voit suorittaa valitsemallesi tilille:

, 513300-220573, viite 1012, IBAN FI35 5133 0020
0205 73, SWIFT/BIC OKOYFIHH

, 513300-223577, viite 1012, IBAN FI19 5133
0020 0235 77, SWIFT/BIC OKOYFIHH

, 513300-221738, viite 1012,
IBAN FI08 5133 0020 0217 38, SWIFT/BIC OKOYFIHH

Via ry

Uusi Safiiri

Via-Akatemian säätiö

* * *

Sinikka Juntura

Kiitos tämän vuoden lahjoituksista, joita on kertynyt tammi-
huhtikuussa 6.700 euroa. Vappupallojen myyntituloilla, noin
6.000 euroa, on maksettu huhti-toukokuun laskuja. Tarvitsem-
me loppuvuoden toimintamme rahoittamiseen kesä-joulu-
kuussa noin 4.500 euroa/kk; lainan hoitokulut 1.000, kiin-
teistön hoitokulut 1.500 ja hallinnon kulut 2.000 euroa/kk.
Tiedossa olevia tulonlähteitämme ovat lahjoitukset, Aptee-
kintalon tilojen vuokraus ja varainhankintatempaukset sekä jä-
senmaksut. Tarkista, oletko muistanut suorittaa Via ry:n tämän
vuoden jäsenmaksun. Ja sielun synkronisiteetin luomat tulot!
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Vialainen tapahtumakalenteri
Tilaisuudet ovat Kaukalinnassa silloin, kun paikkaa ei ole mainittu.

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

7.3.2009 Via-Akatemian yleisöluento, Turku
12.3.2010 Muistotilaisuus Kaukalinnassa
20.3.2010 Via-Akatemian yleisöluento, Helsinki
27.3.2010 Kevään Valo -minimessut, Mikkeli

3.-4.4.2010 Pääsiäistapahtuma, Via ry:n kevätkokous
Pääsiäisseminaari, Via-Akatemian säätiön kevätkokous

10.4.2010 Yhteistyöryhmän seminaari, Helsinki
10.–11.4.2010 Äitimaa-messut, Tampere
11. 14.4.2010 Majoittuja Kaukalinnassa
17.4.2010 Muistotilaisuus Kaukalinnassa
17. 26.4.2010 Pihatöitä Kaukalinnassa
18.4.2010 Via-Akatemian yleisöluento, Turku
22. 23.4.2010 Pihatöitä Apteekintalolla
24.4.2010 Syntymäpäiväjuhla Apteekintalolla
24.-25.4.2010 Majoittujia Apteekintalolla
29.4. 1.5.2010 Vappupallomyyntiä Helsingissä, Kouvolassa, Tampereella ja Turussa

Pihojen ja kiinteistöjen kevättöitä
8.5.2010 Muistotilaisuus Apteekintalolla
22.5.2010 Muistotilaisuus Apteekintalolla
24.5. 4.6.2010 Majoittujia Apteekintalolla
28. 30.5.2010 Talkooviikonloppu
29.5.2010 Muistotilaisuus Apteekintalolla

Pihojen ja kiinteistöjen kesätyöt
5.6.2010 Ylioppilasjuhla Kaukalinnassa
18. 20.6.2010 Vapaa-aikamessut, Kerimäki
17. 20.6.2010 Aamiaismajoitusta Apteekintalolla
20.6.2010 Syntymäpäiväjuhla Apteekintalolla
23. 24.6.2010 Talkoopäivät; Kesäakatemian valmistelua; siivous-, keittiö-,

majoitus- ja toimistotyöt
25. 30.6.2010 Juhannus ja Kesäakatemia

Aamiaismajoitusta Kaukalinnassa
Kulttuurikahvila ja aamiaismajoitusta Apteekintalolla

11.7.2010 Rippijuhla Kaukalinnassa
28. 31.7.2010 Puutarhakonsertin valmistelua

1.8.2010 Kaukalinnan Puutarhakonsertti
6. 8.8.2010 Yhteistyöryhmän seminaari, Kreivilä, Matku
22.8.2010 Via-Akatemian yleisöluento, Turku

Pihojen ja kiinteistöjen syystyöt
4. 5.9.2010 Via-Akatemian Reiki I -kurssi, Helsinki
25.9.2010 Via-Akatemian yleisöluento, Helsinki
25. 26.9.2010 Sateenkaaripäivät, Turku

2.10.2010 Hyvinvointimessut, Savonlinna
2. 3.10.2010 Talkootyö- ja kokousviikonloppu

Via ry:n syyskokousta valmisteleva hallituksen kokous
9. 10.10.2010 Hengen ja Tiedon messut, Helsinki
16. 17.10.2010 Via-Akatemian Reiki II -kurssi, Helsinki
29.10.2010 Talkoopäivä; siivous-, keittiö-, majoitus- ja toimistotyöt
30. 31.10.2010 Kokous- ja seminaariviikonloppu, Via ry:n syyskokous

Via-Akatemian iltaseminaari, Via-Akatemian säätiön hallituksen syyskokous

–

–

–

–

4.–20.5.2010

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–



VIA POSITIVA 2/2010 47

VIA-AKATEMIA ja Via ry tiedottavat
TAPAHTUMAT KESÄLLÄ 2010

II Kesäakatemia

Aamiaismajoitusta Savonlinnan oopperajuhlien 2010
aikaan

Kaukalinnan

Wanhalla Apteekintalolla

Kaukalinnan VI Puutarhakonsertti

TULOSSA SYKSYLLÄ

Ajatusjoogakoulu

Reiki 1 -kurssi

Reiki 2 -kurssi

Seminaarit

Tiedon lähteenä intuitio, kokemus, luonto, akasha

Rakkauden säveliä luonnon helmassa

Ajatusten avulla sisäiseen muutokseen

Aika: 25.-30.6.2010
Paikka: Kaukalinna, Viitamäentie 189, Kerimäki
Katso ilmoitus s. 2.

Heinäkuussa Savonlinnan oopperajuhlien aikaan
mahdollisuus edulliseen majoittumiseen ja aamiaiseen vain
noin 26 km Savonlinnasta

rauhoittavassa ja luonnonläheisessä
ilmapiirissä
Tied. ja var. Sinikka Juntura, (015) 543 112, 040 825 5165

kesäkahvila ja
aamiaismajoitus
Tied. ja var. Aila Knihtilä, 040 532 2653 ja Leena Reinman,
040 586 8028. Katso ilmoitus s. 51.
Muina aikoina sopimuksen mukaan majoitusta ja tilojen
vuokrausta kodinjuhliin, kokouksiin ja kursseihin.
Tiedustelut: (015) 543 112, 040 825 5165.

1.8.2010 klo 13
Oopperalaulaja Juha Kotilainen ystävineen esiintyy jälleen
Kaukalinnan puutarhassa. Katso ilmoitus s. 52.

Aika: syksystä 2010 kevääseen 2011 noin kerran
kuukaudessa
Paikka: Valon Tila, Uudenmaankatu 35, Helsinki
Ohjaaja: Psykologi, ajatusjoogaopettaja Terttu Seppänen
Kirjeopisto Viasta
Tied. 050 567 9630, terttu.seppanen@via.fi

Aika: 4.–5.9.2010, la klo 9.00–16.30 ja su klo 10.00–16.30
Paikka: Valon Tila, Uudenmaankatu 35, Helsinki
Kurssimaksu: 150 euroa/opiskelija sisältää opetuksen ja
kurssimateriaalin. Kurssin kertaajille opetus maksuton,
kurssimateriaali 10 euroa.
Ohjaaja: Reiki Master Tapio Karvonen
Ilm. Via-Akatemiaan 27.8.2010 mennessä. Katso Tapio
Karvosen kirjoitus s. 18.

Aika: 16.–17.10.2010, la klo 9.00–16.30 ja su klo
10.00–16.30
Paikka: Valon Tila, Uudenmaankatu 35, Helsinki
Kurssimaksu: 250 euroa/opiskelija sisältää opetuksen ja
kurssimateriaalin. Kurssin kertaajille opetus maksuton,
kurssimateriaali 10 euroa.
Ohjaaja: Reiki Master Tapio Karvonen
Ilmoittautumiset Via-Akatemiaan 8.10.2010 mennessä.
Katso Tapio Karvosen kirjoitus s. 18.

30.10.2010, Iltaseminaari Kaukalinna, Kerimäki
27.11.2010, Adventtiseminaari Tampereen kaupungin
kirjasto, Tampere

�

�

Yleisöluennot Helsingissä

Yleisöluennot Turussa

YHTEISÖLLISET TAPAHTUMAT KAUKALINNASSA
2.–3.10.2010 Talkootyö- ja kokousviikonloppu

29.–31.10.2010 Kokous- ja seminaariviikonloppu

MUUT TAPAHTUMAT

Majoitus ja ruokailu

Lisätietoa ja ilmoittautumiset

Lämpimästi tervetuloa!

Paikka: Valon Tila, Uudenmaankatu 35
Oviraha: 10 euroa. Kahvitarjoilu.
Lauantaina 25.9.2010 klo 13–16

,
Jussi Sohlberg, Kirkon tutkimuskeskus
Lauantaina 20.11.2010 klo 13–16

, Sinikka Juntura

Paikka: Ruusuportti, Paimalantie 374
Oviraha: 10 euroa. Kahvitarjoilu.
Sunnuntaina 22.8.2010 klo 13–16
Esitykset luonnossa parantavan lähteen äärellä

, Tuula Riski
,

Minna Hokka
Sunnuntaina 14.11.2010 klo 13–16

, Kaisa Pakkala

La 2.10. Via ry:n hallituksen syyskokousta valmisteleva
kokous

Pe 29.10. Talkoopäivä
La 30.10. Via ry:n syyskokous
Su 31.10. Via-Akatemian säätiön hallituksen syyskokous

Vapaa-aikamessut 18.–20.6.2010, Kerimäki
Maan ja veen emon festivaali heinäkuussa, Ruusuportti, Turku
Yhteistyöryhmän seminaari 6. 8.8.2010, Kreivilä, Matku
La 7.8. , Terttu Seppänen.
Katso ilmoitus s. 19.
Sateenkaaripäivät 25.–26.9.2010, Konsan Kartano, Turku
Hyvinvointimessut 2.10.2010, Mikkelin Ammattikorkeakoulun
Savonlinnan yksikkö, Savonlinna
Hengen ja Tiedon messut 9. 10.10.2010, Helsingin
Suomalainen Yhteiskoulu, Helsinki
La 9.10. klo 18 Tietoisku: ,
Terttu Seppänen
La 9.10. klo 18 Tietoisku: ,
Tuula Uusitalo
Su 10.10. klo 11 Tietoisku: ,
Terttu Seppänen
Su 10.10. klo 16 Tietoisku: ,
Tuula Uusitalo

Majoitus ja ruokailu maksetaan erikseen. Via-Akatemian
opiskelijoille majoitus sisältäen täysihoidon on 30 euroa/vrk,
Via ry:n jäsenet 25 euroa/vrk. Lisämaksu liinavaatteista ja 12
hengen huoneesta. Kesäisin mahdollisuus aittamajoitukseen.

VIA-AKATEMIA. P. (015) 543 112. Postiosoite: PL 4, 58201,
Kerimäki. Käyntiosoite: Kaukalinna, Viitamäentie 189, 58200
Kerimäki. Sähköposti:
Internet:

Tutkimus esoteerisista ryhmistä Suomessa

Sielun talous

Äänivärähtelyhoito
Äänen parantava voima – kantele, paimensoittimet, itkulaulut

Intuitiivisen ja kokemuksellisen tiedon lähteillä

Yhteys sisäiseen opettajaan

Meditaatio ajatusten ohjaamisesta

Ajatusjooga ja henkinen kehitys

Ajatukset ovat tekojen siemeniä

Ajatusjooga ja henkinen kehitys

–

–

via.akatemia@via.fi
www.via.fi



Via ry:n toimihenkilöitä 2010

Puheenjohtaja Jouko Palonen
Mäkipääntie 26 B, 26740 VASARAINEN

joukopalonen@gmail.com

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

Taloudenhoitaja Sinikka Juntura
Runeberginkatu 4 c B 33, 00100 HELSINKI
(015) 543 112, 040 825 5165, kaukalinna@via.fi
sinikka.juntura@elisanet.fi

Börje Fri
Immersbyntie 346, 01150 SÖDERKULLA
0400 690 381, borje.fri@sofianlehto.com
Marja-Leena Salojuuri, 050 346 0383

050 390 6517 (tai 040 546 2835)

Varapuheenjohtaja Börje Fri
Immersbyntie 346, 01150 SÖDERKULLA
0400 690 381, borje.fri@sofianlehto.com

Verkkovastaava Timo Ristiluoma
Kipparinkuja 2 E 50, 02320 ESPOO
050 346 7899, timo.ristiluoma@gmail.com

2. sihteeri
Tauno Halme
Puolukkatie 24, 08500 LOHJA
0400 887 669
halmetauno@gmail.com

Johtoryhmä: Jouko Palonen (puheenjohtaja),
Börje Fri, Tauno Halme, Timo Hoikkala, Sinikka
Juntura, Timo Ristiluoma, Marja-Leena Salojuuri,
Terttu Seppänen, Pekka Tanttari, Tarja Tuisku-
Lappalainen, Pirkko Viskari

Talousryhmä: Yrjö Honkala (puheenjohtaja),
Timo Ala-Reinikka, Börje Fri, Timo Hoikkala,
Sinikka Juntura, Veijo Kruth, Jouko Palonen,
Rauni Pietarinen, Marja-Leena Salojuuri, Terttu
Seppänen

PAIKALLISOSASTOJEN
PUHEENJOHTAJAT JA
YHTEYSHENKILÖT

Helsingin paikallisosasto

Etelä-Suomen toiminta-alue

Järvenpään paikallisosasto

Lohjan paikallisosasto

Pohjanmaan paikallisosasto

Tampereen paikallisosasto

Turun paikallisosasto

Kerimäen alueen paikallisosasto

Kouvolan paikallisosasto

Jari Hasu, Pyörrekuja 6, 04300 TUUSULA
040 775 3203, jari.hasu@helsinki.fi

Tauno Halme, Puolukkatie 24, 08500 LOHJA
0400 887 669,
Raimo Salo, 044 572 5312, rasa@mbnet.fi

Tarja Tuisku-Lappalainen, 050 535 2167
tarjatuiskulappalainen@hotmail.com
Pentti Mäkelä. Puistotie 49, 61800 KAUHAJOKI
0400 292078, pentti.makela@pp.inet.fi
Liisa Saari, (06) 724 4163

Pirkko Viskari, Suopursuntie 3,
39160 JULKUJÄRVI, 040 845 5493
pirkko.viskari@elisanet.fi
Timo Hoikkala, Lahjantie 10 A 2, 82200
HAMMASLAHTI
040 553 5612, timo.hoikkala@telemail.fi

Tuula Kruth, Grensstraat 186, B-1950
KRAAINEM, BELGIUM, 32-2-305 7436
gsm 32-478-39 1914, tuula.kruth@telenet.be

Kaukalinna, PL 4, 58201 KERIMÄKI,
kaukalinna@via.fi
(015) 543 112 tai 040 825 5165 / Sinikka Juntura

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

halmetauno@gmail.com

Turun paikallisosasto
Puheenjohtaja Kaisa Pakkala
Paimalantie 376, 20460 TURKU
(02) 2471 383, 044 992 6191,
kaisapakkalamaaria@gmail.com
Varapuheenjohtaja Jouko Palonen
Mäkipääntie 26 B, 26740 VASARAINEN
050 390 6517 (tai 040 546 2835)
joukopalonen@gmail.com

Länsi-Suomen toiminta-alue

Keski-Eurooppa

Itä-Suomen toiminta-alue
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Yhteystiedot
VIA RY

VIA-AKATEMIAN SÄÄTIÖ

Via ry
� on Via-Akatemian säätiön taustayhteisö

Kirjeopisto Via ja Via ry ovat perustaneet
Via-Akatemian säätiön.

tekee tunnetuksi Kirjeopisto Vian rajajoogaa
tukee jäsentensä Kirjeopisto Vian rajajoogan
opiskelua ja sen käytäntöön soveltamista sekä
paikallisosastoissa että valtakunnallisesti
julkaisee jäsenlehteä – 2010 alkaen Via Positiva
-nimisenä
vuokraa Wanhan Apteekintalon tiloja

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.

Vuoden 2010 jäsenmaksuvaihtoehdot ovat 100 € tai 60
€, ensimmäisenä jäsenyysvuotena 60 €.
Yhteisöjäsenten jäsenmaksuvaihtoehdot ovat samat.

Jäsenmaksutili
Via ry, Sampopankki, 800010–430117,
IBAN FI88 8000 1000 4301 17, SWIFT/BIC
DABAFIHH
Jäsenmaksuviite on 32010.

Via ry, PL 4, 58201 Kerimäki
Käyntiosoite; Kaukalinna, Viitamäentie 189, Kerimäki,
kaukalinna@via.fi, (015) 543 112 tai
040 825 5165/Sinikka Juntura
www.via.fi

Wanha Apteekintalo
Ristisolantie 1, Kerimäki, (015) 543 318

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

Via ry, Kerimäen Osuuspankki 513300-220573,
IBAN FI35 5133 0020 0205 73, SWIFT/BIC
OKOYFIHH
lahjoitukset, viite 1012
ilmoitukset, viite 1818
joulutervehdykset, viite 1711

Jäsenmaksu

Toimisto ja toimitilat

Tili

�

�

�

�

�

�

�

�

Via-Akatemian säätiö
ylläpitää Via-Akatemiaa
harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa. Julkaisu
Uusi Safiiri - Integraalihenkisyyden Aikakauskirja
vuokraa Kaukalinnan tiloja
myöntää apurahoja T.E. Matilaisen ja M. Salosen
Juhlarahastosta Kirjeopisto Vian rajajoogaan
liittyvään tutkimukseen

Via-Akatemia

Kirjeopisto Vian rajajoogan ryhmämuotoista jatko-
opetusta
yleisöluentoja ja seminaareja
erilaisia lyhytkursseja

Kursseille ilmoittautumiset, kurssi- ja
majoitusmaksut
Via-Akatemia, PL 4, 58201 Kerimäki
Käyntiosoite; Kaukalinna, Viitamäentie 189, Kerimäki,
via.akatemia@via.fi, (015) 543 112
tai 040 825 5165/Sinikka Juntura
www.via.fi

Via-Akatemian säätiö, Kerimäen Osuuspankki, 513300
- 221738, IBAN FI08 5133 0020 0217 38,
SWIFT/BIC OKOYFIHH
- lahjoitukset, viite 1012

Tilaukset, osoitteenmuutokset, ilmoitukset
PL 4, 58201 Kerimäki
uusi.safiiri@via.fi, www.via.fi/safiiri/htm
Via-Akatemia/Kaukalinna
(015) 543 112 tai 040 825 5165/Sinikka Juntura

Uusi Safiiri, Kerimäen Osuuspankki 513300-223577
IBAN FI19 5133 0020 0235 77, SWIFT/BIC
OKOYFIHH
- lahjoitukset, viite 1012

Via-Akatemian säätiö/Juhlarahasto, Kerimäen
Osuuspankki 513300 - 60905873, IBAN FI03 5133
0060 9058 73, SWIFT/BIC OKOYFIHH
- lahjoitukset, viite 17750

�

VIA-AKATEMIA

Toimisto

Tili

T.E. MATILAISEN JA M. SALOSEN

� Kesäakatemia

UUSI SAFIIRI

Tili

JUHLARAHASTO

�

�

�

�

�

�
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Kirjeopisto Via
tiedottaa

Hyvät ystävät!

Pähkinänkuoressa oleellisimpia ajatusjoogan
harjoittamiseen liittyviä käytäntöjä.

Yhteydenpito

Kurssiopiskelija!

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

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

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.

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.
Luontevin tapa on pitää yhteyttä puhelimitse, samoin
kirjeissä lähetettyihin kysymyksiin vastaan myös puhe-
limitse, kun soitat minulle muutaman päivän kuluttua
kirjeesi saapumisesta.

Uutena työmuotona ovat alkaneet vaativammat ajatustyö-
meditaatiopiirit henkisesti ja fyysisesti (riittävän) terveille
ja vahvoille jatko-opiskelijoille, jotka ovat riittävästi olleet
mukana yleisissä ajatustyömeditaatiopiireissä paikallis-
osastoissa tai Kerimäellä. Tarkoituksena on, että nämä
ryhmät oppivat luomaan uutta vahvempaa ajatustyö-
käytäntöä ja testaavat uutta mantramateriaalia tarkoi-
tuksena oppia luomaan vahvempia ja laajempia loogisia
positiivisia ajatusenergiakenttiä.

Jatko-opetuksesta on luonnollista maksaa niiden vähintään
vuoden opetuskirje X opiskelleiden, jotka tahtovat
edelleen ohjausta ajatusjoogan (= rajajoogan) harjoit-
tamisessa, mantrojen käytössä ja soveltamisessa, konsul-
toivat henkiseen kasvuunsa liittyvissä tai psykologisissa
kysymyksissä tai osallistuvat ohjaamiini opetuksellisiin
tapahtumiin ja keskusteluihin.

*Voit ilmoittautua stipendioppilaaksi, kun se taloudellisen
tilanteesi vuoksi on tarpeen
*Voit maksaa muodollisen vuosimaksun, kun jatko-
opiskelu on vähäistä
*Voit maksaa valitsemasi suuruista summaa kuukausittain
tai harvemmin, kun olet jatko-opiskelijana aktiivisemmin
ja tietoisemmin
*Tai voit käydä psykologivastaanotollani olematta
kirjoilla Kirjeopisto Viassa. Tällöin maksu sovitaan
käyntikohtaisesti.

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. Puh.
050 567 9630,

Jatko-opiskelijaksi ilmoittautuminen

Jatko-opiskelijoiden ohjaus

Uutta läsnäoleviksi ilmoittautuneille jatko-
opiskelijoille

Jatko-opetusmaksut

Vaihtoehdot jatko-opetusmaksuille

Henkilökohtaiset tapaamiset

terttu.seppanen@via.fi

Yhteystiedot

Kirjeopisto Via
Terttu Seppänen

Kurssimaksujen tili:
Kirjeopisto Via
SOP 565097-2234

Jatko-opetusmaksujen tili:
Terttu Seppänen
SOP 565113-449518

Olavinkatu 34 B 22
57130 Savonlinna
050 567 9630, 015 273 558
terttu.seppanen@via.fi

Kirjeopisto Via toimii kurssi- ja jatko-opetusmaksujen varassa.
Huolehdithan maksuistasi itsenäisesti ja säännöllisesti.
Tarkista, että suoritat maksusi oikealle tilille sen mukaan,
oletko kurssiopiskelija vai jatko-opiskelija.

Lämpimin terveisin
KIRJEOPISTO VIA
Terttu Seppänen



VIA RY
vuokraukset

kaukalinna@via.fi

Via-Akatemia, Kaukalinna (rakennettu1853), Viitamäentie 189 

VIA-AKATEMIA        
kurssit 
via.akatemia@via.fi

 Via ry, Wanha Apteekintalo (rakennettu 1911), Ristisolantie 1

Puhelin (015) 543 112

www.via.fi

Tiloja vuokrattavana Kerimäellä

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN AIKAAN 2010

Wanhalla Apteekintalolla
Kesäkahvila ja aamiaismajoitus
Tiedustelut ja varaukset: 
Aila Knihtilä, 040 532 2653 ja Leena Reinman, 040 586 8028

Kaukalinnassa 

Aamiaismajoitus
Tiedustelut ja varaukset: Sinikka Juntura, 
(015) 543 112, 040 825 5165,  kaukalinna@via.fi 

Tervetuloa!



Juha Kotilainen, baritoni

Ritva Auvinen, sopraano

Laura Jurkka, näyttelijä-laulaja

Timo-Juhani Kyllönen, säveltäjä

Aurora Kyllönen, sopraano, sello

Olivia Kyllönen, sopraano, viulu

María Luz Pérez, sopraano

Olli Hirvanen, kitara

Rakkauden säveliä luonnon helmassa
Kaukalinnan VI puutarhakonsertti
sunnuntaina 1.8.2010 klo 13

Tervetuloa kauempaakin!
Kaukalinna, Viitamäentie 189, Kerimäki.

Liput 15 euroa. Eläkeläiset, työttömät, opiskelijat ja lapset 10 euroa.
Kahvitarjoilu. Sateen sattuessa konsertti pidetään Kaukalinnan salissa

konsertti
Kaukalinnan 
puutarha-

Oopperalaulaja Juha Kotilainen ystävineen 
konsertoi jälleen Kaukalinnan puutarhassa




