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Lauri Rauhalan ihmisen filosofia
Syksy 2022 Via-Akatemia
Luennoitsija FM, filosofi Heikki Vuorila
FM, filosofi Heikki Vuorila pitää Lauri Rauhalan ihmisen filosofiasta neljä luentoa
perjantai-iltaisin Zoomissa. Rauhala kutsuu omaa filosofiaansa ihmisen filosofiaksi,
jonka keskiössä on ihminen. Tällä valinnalla hän haluaa painottaa sitä, että hänen
filosofiansa kohdistuu ensisijaisesti ihmisen tutkimiseen tajunnallisesti, kehollisesti
ja situationaalisesti.
Syksyn luentojen teemat ovat: Rakkauden kokeminen merkityssuhteena,
Ihminen oliona (Seinde) maailmassa, Intentio tajunnan perusluonteena ja
Tajunta spiraalinomaisena prosessina.
Luentosarjan sisältö
Syyskuu: perjantai 9.9.2022 klo 18.00–19.30
Rakkauden kokeminen merkityssuhteena
Rakkauden tunne on aina suuntautunut johonkin. On ilmeistä, että on
mielekästä ymmärtää mitä tai ketä ihminen rakastaa. Rakkaus korkeaasteisena tunteena on intentionaalinen. Myös se on tärkeää, miten
rakkautta viljellään ihmisen maailmankuvassa.

Lauri Rauhala

Lokakuu: perjantai 7.10.2022 klo 18.00–19.30
Ihminen oliona maailmassa
Oliot saavat asemansa ihmisen olemassaolosta käsin. Maailman jäsennyksessä nousee
esiin elämäntilanteisuus (situaatio), jossa ihmisenä olemisen mahdollisuus toteutuu.
Ihmisestä riippumatonta maailmanjäsennystä ei voida olettaa.
Marraskuu: perjantai 11.11.2022 klo 18.00-19.30
Intentio tajunnan perusluonteena
Kaikki merkitykset eivät ole ilmaistavissa kielessä. Merkitykset ovat kielestä
riippumattomia. Puhutaan merkitystajunnasta. Tajunnan perusluonne on
intentionaalinen. Siis tajunta on suuntautunut johonkin.
Joulukuu: perjantai 2.12. klo 18.00-19.30
Tajunta spiraalinomaisena prosessina
Tajuntaa voidaan tutkia merkitysten organisoitumisen prosessina eikä esimerkiksi
aivofysiologisena tapahtumana. Tämä tarkoittaa sitä, että merkitystajuna on
spiraalinomaisesti etenevä prosessi, jossa ihmisen kokonaisuuden olemispuolet ovat
sisäkkäin mukana.

Käytännön toteutus
Luentosarja toteutetaan Zoom-yhteydellä.
Yksi luentokerta kestää 2x45 minuuttia.
Hinta 25 €/luento/2–4 luentoa tai 30 €/1 luento
Ilmoittautuminen 5.9.2022 mennessä
tai +358 44 755 9636
Toteutus yhteistyössä KSL-opintokeskuksen kanssa.

Heikki Vuorila
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PÄÄKIRJOITUS

Rauhantyö on yksi vialaisuuden ydinsanomista
Dalai Lama totesi joskus viisaasti, että jos tunnet olevasi kovan paineen alla niin muista, että rypäleistä saadaan
viiniä ja oliiveistä öljyä vain puristamalla, timantit syntyvät ainoastaan kovassa paineessa ja siemenet itävät
pimeydessä. Nämä tilanteet ovat voimallisia muutoksen paikkoja, jolloin on vain luotettava, että kaikki tapahtuu
juuri niin kuin on tarkoitus.
Dalai Laman sanat tulivat mieleeni Terttu Seppäsen syntymäpäivähaastattelusta, joka löytyy tästä lehdestä
sivulta 23. Jutussa Terttu toteaa, että hänen elämänkoulunsa on löytynyt vialaisista vuosista. Hän aloitti
rajajoogan opiskelun 40 vuotta sitten. Muutaman vuoden kuluttua aloittamisesta hän auttoi jo opettaja Mirja
Salosta kotitöissä ja toimi pian myös hänen sihteerinään. 10 vuotta rajajoogan aloittamisesta Terttu nimitettiin
rajajooganopettajaksi.
Voimme onnitella Terttua näistä vuosista ja kehityksen kaaresta. Emme kuitenkaan välttämättä tiedä, millaisia
tiukkoja paikkoja vuosiin on sisältynyt ja millaisen polun hän on kulkenut. Mutta Dalai Laman ajatelmaa
seuraten voi nähdä, miten Terttu on luottanut kaiken tarkoitukseen. Hän totesi haastattelussa, että tiukat paikat
ovat upeita kehitysaskeleita. Kaikessa tapahtuneessa on nähtävissä ajatus jumalallisesta kehityssuunnitelmasta.
Ajatus jumalallisen kehityssuunnitelman toteutumisesta on lohduttanut myös kuluneen puolen vuoden aikana,
jolloin me vialaiset olemme tehneet rauhantyötä maailman hyväksi. Alun järkytys Venäjän hyökkäyssodan
alettua Ukrainassa on muuttunut lieväksi turtumiseksi uutisia seuratessa. Silti keskiviikkoisin ja sunnuntaisin
useimmat meistä ovat osallistuneet tiiviisti rauhanmietiskelyyn iltayhdeksältä Rauhan työ -meditaatiotilaisuuksissa.
Rauhanmietiskely on osoittautunut varsin monitasoiseksi ja se on avannut ajatustyötä myös uudella tavalla.
Rauhantyö on paljon muutakin kuin ajatustasolla sodan osapuolten rauhantahtoisuuden lisäämistä. Rauha alkaa
jokaisesta ihmisestä maapallolla, jokainen meistä on vaikuttava osa luotaessa maailmanlaajuista rauhaa.
Rauhantyö on avannut tuttujen mantrojen sisältöä kuin sipulia, kerros kerrokselta. Olemme voineet huomata,
että yksilön – sinun ja minun – osuus rauhantyössä on merkittävä. Yhtä merkittävä kuin lähipiirimme,
kansamme, valtioiden päättäjien, muiden kansojen, sodan osapuolten.
Vastuu on meidän kaikkien. Se tieto löytyy myös vialaisuuden ytimestä. Vialaisten rauhanmeditaatiot ovat
tärkeä osa sitä henkisten ihmisten avunantoketjua, jolla nostatetaan rauhanajatuksia ja rauhaa edesauttavia
tekoja maailmassa ja ihmiskunnassa. Tie on ehkä pitkä, mutta vain yhdessä voimme silottaa sitä – tietä rauhaan
Euroopassa ja maailmassa.
***
Kuka muistaa vielä vialaisen markkinatempauksen, kun jaoimme lentolehtisiä ihmisten postiluukkuihin.
Lentolehtiset eli nykykielellä flyerit kertoivat rajajoogan kurssista mainostaen menetelmää monin positiivisin
sanakääntein. Joku saattaa vielä haikeudella muistella noita aikoja, mutta niihin ei välttämättä ole enää paluuta,
sillä nykyään tiedonvälitys ja markkinointi tapahtuu verkossa.
Hyvänä esimerkkinä tästä on Elina Kakon tekemät verkkoklipit, joissa hän markkinoi ajatusjoogaa ja
ajatusjoogan verkkokursseja. Elinan rauhallinen ja selkeä tapa kertoa ymmärrettävästi ajatusjoogasta on upeaa
työtä. Elinan ansiosta olemme ottaneet varsin – käyttääkseni nykytermiä – ketterästi verkon ja somen haltuun.
Tiedonvälityksen polut ovat laajentuneet ja monihaaraistuneet. Hyvin olemme kyydissä mukana!
Tuija Virtanen
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Sokraattinen menetelmä
Tie yhteisymmärrykseen
Heikki Vuorila
Leonard Nelsonin oppilas Gustav Heckman ajatteli,
että sokraattisella menetelmällä on mahdollista päästä
omien henkilökohtaisten mielipiteiden ulkopuolelle
ryhmän yhteiseen näkemykseen – yhteisymmärrykseen
käsiteltävästä asiasta. Nykyisin sokraattista menetelmää (Die socratische Methode) kutsutaan hyvin kansanomaisesti sokraattiseksi dialogiksi. Tämä saattaa
usein aiheuttaa väärinymmärrystä, minkälaisesta menetelmästä on kysymys.
Leonard Nelson piti puheen Die socratische Methode
(The Socratic Method) 11.12.1922 Göttingenin pedagogisessa yhdistyksessä. Tätä pidetään ns. sokraattisen
dialogin alkuhetkenä. Yhdessä Heckmanin kanssa he
kehittivät sitä eteenpäin. Nelsonin kuoltua Heckman
jatkoi opettajansa työtä linjaten sitä hieman eri suuntaan.
Sokraattisen dialogin juuret ovat antiikin Kreikassa
Sokrateen, Platonin ja Aristoteleen filosofioissa sekä
valistuksen ja Kantin filosofiassa. Sokrateelta on lainattu dialogin etuliite "sokraattinen". Platonilta ja Kantilta puolestaan tiedon apriorisuus (ennen kokemusta).
Platonilla se on "idea" ja Kantilla "olio sinänsä", jotka
sijaitsevat transsendenttisessa maailmassa. Brittiläinen
Tim LeBon käyttää sokraattista dialogia kehittämässään filosofisessa neuvonpidossa (counselling) ja
hän tuo Platonin filosofiaan mukaan Aristoteleen
käytännölliseen järkeen perustuvan harkintakyvyn.
Sokraattinen dialogi tulee erottaa sokraattisesta
dialektiikasta (dialektike tekhne), joka oli antiikin
filosofien käyttämä keskustelumuoto, jossa pyrittiin kumoamaan ristiriitaiset näkemykset ja voittamaan vas-

tapuoli väittelyssä. Sokrates pyrki ajamaan keskustelukumppaninsa umpikujaan (aporiaan), jota nelsonlaisheckmanlaisessa sokraattisessa dialogissa ei tehdä vaan
pyritään keskustelijoiden yhteisymmärrykseen käsiteltävästä aiheesta.
Marinoffin tiimalasimalli
Sokraattisessa dialogissa puhutaan nykyisin tiimalasimallista, joka puolestaan tulee amerikkalaiselta Lou
Marinoffilta. Käsiteltävän teeman valinnan jälkeen
siinä lähdetään liikkeelle jokaisen osallistujan henkilökohtaisesta konkreettisesta jo tapahtuneesta esimerkistä. Tämän jälkeen dialogin osallistujat valitsevat
näistä yhden esimerkin, jota tarkastellaan tarkemmin.
Esimerkin voidaan sanoa olevan "työkalu" yhteisymmärryksen löytämisessä.
Kun esimerkkitarinaa on tutkittu tarpeeksi, sen jälkeen siitä etsitään ratkaiseva hetki, jolloin valittu teema
on konkretisoitunut. Ratkaisevan hetken kuvaaminen
sanallisesti muodostaa alustavan ratkaisun dialogin
alussa esitettyyn kysymykseen. Termin "ratkaiseva
hetki" dialogiin on tuonut hollantilainen Kessels. Toisinaan puhutaan ydinlauseesta, ydinhetkestä, jopa määritelmästä. Mielestäni "ratkaiseva hetki" on paras mahdollinen valinta, sillä se liittyy konkreettiseen esimerkkiin parhaiten.
Lopuksi "ratkaisevaa" hetkeä voidaan verrata kunkin
osallistujan alussa esittämään esimerkkiin löytää samanlaisuuksia ryhmän yhteisymmärryksestä. Aivan
lopuksi ryhmän yhteistä näkemystä on mahdollista peilata johonkin yleisesti tunnettuun näkemykseen.

Sokraattisen dialogin juuret ovat antiikin Kreikassa,
mutta alkuhetki katsotaan olleen vuonna 1922.
Pitkän kehityskaaren nykyvaiheessa puhutaan
Marinoffin tiimalasimallista, jossa tietä
yhteisymmärrykseen etsitään esimerkkien avulla.
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Hyvegeometria,
hyvetasot
ja Jumala
Tutkielma hyveistä ja ihmisestä, ensimmäinen osa.
Jari Kiirla
Eräänä päivänä nostin hyvedialogikorteista hyveen
nimeltä aitous. Lähdin pohtimaan aitoutta.
Se pohdinta johti kahteen muuhunkin hyveeseen ja ideaan hyvegeometriasta, joka antaa uuden perspektiivin
hyveisiin.
Aitous
Ensimmäinen ajatus, joka tuli mieleeni oli, am I true to
myself eli olenko aito itselleni. Esitänkö rooleja itselleni
vai olenko aito ja rehellinen itselleni? Mietin myös kysymystä, olenko aito muille? Peitänkö sen, mitä olen
muilta?
Meillä kaikilla on elämässä lukuisia erilaisia rooleja,
joihin joudumme, ajaudumme tai pääsemme. Ne roolit
määrittävät osittain toimintaamme ja sitä kuka tai
millainen olemme. Tällaisia rooleja ovat esimerkiksi
ammattirooli, lapsen rooli, vanhemman rooli ja auttajan rooli. Miten nämä roolit vaikuttavat siihen, miten
itse näen itseni ja miten muut näkevät minut? Onko minulla samaan aikaan rooleja, jotka ovat ristiriidassa keskenään? Onko näiden roolien ja aidon minän välillä ristiriita?
Näitä kysymyksiä pohtiessa ei voi välttyä kysymykseltä, mikä on aito minä. Onko se sama asia kuin se,
miten koen itseni? Katsoin aitouden synonyymejä ja
löysin seuraavia: autenttisuus, laillisuus legitimiteetti,
pätevyys, oikeellisuus, teeskentelemättömyys, vilpittömyys, vaatimattomuus ja vähäeleisyys (suomisanakirja.fi/aitous). Näiden sanojen sisällön kautta saan
lisävalaistusta siihen, mitä aitous on.
Kun puhutaan hyveistä, on aina tarpeen miettiä
teeskentelenkö hyveitä? Olenko aito hyveiden suhteen
vai esitänkö niitä? Teeskentelenkö, että minulla on joku
hyve, jota minulla ei todellisuudessa ole? Miten siis
voisin olla aito hyveiden suhteen, että en teeskentelisi
niitä? Mikä hyve auttaisi minua olemaan aito?
6

Nöyryys
Mieleeni tulee nöyryys edellä olevia kysymyksiä pohtiessani. Se on hyveistä se, joka pitää vähiten ääntä itsstään. The Collins dictionary sanoo nöyryydestä "Nöyrä ihminen ei ole ylpeä eikä ajattele olevansa parempi
kuin muut". Timothy Dernlan lähestyy hyveitä aristotelisen keskitien ajattelun kautta. Eli hyve on aina keskellä kahden paheen välissä. Nöyryyden osalta hän sanoo "Nöyryys on hyve itsensä väheksymisen ja ylpeyden välissä". Ehkäpä kaikkein eniten ajatusprosesseja
herättävän näkemyksen tarjoa Simone Weil "Nöyryys
on kieltäytymystä olla olemassa Jumalan ulkopuolella".
C. W. Lewis tarjoaa kirjassaan Mere Christianity hienon kuvauksen nöyryydestä. "Älä kuvittele, että jos tapaat todella nöyrän ihmisen, hän on sellainen, mitä
useimmat ihmiset kutsuvat tänä päivänä ’nöyräksi’.
Hän ei tule olemaan jonkinlainen lipevä ja imarteleva,
joka aina sanoo, että hän ei ole kukaan tai mitään. Luultavasti ajattelet hänestä vain, että hän vaikutti iloiselta,
älykkäältä kaverilta, joka oli todella kiinnostunut siitä,
mitä sanoit hänelle. Jos et pidä hänestä, se johtuu siitä,
että olet kateellinen jokaiselle, joka näyttää nauttivan
elämästä niin helposti. Hän ei ajattele nöyryyttä. Hän ei
ajattele itseään ollenkaan."
Jos nöyryys on ylpeyden ja itsensä väheksymisen välissä, niin miten saavuttaa tuo keskikohta? Ylpeyttä
voimme välttää suuntaamalla huomiotamme yhä enemmän toisiin ihmisiin. Mutta miten välttää toinen äärilaita, eli itsensä väheksyminen? Mikä hyve auttaisi meitä
välttämään itsen väheksymisen?
Itseluottamus
Vastaus edellä olleeseen kysymykseen on terve itseluottamus. Mutta mitä on terve itseluottamus? Kun mietiskelin tätä kysymystä, mieleeni tuli seuraava lause.
Terve itseluottamus perustuu oikeaan käsitykseen omista kyvyistä ja osaamisesta sekä yleensäkin realistiseen
käsitykseen itsestä.
VIA POSITIVA 2/2022
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Löysin myös seuraavan kuvauksen "Itseluottamus
on itsetuntoa. Voimakas itsetunto aiheuttaa heikon itseluottamuksen. Ne ovat kääntäen verrannollisia." (suomisanakirja.fi/itseluottamus). Se on varsin mielenkiintoinen kuvaus pohdittavaksi. Sama lähde antaa itsetunto
sanalle seuraavia synonyymejä: "omanarvontunto,
itsekunnioitus, omantunnonarvo".
Hyvekolmio – hyvetrigonometria
Jos mietimme geometriaa, voimme havaita näiden
kolmen hyveen muodostavan kolmion. Annan sille nimeksi hyvekolmio. Vastaavanlaisia hyvekolmioita voi
muodostaa myös muista hyveistä. Tässä tapauksessa
näkisin, että näillä hyveillä on keskenään tietty suhde.
Aitous ja nöyryys muodostavat tavallaan pohjan, jonka
päälle terve itsetunto voi rakentua. Eli toisin sanoin,
tervettä itsetuntoa ei voi olla ilman aitoutta ja nöyryyttä.
Tästä syystä johtuen piirrän kolmion niin, että yksi kulma osoittaa suoraan ylöspäin ja siihen kulmaan sijoitan
sanan itseluottamus. Näin saamme seuraavan hyvekolmion.

Itseluottamus

Aitous

Nöyryys

Mielestäni tällainen tapa tarkastella hyveitä on hedelmällinen. Se näyttää meille hyveiden suhteita toisiinsa.
Se auttaa ymmärtämään, mitkä muut hyveet ovat tärkeitä jonkun tietyn hyveen saavuttamisen kannalta. Eli
hyveet eivät ole itseriittoisia vaan tarvitsevat toisiaan.
Onkin hyvä pohtia hyveitä hyvekolmioina tai joinakin
muina geometrisina muotoina. On hyvä mietiskellä ja
käyttää mantroja niiden vahvistamiseen itsessä.
Hyvekuusikulmio
Seuraavaksi lähden pohtimaan Joel Osteenin kirjasta
Rule your day nousevia hyveitä ja asettamaan niitä kuusikulmion muotoon. Kirja koostuu kuudesta kappaleesta. Jokaisen kappaleen osalta kiteytän sen ytimen
yhteen hyveeseen. Kunkin hyveen alla esittelen kirjassa
esitettyjä ajatuksia, jotka valottavat kyseistä valitsemaani hyvettä tietystä tai tietyistä näkökulmista. Näin
muodostuu lopulta hyvekuusikulmio.
Itsesäätely
Meidän on tärkeä hallita omaa kuningaskuntaamme eli
sisäistä todellisuuttamme ja hallita mitä siellä tapahtuu.
Negatiivisia vaikutteita ei kannata päästää ulkoapäin
VIA POSITIVA 2/2022

myrkyttämään sisäistä todellisuuttamme ja tarvittaessa
meidän on syytä laittaa muurit niiden eteen.
Yksi tapa tehdä itsesäätelyä, on miettiä mitä katsoo ja
kuuntelee ja pohtia sitä, miten se vaikuttaa itseen. Ei
kannata tuhlata energiaansa tai pilata elämäänsä
haitallisten vaikutteiden johdosta.
Meillä ei ole valtaa sanella toisille, miten heidän tulisi
toimia tai mitä heidän tulisi sanoa, mutta meillä on valta
päättää, miten annamme sen vaikuttaa itseemme – ajatuksiimme, tunteisiimme ja toimintaamme.
Meillä on myös paljon valtaa siihen, millaisten
ihmisten kanssa vietämme aikaa. Meidän on syytä tiedostaa, että heidän ilmapiirinsä vaikuttaa meihin. Auttavatko he meitä pääsemään oman elämämme kutsumusta kohti vai estävätkö he siinä?
Ja lopulta, tapahtui mitä vaan, meidän olisi syytä
säilyttää sisäinen rauhamme.
Nöyryys
Joka aamu meidän on hyvä asettua Jumalan palvelukseen ja pyytää häneltä ohjausta päiväämme, jotta osaisimme toimia oikein ja viisaasti.
Aina ennen tärkeitä päätöksiä on syytä konsultoida
päämajaa eli Jumalaa ja pyytää häntä näyttämään oikea
suunta. Meidän on syytä kuunnella sydäntämme, sillä
Jumala puhuu sydämen kautta. Kun konsultoimme
Jumalaa, teemme viisaita päätöksiä ja kun etenemme
oikeaan suuntaan Jumala tukee meitä pyrkimyksissämme.
Jumala on kuitenkin tuoreuden Jumala. Se mikä toimi
eilen ei välttämättä toimi tänään. Jumala tykkää tehdä
asioita uudella tavalla. Siksi meidän on syytä pyytää Jumalalta ohjausta joka päivä ja myös kesken päivänkin.
On hyvä kuunnella, mitä Jumala sanoo juuri nyt.
Maailma on täynnä taisteluita. Suuri osa niistä taisteluista ei ole meitä varten. On syytä tiedostaa, mitkä
ovat niitä omia taisteluita, joihin meidän olisi syytä ottaa
osaa, jotta seuraamme omaa kutsumustamme. Muihin
taisteluihin ei kannata hukata voimiaan.
Kaikki ei ole aina sitä, miltä pinnalla näyttää, mutta
me emme kykene aina näkemään pintaa syvemmälle.
Jumala näkee kaiken. Siksi meidän on syytä konsultoida
Jumalaa. Hän ohjaa meitä syvemmän tietoisuuden avulla.
Positiivisuus
Meidän sanamme asettavat suunnan elämällemme. Jos
siis haluamme tietää, millaisia olemme viiden vuoden
päästä, riittää, että kuuntelemme, mitä sanomme itsestämme tänään. On tärkeä kiinnittää huomiota, mitä sanomme itsestämme, perheestämme, taloudestamme ja
terveydestämme.
Jos haluamme muutosta, ei kannata käyttää sanoja
kuvaamaan tilannetta vaan muuttamaan sitä. Ne ovat
kuin laivanperäsin ja ruori. Ne ohjaavat laivaa niin
pientä kuin suurtakin.
Silloin kun on vaikea tilanne, on syytä sanoa itselle,
että tilanne on väliaikainen. Sano itsellesi, että sinulla
on hieno tulevaisuus edessäsi ja luota, että Jumala hallitsee tilanteen.
7
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Muista siis olla tarkkana, mitä puhut. Sinä tulet
syömään puheidesi hedelmät. On syytä varmistaa, että
ne ovat sellaisia, että ne haluaa syödä.
Altruismi
Joskus meidän omat ongelmamme ovat sidottuja muiden ihmisten ongelmiin. Kun autamme muita ihmisiä
ratkaisemaan heidän ongelmansa, niin Jumala auttaa
meitä ratkaisemaan omat ongelmamme. Silloin kun
olemme töissä toisten ongelmien parissa, Jumala on
töissä meidän ongelmiemme parissa.
On mahdollista antaa ja saada enemmän takaisin, kun
on antanut. Niin Jumala toimii. On kuitenkin mahdollista, että jos pitää liian tiukasti kiinni omastaan voi menettää kaiken. Muistakaamme siis antaa ja Jumala antaa
moninkertaisesti meille takaisin.
Kun autamme muita ihmisiä loistamaan, Jumala
auttaa meitä loistamaan. Ne siemenet, jotka kylvämme
tulevat meidän ja lastemme siunaukseksi.
Sydämelle uskollisuus
Meidän täälläoloaikamme on rajallinen. Ei kannata
haaskata sitä rajallista aikaa yrittämällä miellyttää
kaikkia, koska aina on niitä, jotka haluavat ymmärtää
meidät väärin. Jos yrittää pitää kaikki ihmiset onnellisena, on yksi ihminen joka ei ole onnellinen … sinä.
Emme ole velvollisia toisten ihmisten onnellisuudesta.
Kun eteen tulee taistelu, on syytä kysyä itseltä, onko
se taistelu minun ja kohtaloni välillä. Jos se ei ole, se on
minun egoni taistelu. Se on syytä unohtaa. Ei kannata
kantaa kaunaa.
Löytyy ihmisiä, jotka eivät iloitse menestyksestäsi.
He ovat kateellisia ja yrittävät vetää sinua alas. He
yrittävät synnyttää konflikteja ja kuluttaa energiaasi. He
ovat häiriöitä. Älä hukkaa energiaasi heihin.
Jos taas ihmiset kontrolloivat sinua, se ei ole heidän
vikansa, vaan sinun vikasi, että annat heidän kontrolloida itseäsi.
Ole rauhantekijä. Pyri rauhallisiin väleihin ihmisten
kanssa. Jos joku ei sitä kuitenkaan halua sinun kanssasi,
älä hukkaa energiaasi heihin. Tee tämä siksi, että käytät
Jumalan sinulle antamia lahjoja toteuttaaksesi omaa
kutsumustasi.
Sinun tulee olla rohkea ja seurata sydämesi ääntä.
Kukaan muu ei kuule sinun sydämesi ääntä. Älä anna
liikaa painoarvoa sille, mitä muut ihmiset sanovat, jos
seuraat sydämesi ääntä.
Jokaisella ihmisellä on oikeus mielipiteeseensä. Sinulla on oikeus olla ottamatta niitä vastaan. Älä anna
toisten puristaa sinua heidän muottiinsa. Jumala tekee
uusia asioita. Jos seuraat Jumalaa, teet uusia asioita.
Toivo
Jumala ei ole tuonut sinua näin pitkälle jättääkseen sinua. Hän ei anna sinun joutua ongelmiin, joista hän ei
voisi auttaa sinua pois. Apostoli Paavali sanoi "Sama
Henki joka nosti Kristuksen kuolleista elää sinun sisälläsi".
Palmupuu taipuu jopa maahan asti hurrikaanissa,
mutta kun se on ohi, se nousee pystyyn yhä vahvempa8

na. Jumala on tehnyt meihin samanlaisen mekanismin.
Mekin kestämme elämänmyrskyt ja nousemme niiden
jälkeen pystyyn yhä vahvempina.
Mitä isommaksi teet Jumalan, sitä pienemmiksi sinun
ongelmasi muuttuvat ja sitä enemmän toivoa nousee
sydämeesi. Sama aika minkä yleensä käyttäisit murehtimiseen, käytä se Jumalan ylistämiseen. Se ei ole vain
positiivisuutta, se on Jumalan antamista nousta ja voimistua – maailman mahtavimman voiman työskennellä puolestasi.
Kun edellä kuvatut hyveet laitetaan kuusikulmion
kulmiin, saadaan seuraava kuva.

Toivo
Sydämelle
uskollisuus
Altruismi

Itsesäätely

Nöyryys

Positiivisuus

Hyvegeometria
Edellä oli esimerkki siitä, miten kirjaa lukiessasi voit
tehdä siitä hyvetiivistelmän. Miettiä, mitä hyveitä siinä
oli. Mitä ne sinun mielestäsi tarkoittivat kirjassa? Sen
jälkeen voit tehdä niistä edellä esitettyyn tapaan geometrisen kuvion. Hyveiden määrästä riippuu, mikä kuvio on sopiva. Kuten edeltä huomaamme, kuva voi kiteyttää jotain todella olennaista kirjasta. Se esittää keskeisimmät hyveet kirjasta hyvin selkeänä geometrisena kuviona. Millainen hyvekokonaisuus näin syntyy?
Toinen tapa on alussa esitetty tapa lähteä yhdestä hyveestä liikkeelle ja katsoa millaiseen hyveketjuun se
johtaa ja millaisen geometrisen kuvion siitä saa. Ei kannata kuitenkaan rajoittua näihin kahteen esimerkkiin
vaan ideoida uusi tapoja tutkia hyveitä ryhminä ja hahmotella niitä luovasti geometrisina kuvioina.
Loppuun voisi sanoa. Opettele lukemaan hyveitä ympärilläsi kirjoissa, elokuvissa,… maailma on täynnä
hyveitä!
Hyvetasot
Esitän tässä yhden hyvetasomallin. Toivottavasti tämä
inspiroi sinua pohtimaan aihetta ja ehkäpä kehittämään
omaa hyvetasomalliasi.
Tässä mallissa on 4 tasoa. Lähden ylimmästä alaspäin.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Jumala – hyveiden ykseys – hyveiden lähde –
Ikuinen Luovuus
Universaalit ideaalit hyveet – Hyveet
yksilöityneinä ideaaleina
Kulttuuriset ideaalit hyveet – kullekin kulttuurille
ideaalit hyveet
VIA POSITIVA 2/2022
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Hyveiden Jumalallinen vuodatus tapahtuu ylhäältä
alaspäin, eli korkeimmalta tasolta alimmalle. Yksilön
kehityssuunta hyveiden suhteen on taas päinvastainen.
Yksilön ideaalit käyvät vuoropuhelua kulttuuristen ideaalien kanssa. Kehityksen myötä yksilölle aukeaa kuitenkin yhä enemmän tietoisuus universaaleista ideoista.
Lopulta pidemmän hyveopiskelun jälkeen yksilön tajunta alkaa muuttua kykeneväksi käsittämään hyveiden
ykseyttä – Jumalaa.

Hyveiden jumalallinen
vuodatussuunta

Hyveiden
kehityssuunta
Tarkastellaanpa vielä hieman tarkemmin tasoja 2–4.
Tasolla kaksi hyveet ovat Jumalan ykseydestä yksilöityneitä ideaaleja. Ne saavutetaan suoran tajuamisen
kautta ei kielen avulla, vaikka kieli voi olla osoitin niitä
kohti. Täytyy saada yhteys sanojen osoittamaan henkeen, jotta tajuaisi niitä. Tämä onkin ajan myötä tapahtuva prosessi. Tästä johtuen ei ole mahdollista kirjoittaa kirjaa tai kuvausta, joka selittäisi ne tyhjentävästi. Toisaalta, ne ovat loputtoman tiedon lähde. Juuri
siksi niitä pitää tutkia ja niistä pitää kirjoittaa, koska
kirjoitukset antavat lukijalle mahdollisuuden kohota
niitä kohti. Eli hyvekirjoitukset ovat tavallaan tikapuut
kohti universaaleja ideaaleja hyveitä. Tyyne Matilainen on sanonut, että ne ovat osa ihmisen perusolemusta.
Tämän perusolemuksen tutkiminen lisää itsetuntemusta.
Tasolla kolme olevat kulttuuriset ideaalit hyveet ovat
kullekin kulttuurille ideaaleja hyveitä. On hyvä huomata, että sama hyve saa eri kulttuureissa erilaisen henkisen sisällön. Muutenhan ne olisivat universaaleja
ideaalisia hyveitä. Kulttuurisen ideaalin hyveen muodostuminen on tapahtunut jokaisessa kulttuurissa sen
historian aikana sen mukaan, miten kulttuurin tajunta on
historian kuluessa muokkautunut ja rakentunut. Se saavutetaan kielen ja suoran tajuamisen kautta. Koska kieli
on hyvin tärkeä osa kulttuuria, voi toisen kulttuurin
ideaalisten hyveiden ymmärtäminen jäädä jossain
määrin vaillinaiseksi, jos ei osaa sen kulttuurin kieltä.
Lopulta pääsemme tasolle neljä, jolla ovat yksilön
ideaalit hyveet. Ne ovat jokaisella ihmisellä omat. Ne
pitävät sisällään sen, miten yksilö ymmärtää hyveet.
Nämä heijastavat yksilön tajunnan rakenteita. Yksilö on
toki yhteydessä omaan kulttuuriinsa ja ehkäpä toistenkin kulttuurien hyveideaaleihin ja rakentaa niiden
kautta omat hyveideaalinsa. Tästä johtuen ymmärrämme jokainen hyveet yksilöllisellä tavalla. Niinpä sama
hyve tarkoittaa kahdelle ihmiselle hieman eri asiaa.
VIA POSITIVA 2/2022

Hyveymmärryksemme kehittyy lukemalla hyveistä
tai lukemalla tarinoita, joissa hyveet ovat ratkaisevassa
osassa. Myös keskusteleminen hyveistä toisten ihmisten kanssa kehittää hyveymmärrystämme.
Hyveiden opiskelu on jatkuva prosessi, mutta se kannattaa, koska hyveet ohjaavat ajatteluamme ja toimiamme ja sitä kautta elämäämme. Mitä enemmän tietoisesti pohdimme hyveitä, sitä enemmän ne voivat ohjata meitä hyveellisempään suuntaan ja siten kohti hyvää elämää. Onko olemassa hyvää elämää ilman hyveitä? Olen taipuvainen uskomaan, että ei ole.
Vialainen yhteisö ja hyveet
Vialaisessa yhteisössä hyveet ovat aina olleet tärkeitä.
Jos tarkastelemme vialaisen yhteisön symbolia, voimme nähdä siinäkin yhtymäkohtia hyveisiin. Alaspäin
oleva suuri kolmio symboloi ainakin minulle hyveiden
jumalallista vuodatusta ihmiskunnalle. Olemme kaikki
osa tuota jumalallista vuodatusta. Ylöspäin oleva
pienempi kolmio taasen symboloi minulle ihmisen kehitystä kohti Jumalaa. Hyveet ovat tärkeä osa tätä kehitystä. Ne ovat tavallaan se jumalallinen voima, joka
nostaa meitä ylöspäin. Sanoisin, että sydämestä lähtevä
hyveellinen toiminta nostaa ihmisen kohti jumaluutta –
kohti tietoista yhteyttä Jumalaan, joka on eräs Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin tärkeitä tavoitteita.
Eli miten tämä tietoinen yhteys Jumalaan saavutetaan? Jokainen hyve on eräs positiivisuuden ilmentymä. Jumala on positiivisuus. Jos tahdot oppia tuntemaan Jumalan, opiskele hyveitä ja ilmennä niitä käytännössä parhaan kykysi mukaan. Pyri toimimaan sydämestäsi käsin. Näin kehityt asteittain. Lopulta saavutat tietoisen yhteyden Jumalaan.
Lähteet:
The Collins dictionary
Dernlan Timothy Dr: Classical Christian Virtues
Gibson Richard Hughes and Beitler III James
Edward: Charitable Writing
Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen: Kirjeopisto Vian
rajajoogan kurssi. Kymmenen opetuskirjettä. Toim.
Terttu Seppänen. Via-Akatemian säätiö sr 2019.
Lewis C. W.: Mere Christianity
Osteen Joel: Rule your day
suomisanakirja.fi
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Tietoisuuden kehitystasoista
Ken Wilberin mukaan
Elina Kakko
Esitelmässäni tutustuimme yhden aikamme merkittävän ajattelijan, kirjailija Ken Wilberin kuvaukseen
ihmisen tietoisuuden kehitystasoista. Kuvaus sisältyy
integraalisen ajattelutavan AQAL-malliin. Kirjaimet
tulevat sanoista "All Quardants, All Levels". Malli
koostuu viidestä keskeisestä osatekijästä:
·
·
·
·
·

näkökulmista – All Quadrants
kehitystasoista – All Levels
kehityslinjoista – All Lines
tietoisuuden tiloista – All States
typologioista – All Types

Kehitystasojen kuvaamiseen Wilber käyttää analogiaa tikkaista. Tikkailla kiipeäjä on minuus. Tikkaat kuvaavat tietoisuuden kehittymistä. Tikkaiden askelmat
ovat tukipisteitä tietoisuuden kehityksessä. Jokaiselta
askelmalta avautuu uusi avarampi näköala. Wilberin
ajattelussa tietoisuuden kehityksen tukipisteitä on yhdeksän, joiden jälkeen kiipeäjä antautuu vapaapudotukseen. Tätä ennen jokainen askel tietoisuuden tikkailla kehittää kiipeäjää ja avaa uudenlaisen todellisuusnäkymän, jolloin kiipeäjän maailmankuva muuttuu.
Perusaskelmien kiipeäjä tarkoittaa minuutta, itseä,
minäsysteemiä. Varsinainen toiminta tapahtuu tikapuiden kiipeäjässä. Minuus kehittyy tietoisuuden monien tasojen ja kehityskaarien kautta.
Minuus kiipeää tietoisuuden tikkailla askelmalta seuraavaan. Jokainen kiivetty askelma on tukipiste. Mi10
24

nuuden on käsiteltävä käännekohdan haasteet. Jokaisella käännekohdalla on 1-2-3-tyyppinen rakenne eli
prosessi. Se sisältää (1) kehitystasoon samastumisen ja
kiinnittymisen, (2) tasolta irrottautumisen ja eriytymisen sekä ylittämisen ja lopulta (3) tasoon yhdistämisen ja integraation. Kaikki vaiheet ovat tärkeitä. Tämän lisäksi on regressioita, spiraaleja ja hetkittäisiä
huippukokemuksia. Kehityksessä tapahtuu monenlaista
ylös-alas-liikettä, syöksyä ja kaarta. Jokaiselle askelmalle liittyy omat mahdollisuutensa, oma patologiansa
ja puolustusmekanisminsa. Kun tietoisuuden perusaskelmat ovat kerran ilmaantuneet, ne ovat olemassa
tietoisuuden perustavina rakennusosina.
Jokaisella askelmalla avautuu uusi näkymä eli maailmankuva. Wilber esittää, että evoluution vietti on kohti
suurempaa syvyyttä, kohti yhä suurempien kokonaisuuksien löytämistä ja laajempien kokonaisuuksien
paljastumista. Kaikkein ilmeisintä tämä on juuri ihmisen kehityksessä. Kehitys tapahtuu kohti jatkuvasti
vähenevää itsekeskeisyyttä, kun tietoisuus paljastaa
itseään asteittain.
Kun minuus samastuu askelmiin, siitä syntyy identiteetin eri muotoja, minuuksia ja itseyden kasvun eri
vaiheita. Jokaisella askelmalla on erilaisia tarpeita sekä
myös erilainen moraalinen suhtautuminen. Jotta ihminen kehittyisi tietoisuudeltaan, minuuden on päästävä tasojen yli – pelkkä tasojen olemassaolo ei riitä.
Käännekohdissa olisi hyvä olla tarkkana: pitää harjoittaa itsereflektiota, sillä minuus voi astua harhaan millä
tahansa askelmalla ja loukata itsensä. Itsen herääminen
VIA POSITIVA 1/2022
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herättää voimat ja myös puolustusmekanismit, jotka
ovat oikealla tavalla toimiessaan psykologinen immuunijärjestelmä. Voi tapahtua niinkin, että minuus alkaa puolustautua kipua ja pelkoa vastaan. Silloin se
telkeää omat kasvumahdollisuutensa.
Minuus kehittyy paitsi usealla eri kehityslinjalla
myös kehitysaskelmilla yhtä aikaa: se on 50 prosenttia
yhdellä kehitystasolla, 25 prosenttia sitä alemmalla ja
25 prosenttia ylemmällä tasolla. Alempien tasojen torjunta voi tehdä haittaa ylemmille tasoille ja voi syntyä
sisäinen "sisällissota". Minuus voi jäädä taistelutantereelle, jolloin seurauksena voi olla esimerkiksi repressio, dissosiaatio tai vieraantuminen. Aikuisikään mennessä ihminen on saattanut menettää 40 prosenttia kehitysmahdollisuuksistaan erottamalla tai katkaisemalla
välinsä pieniin minuuksiin – ja nämä tapaavat pysyä
sillä kehitystasolla, millä ne erottamisen hetkellä olivat.
Jokaisella tukipisteellä on sille ominainen patologiansa. Patologinen tila aiheuttaa tietoisuudessa vaurion,
joka myrkyttää ja vääristää kaikkea myöhempää kehitystä. Minuudella on silloin osia, joita se ei omista,
myönnä tai tunnusta oleviksi. Se saattaa piiloutua itseltään. Minuus voi alkaa valehdella itselleen ja silloin valheellinen käsitys itsestä alkaa kasvaa todellisen itsen
yli. Torjunta on epärehellisyyttä oman mielen sisältöjen
suhteen. Tällöin henkilökohtainen tiedostamaton on
aloittanut uransa. Pienet kehittymättömät minuuden
osaset pysyvät sillä kehityksen tasolla, jolla ne olivat,
kun ne kiellettiin. Niiden kasvu pysähtyy. Ne pysyvät
fuusioituneena sen tason kanssa, jossa ne olivat torjunnan hetkellä. Ne piilottelevat kellarissa ja kellarin
ovea vartioi valhe. Ne alkavat nakertaa energiaa ja tarkkaavaisuutta sekä sabotoivat kasvua ja kehitystä. Ne
ovat menneen ajan painoa, josta olisi pitänyt kasvaa
ulos. Siksi itsereflektointi tukipisteillä on äärimmäisen
tärkeää.

pukokemuksen avulla hän voi hypätä eteenpäin, kunhan
huolehtii kokemuksen tuoman tiedon lujittamisesta ja
maadoittumisesta. Tarvittaessa on hyvä tarkistaa huippukokemustaan, sillä huippukokemus voi häiritä minuutta siinä määrin, että se taantuu varhaisempien tukipisteiden tasolle. Huippukokemus voi olla todellinen,
mutta minuuden on silti kehityttävä ja kasvettava voidakseen pysyvästi mukautua korkeimpiin tai syvempiin
ulottuvuuksiin ja saadakseen muuntuneesta tietoisuuden tilasta pysyvän ominaisuuden. Vaikka tilat ovat
tärkeitä, tasot ovat vielä tärkeämpiä.
Huippukokemukset tapahtuvat aina oman kehitystason pohjalta. Huippukokemus voi johtaa aitoon tietoisuuden muutokseen, mutta sen tarjoaman syvyyden
ymmärtämiseen on kasvettava ja kehityttävä. Kasvua ja
kehitystä ei voi ohittaa henkisillä kokemuksilla. On eri
asia saada yhteys korkeampaan tasoon kuin asua siellä.
Tilat on muutettava ominaisuuksiksi. Huippukokemuksen avulla voi siirtyä eteenpäin, mutta yleensä perustaa on myöhemmin korjailtava, yhdistettävä ja lujitettava. Muuten vaarana on olla liian yläpainoinen, jolloin ihminen menee virran mukana ylöspäin vailla maadoitusta ja yhteyttä alempiin rakenteisiin: mieleen, kehoon, maahan ja aisteihin.
Yhdeksän tukipistettä eli askelmaa,
10 tietoisuuden kehitystasoa
Taulukosta näet tietoisuuden kehitystasot ja niiden kuvaukset. Kyseessä on sisäkkäinen holarkia: ylempi taso
kietoo alemmat itseensä. Tietoisuuden peruskomponentit ilmaantuvat selkeissä vaiheissa; järjestystä ei voi
muuttaa. Uusi askelma nojaa aikaisempiin askelmiin.
Jos alempi tuhotaan, ylemmät tuhoutuvat myös.
Taulukko alkaa alimmasta kehitystasosta ja päättyy
nondualistiseen kehitystasoon.

Huippukokemus
Ihminen voi saada myös "vilauksen" oman kehitystason
tuolla puolen olevista ulottuvuuksista. Tällaisen huip-

Tukipiste 1 FYYSINEN MINUUS KUORIUTUU,
MATERIAAN SAMASTUNUT IDENTITEETTI
fyysiset rajat muodostuvat

· minuus on fuusiossa ympäröivän sensomotorisen
aistiärsykemaailman kanssa
· primaarinarsismi, vaikka onkin nondualistinen vaihe
· kohtuautuus ei ole henkinen tila, koska eriytymistä ei ole
tapahtunut

maailmankuva: nondualistinen paratiisi
Tukipiste 2 EMOTIONAALINEN MINUUS
SYNTYY, BIOLOGINEN IDENTITEETTI
emotionaaliset rajat muodostuvat

VIA POSITIVA 2/2022

· tilassa ei ole mitään syvää ja henkistä, vaikka se
kuulostaa holistiselta ykseydeltä maailman kanssa nostalgia tätä aikaa kohtaan ei vie kehitystä eteenpäin
· erillisen minuuden syntymä, erillinen minätietoisuus
herää eloon
· katkeransuloinen vaihe, "onneton" kehitysvaihe,
uhmaikä.
· äärimmäisen egosentrinen ja narsistinen vaihe
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Tukipiste 3 KÄSITTEELLINEN MINUUS SYNTYY,
MENTAALINEN IDENTITEETTI
mentaaliset ja käsitteelliset rajat muodostuvat

· minuus on nyt myös käsitteiden ja symbolien
koostuma, se alkaa elää kielellisessä maailmassa
· varhainen mentaalinen minuus on vielä erittäin
itsekeskeinen ja narsistinen

maailmankuva: kuvitelma, että voi muuttaa
maailmaa magialla
Tukipiste 4 ROOLIMINUUS SYNTYY,
IDENTITEETTI YHTEISÖKESKEINEN, ROOLIIDENTITEETTI
Myyttinen jäsenyys ja mytologinen
maailmankuva: itsekeskeinen mahti kääntyy
nyt muiden voimien puoleen, joita rukoillaan
tai käytetään rituaaleja, henkiset voimat
ihailun kohteena.
Tukipiste 5 MAAILMAKESKEINEN
IDENTITEETTI ELI KYPSÄ EGO
Maailmankuva on rationaalinen: oivalletaan,
että todellisuuden muuttaminen vaatii omaa
työtä, kukaan ei pelasta maagisesti tai
myyttisesti ilman omaa kasvua.
patologia: valiojoukon muodostuminen ja
todellinen minuus onkin eliittiminuus, jolloin
on salailtava, vääristeltävä ja petettävä:
ketään ei saisi arvostella ollenkaan, koska
kaikki ovat samanarvoisia - paitsi heidän oma
kantansa, joka on ylempänä sellaisessa
maailmassa, jossa minkään ei pitäisi olla
toista ylempänä. Eliitti, joka kieltää oman
elitisminsä. Valheellisesta minäkuvasta
seuraa identiteettikriisi.

Tukipiste 6 KENTAURI JA KEHOMIELEN
YHDENTYMINEN
yhdentynyt minuus, havainnoiva minuus
vastuun ja palvelutehtävien verkostonsa
yhdistänyt minuus
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· minuudelle tulee erilaisia skrpitejä eli käsikirjoituksia,
opittuja rooleja ja sääntöjä, joiden mukaan sen täytyy
toimia
· kyky asettua toisen ihmisen asemaan kehittyy
· sympatia ulottuu vain oman valitun ryhmän jäseniin
· hoiva ja huolenpito laajentuvat omaan ryhmään
muttei pidemmälle
· rikas ja voimakas vaihe
· ”egoni ei ole maailmankaikkeuden ainoa ego"
· roolien ja sääntöjen arviointi ja kriittinen asennoituminen
· yhteisökeskeisestä maailmakeskeiseksi
· opitaan kuvittelemaan erilaisia mahdollisia maailmoja:
"mitä jos" "ikään kuin" – ja ne alkavat ilmaantua
· sisäinen maailma avautuu näkyville ensimmäisen kerran
– psykologisesta tilasta tulee uusi jännittävä maasto
ja nyt ne eivät tule ulkopuolisesta luonnosta, myyttiseltä
jumalalta eikä sovinnaisilta lähimmäisiltä vaan sisäiseltä
ääneltä
· ajattelua ajattelemalla on mahdollista arvioida rooleja
ja sääntöjä, jotka aikaisemmassa vaiheessa otettiin
kyseenalaistamatta vastaan
· syntyy globaali eli maailmakeskeinen asenne ja nyt on
aidosti päästy lähelle henkistä avautumista –
ensimmäinen aidosti universaali asenne
· on kaiken tulevan korkeamman kehityksen perusta.
· tietoisuudessa tapahtuu peruuttamaton muutos ja
takaisin ei voi enää palata
· globaali tasavertaisuus ja suvaitsevaisuus
· asenne on harvinainen ja harvoille avautuva
· persoonallisuus on mitä suuremmassa määrin
yhtenäistynyt, minuus voi elää globaalista
näkökulmasta käsin eikä ainoastaan puhu siitä
· kentauri (Jung): minuus on tietoinen sekä mielestä että
kehosta kokemuksena
· mielen ja kehon yhdistyminen
· mielestä ja kehosta tulee objekti
· mieli ei ainoastaan katso maailmaan: havainnoiva minuus
näkee sekä mielen että maailman – on voimakas muutos
· minuus ei enää halua tavanomaisia ja turruttavia
lohdutuspalkintoja, sillä se ei pysty enää
rauhoittumaan joutavuuksilla
· rajallinen minuus kuolee: magia ei pelasta sitä,
myyttiset jumalat eivät pelasta sitä, rationaalinen tiede
ei pelasta sitä…
VIA POSITIVA 2/2022
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· voi tuntua välivaiheelta, kun ei ole enää kiinnittynyt
persoonaan eikä ole päässyt transpersoonallisille
tasoille, on kynnyksellä
· visiologiikka on näkökulmaton, koska se yhdistää kaikki
näkökulmat – mitään varmaa ei siis ole olemassa
Tukipiste 7 PSYYKKINEN, EKONOEETTINEN
MINUUS, YLISIELU, MAAILMANSIELU
fuusiovaiheessa "olen luontomystikko":
luonto on osa minua ja minä olen osa
luontoa
maailmankuva: luontomystiikka

Tukipiste 8 HIENOSYINEN
ykseys jumalan, jumaluuden tai
jumalattaren kanssa on fuusiovaihe
maailmankuva: jumalmystiikka

Tukipiste 9 KAUSAALINEN - PUHDAS
MYSTIIKKA VAILLA MUOTOA
fuusiovaihe on ykseys Jumaluuden tai
Jumalan kanssa
KAUSAALINEN = kaikkien alempien
tasojen tuki, syy ja luova perusta
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· tunnusomaista on se, että ollaan osa näkyvää maailmaa
ja toisaalta transpersoonallista maailmaa
· voi liittyä alustavia meditatiivisia tiloja: shamanistisia
näkyjä ja matkoja, kundaliinienergian heräämistä,
psyykkisen anatomian ja hienovaraisten energioiden
heräämistä, ylitsevuotavaa pyhyyden tunnetta, spontaania henkistä avautumista, menneisyyden syvien
traumojen uudelleen kokemista (jopa syntymätrauman),
samastumista luonnon osiin ja luontoon
· nämä psyykkiset maailmantilan ilmiöt ovat ihmiselle
todellisia, ne ovat tajunnan ulottuvilla ja saatavilla
· paranormaalit ilmiöt ilmaantuvat usein tällä tasolla,
mutta se ei ole tätä tasoa määrittävä tekijä
· tasoa määrittävä tekijä on tietoisuus, joka ei enää rajoitu
yksilölliseen egoon tai kentauriin
· erillinen minätietoisuus voi hävitä hetkellisesti, jolloin
identiteetti voi laajentua kattamaan koko näkyvän,
sensomotorisen maailman - oma minuus ei enää ole itsen
sisällä vaan on kaikkialla
· aidot arkkityypit ovat alkuperäisiä muotoja, siemenmuotoja, joista kaikki ilmenevä riippuu -perusmuotoja, jotka
ilmaantuvat Tyhjyydestä ja joista kaikkien alempien muotojen olemassaolo riippuu. Valo. Autuus. Tietoisuus. Ääni.
· on noudatettava kontemplatiivista harjoitusta, ohjetta tai
paradigmaa ja suoritettava oivalluskokemukseen johtava
koe itse. Aidot arkkityypit ovat meditatiivinen kokemus. Ne
eivät ole myyttisen maailman mielikuvia tai rationaalisen
maailman filosofisia käsitteitä, vaan hienosyisen maailman
meditaation paljastamia ilmiöitä. Niiden kautta katsotaan
suoraan Jumalaisen kasvoihin.
· tyhjyyden tila, koska kohteet eivät vielä ole ilmentyneet
· ajaton, tilaton, kohteeton
· tyhjyys, joka on tunnistettava erillinen tajunnan tila
· subjektit ja objektit voidaan selkeästi nähdä, mutta
tarkkailijaa ei. Se mikä tarkkailee subjekteja ja objekteja,
todistaa niiden olemassaolon, on täydellinen vapaus niistä vapaus, jossa ei ole kärsimystä, haluja, pelkoja eikä toiveita.
· KYSE EI OLE SIITÄ, ETTÄ SE JATKAISI ELÄMÄÄNSÄ KEHOSI
KUOLEMAN JÄLKEEN, VAAN ETTÄ SE EI OLE AJASSA
ALUNPERINKÄÄN. SE EDELTÄÄ KEHOA JA EDELTÄÄ AIKAA.
· VAPAUSTIETOISUUDESSA LEPÄÄMINEN
· on hyvä aluksi päästä Tarkkailijan tilaan eli asettautua
levollisesti puhtaaseen havaitsevaan tietoisuuteen. Ja sitten
voi saada tuntemuksen todistaja-tietoisuudesta, tunteen
vapaudesta, rentoutumisesta ja avaruudesta.
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Tukipiste 10 NONDUALISTINEN:
TARKKAILIJASTA TULEE KAIKKI SE, MITÄ
TARKKAILLAAN. MUOTO ON TYHJYYTTÄ JA
TYHJYYS ON MUOTOA – TYHJYYS ON
KAIKKIEN TILOJEN OLEMUS.
maailmankuva on nondualistinen mystiikka
nondualistisen traditiot pyrkivät
osoittamaan tämän tilan – eivät saamaan
aikaan tätä tilaa!

· OPITAAN RATSASTAMAAN MUODON HARJALLA.
· VAPAUTUMINEN ON TYHJYYDESSÄ, EI MUODOSSA. TYHJYYS
HYVÄKSYY KAIKKI MUODOT.
· dualismit jatkavat olemassaoloaan, sillä manifestaatio
toteutuu kahtiajaon kautta ja henki ilmenee neljänä
näkökulmana. Eikä niistä haluta eroon, sillä niiden avulla
Hengen loiste ilmentää itseään. Niiden läpi on nähtävä
niiden lähde. Maailman yksinkertaisin asia, mutta on
vaikein. Vaatii suurta sinnikkyyttä, harjoittelua, vilpittömyyttä ja totuudellisuutta. Tarvitaan nondualistisia harjoituksia.
Mestari osoittaa sen osan tietoisuutta, joka on jo
nondualistinen, jakamaton.

Tyhjyyden vapaapudotuksessa
Mitä tapahtuu kiipeäjälle, kun hän on kiivennyt yhdeksän askelmaa ja ylittänyt sekä integroinut niiden tukipisteet? Wilber kirjoittaa, että silloin itse putoaa tikkailta Tyhjyyteen. Tyhjyyden vapaapudotuksessa hän ei
enää katso Kosmosta vaan on Kosmos Itse. Ja se on
maailman tavallisin asia, eikä hän ajattele sitä sen enempää. Ihmisen tietoisuus vapautuu tyhjyyden vapaapudotuksessa ja hän oppii ratsastamaan muodon harjalla.

Lähteet:
Ken Wilber: Kaiken lyhyt historia. Basam Books 2009
JP Jakonen: Kotona kosmoksessa. Uusi Safiiri 1 /2008
JP Jakonen: Henkisen humanismin jäljillä. Uusi Safiiri
2 / 2011
JP Jakonen & Matti Kemppinen: Kokonaisuuden
näkemisen taito. Basam Books 2017
JP Jakonen: Ken Wilber ja integraalinen psykologia.
Luento Holistisen psykologian täydennyskoulutuksessa
28.8.2021

"Tammenterho ei muutu kvanttihypyn avulla metsäksi. Tammenterhon on tultava tammeksi voidakseen
olla yhtä metsän kanssa.
Kasvuun kuuluu vaiheita,
niin kuin ihmiselläkin.
Ken Wilber

RAUHAN TYÖ
-etämeditaatioryhmä
kokoontuu sunnuntaisin ja keskiviikkoisin klo 21.00.
Liity mukaan osaamallasi meditaatiotekniikalla siellä,
missä olet.
Luodaan ajatuksin yhdessä rauhaa maailmaan!
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Katsaus kuolemanrajakokemuksiin
Tuula Kruth
Kuolemanrajakokemukset olivat minulle uusi ja
yllättävä tuttavuus. Ajauduin niiden seuraamiseen
katsottuani Netflixistä sarjan ”Survival Death”. Se
kertoo muun muassa kuolemanrajakokemuksista
ja jälleensyntymiänsä muistaneista lapsista ja aikuisista. Siinä kartoitetaan myös alan tutkimusta.
Sarjan näkeminen sai kiinnostumaan aiheesta ja
YouTube-kanavalta löysinkin sitten aiheeseen liittyvää
materiaalia runsain mitoin. Päädyin tutustumaan kahteen saksankieliseen kanavaan: thanatos.tv ja Empirische Jenseitsforschung (Einblicke ins Jenseits). Lisäksi olen seurannut Shadow Cameran antia ja tutustunut hieman alan kirjallisuuteen. Saksankielisiin kanaviin päädyin, koska jokainen haastateltava esiintyy aina
omalla nimellään, kertoo itse tarinansa ja haastattelut on
tehty lähes saman kaavan mukaan. Kaikki haastateltavat ovat kuolemanrajakokemuksen läpikäyneitä.
Haastattelut on toteutettu henkilökohtaisen kontaktin
avulla ja ne ovat havainnollisia. NTE (Nahtoderfahrung/ NDE – Near death experience) – kuolemanrajakokemuksen tutkiminen on kummankin kanavan pääasiallinen aihe.
Mitä kuolemanrajakokemuksella tarkoitetaan?
Seikkaperäsin suomenkielinen määritelmä löytyy Wikipediasta. ”Kuolemanrajakokemus eli rajakokemus on
monivaiheinen elämyksellinen kokemus, jollaisen useat
lähellä kuolemaa käyneet ihmiset ovat kertoneet kokeneensa. Kuolemanrajakokemuksia esiintyy etenkin
sydänpysähdyksen yhteydessä.
Tyypillisesti kuolemanrajakokemukseen liittyy elämyksiä ruumiista irtautumisesta, valoa kohti kulkemisesta, valo-olennoista ja syvästä onnen ja rauhan tunteesta, mutta toisinaan on raportoitu myös ahdistuksen
ja kauhun tuntemuksia. Kokemukset ovat olleet melko
samankaltaisia kaikissa kulttuureissa uskonnosta riippumatta, mutta joistain piirteistä on raportoitu vain tietyissä kulttuureissa.”
Haastateltavien (NTE/NDE) kokemusta edelsi usein
äkillinen, vakava sairastuminen, onnettomuus, leikkaus
tai esimerkiksi itsemurhan yritys.
Osalle kokemus on tullut täytenä yllätyksenä, mutta
haastateltavissa oli myös mukana sellaisia, joille henkimaailma oli ollut jo lapsuudesta asti tuttu itsestäänselvyys. Joidenkin kohdalla jo ennen henkilön syntymää kuolleet omaiset olivat tulleet tutuiksi ja heillä oli
ollut muitakin paranormaaleja kokemuksia, joita olivat
pitäneet täysin luonnollisina.
Kokemusten yhteisiä piirteitä
Vakavasti sairastunut potilas leijuu yllättäen sairaalassa
oman vuoteensa yläpuolella ja tarkkailee, mitä hänelle
tehdään. Hän tunnistaa hoitohenkilökuntaa ja näkee tehtävät toimenpiteet. Kuitenkin monitorista voidaan nähdä, että potilaalla ei ole aivotoimintaa eikä elimistö toiVIA POSITIVA 2/2022

mi normaalisti.
Siirtyminen toiselle puolelle tapahtuu potilaan
terveydelle kriittisessä vaiheessa.
Yhteisinä piirteinä monet muistivat nähneensä tunnelin, jonka päässä näkyi valoa. Pylväät ja portti, suunnaton kirkkaus, rauha ja valo toistui monen kertomuksessa. Luonto oli kaunis, paljon vihreää, mutta havaintoja puista ei esiintynyt. Tyypillistä oli ajan, paikan ja tilan erilainen ulottuvuus. Toisella puolella tavattiin korkeita valo-olentoja ja henkioppaita sekä kuolleita sukulaisia ja ystäviä. Visuaalisten kokemusten lisäksi saattoi
mieleen jäädä myös hajuaistimuksia.
Jäädäkö toiselle puolella vai palatako takaisin maanpäälliseen elämään? Oppaat kehottavat palaamaan.
Miksi? Tehtävä maan päällä ei ole vielä täytetty. Siellä
on perhe, ystävät ja keskeneräinen elämä.
Palaamisen ajatus ei ole kaikille yhtä helppo vaihtoehto kuin jääminen. Yksi haastateltava teki lopullisen
päätöksen palaamisesta, koska muisti, että pyykit jäivät
koneeseen!
Seurauksia
Toisella puolen käynti on kaikille merkittävä. Joillekin
se on täysin uusi ja sitä ei voi käsittää siihenastisen eletyn elämän ja ymmärryksen perusteella. Oman uskonnon terminologia ja dogmit selittävät ja avaavat ymmärrystä. Kokemus tulkitaan oman uskonnollisen tiedon varassa.
Vääjäämättä mullistuu elämänkatsomus. Koska vertaistukea ei ole helppo löytää, johtaa se ahdistuneisuuteen. Kokemusta ei kukaan ymmärrä eikä sitä oteta
todesta, ja sitä on saatettu pitää sisällä kymmeniä
vuosia. Masennus voi seurata siitä, että kokemusta pidetään hallusinaationa, sekavuutena tai mielenhäiriönä.
Ihminen on täysin uuden edessä.
Tämä johtaa eittämättä muutoksiin elämässä. Se saattaa merkitä ammatin vaihtoa, erilaista elämäntehtävää
ja uutta elämänkumppania. Kaipuu tuonpuoleiseen
maailmaan voimistuu ja kuolema nähdään kauniina elämyksenä. Eräällä ystävälläni on tapana sanoa, että kuolema on oikeastaan uusi syntymä.
Suhtautuminen kirkkoon ja uskontoon muuttuu, sillä
käsitykset uskosta saavat uudenlaisen sisällön. Kuolemanpelko poistuu.
Ihminen haluaa päästää irti. Hän oivaltaa jälleensyntymisen. Selvänäkö tai jokin muu henkinen aisti aukeaa. ”Vain kuolemanrajakokemuksen läpi käyneet ymmärtävät saman kokeneita.” Erään korkeasti koulutetun
sydänleikkauksen yhteydessä rajan takana käyneen
kommentti lääkärilleen oli: ”Edellisessä elämässä olitte
hyvä teurastaja, nyt olette oikein hyvä sydänkirurgi.”
Arvomaailma keikahtaa ja materialistiset arvot menettävät merkitystään. Läheiset huomioidaan paremmin ja
kärsivällisyys lisääntyy.
Paraneminen koetun sairauden jälkeen on usein
nopeampaa NTEn läpi käyneillä kuin muilla potilailla.
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Todella vakavista leikkauksista ja onnettomuuksista on
parannuttu lääkärien ja hoitohenkilökunnan hämmästykseksi erittäin hyvin ja nopeasti.
Kysymyksiä
Miten on mahdollista nähdä ja kokea jotain, mikä monitorien antaman tiedon varassa ei ihmiselle pitäisi olla
mahdollista? Onko ihmisen tietoisuus muualla kuin aivoissa? Lääkärit ovat hämmästelleet usein sitä, että
”kuollut” on palattuaan osannut kertoa yksityiskohtaisesti siitä, mitä hänen potilasvuoteensa äärellä on tehty.
Tai ovat kertoneet, miten omaiset huoneen ulkopuolella ovat rukoilleet sairaan puolesta.
Voiko tiede löytää selityksen kuolemanrajakokemukselle? Eräs sosiologian tutkija sanoi, että ei ole olemassa vain yhtä tiedettä, joka antaisi kattavan selityksen
kaikelle. Jokainen tiede tutkii asiaa omasta näkökulmastaan. Erästä katolista pappia haastateltiin NTEn jälkeen. Häneltä kysyttiin, mistä saa apua tai tietoa tällaisen kokemuksen jälkeen. Vastaus oli, että kirkon tulisi tukea ihmisiä tällaisissa asioissa, mutta se ei sitä tee.
Monet lääketieteen edustajat tuntevat NTEn, ja ovatkin alkaneet tutkia sitä. Hollantilainen kardiologi Pims
Van Lommel on julkaissut teoksia alalta. Amerikkalainen Jim Tucker on tutkinut erityisesti lasten kertomuksia jälleensyntymisestä. Lääkäri Eben Alexanderin
teokset ovat bestsellereitä ja hänen teoksensa pohjautuvat omaan kuolemanrajakokemukseen.
Neurotieteilijät, biologit, filosofit, uskontotieteilijät
ovat ryhtyneet tekemään tutkimusta alalta, monet heistä
vasta varsinaisen työuransa jälkeen. Virginian yliopisto
on kunnostautunut NDEn tutkimuksissa.
Yhteinen näkemys on näillä tutkijoilla siitä, että tietoisuus ei katoa kuolemassa vaan jatkuu. Tietoisuus sijainnee jossakin muualla kuin aivoissa, mutta missä? Sitä voimme vielä selvitellä! Erään tutkijan mukaan japanilaiset tutkivat myös elämien välistä tilaa: ehkä siellä
havaitaan, että tietoisuus kulkee mukanamme elämästä
toiseen?

Kokemusfilosofiaa
”Ei ole yhtä oikeata uskontoa, On Jumaluus, Valo, Rakkaus. Ihminen kokee olevansa turvassa ja kotona.
Jumala on Allah on Buddha on Rakkaus”
Kuolema on luonnollinen seuraus elämälle.
Inkarnaatio on matka, joka on buukattu, ja siltä palataan kotiin.
Tunneli, jonka kautta kuljetaan, on unohdusprosessi.
Valo – enemmän tila, ykseyden tunne kaikkeuden
kanssa. Jokainen kantaa mukanaan pisaraa tai sädettä
tästä valosta elämänsä läpi.
”Ei siellä mitään hiiltä lapioitu eikä ollut sarvipäitä..”
Useimmille kokemus merkitsee mieluummin energioita kuin jotain konkreettisesti selitettävää.
”Mikään ei muuta ihmisen elämää kuin kuolemanrajakokemus.”
”Jumala-kuvaan ei pitäisi sijoittaa ihmisen määrittelemiä kuvia.”
Lähteet:
thanatos.tv (YouTube)
Empirische Jenseitsforschung (Einblicke ins Jenseits)
(YouTube)
Shadow Camera
Tutkijoita, kirjoittajia: Jim Tucker, Eben Alexander,
Pims van Lommel, Marilyn Morgan, Mia Kontro,
Anita Moorjan, Markku Siltala, Dr. Sharon Hewitt
Rawlette, Leo Näreaho
***
Jos on saksan kielen taitoinen, kannattaa katsoa
YouTubesta professorihaastattelu/Thanatos.tv. Se on
nauhoitettu viime vuonna ja kertoo kattavasti hänen
kokemuksistaan, jotka johtivat henkisten kokemusten
tieteelliseen tutkimusprojektiin.
***
NTE (Nahtoderfahrung – sa/ NDE – Near death experience -en) -käsitteet tarkoittavat kuolemanrajakokemusta.

Muistoja vialaisen yhteisön taipaleelta kootaan kirjaksi
Kesäakatemiassa keskustelimme alustavasti muistoistamme vialaisen yhteisön parissa.
Tarkoituksena on koota nettiin kirja, johon Kirjeopisto Vian oppilaat voivat osallistua kertomalla muistojaan yhteiseltä taipaleeltaan 1970-luvun puolivälistä
alkaen. Yhteisömme tulee toimineeksi 50 vuotta vuonna
2025, mikä on oivallinen aika kirjan julkaisemiselle.
Aihetta voidaan lähestyä teemoittain. Mielenkiintoisinta on kertoa omista muistoistaan tuntemustensa ja
vaikutelmiensa kautta. Mieleen on jäänyt ainutlaatuisia
inspiroivia yhdessäolon hetkiä, joita voi jakaa muillekin.
Kronologinen katsaus yhteisömme historiaan tulee
mukaan kirjaan erillisenä osana.
Voit kirjoittaa lyhyen tekstin – vaikka muutaman rivin – tai pidemmän tarinan. Voit osallistua, vaikka et olisikaan kovin aktiivisesti mukana. Jokainen oppilas on
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kokemuksineen osa yhteisömme historiaa.
Teemat voisivat olla esimerkiksi: taide, musiikki, säveltäminen, matineat, näytelmät ym. esittävä taide.
Yhdistys (Oppilasyhdistys – oppilaskunta – Via ry.),
piiritoiminta, paikallisosastot, yhteiset valtakunnalliset
tilaisuudet, paikallisosasojen historia.
Kirjeopisto Vian opetukset, opettajien tapaamiset,
henkisten asioiden työryhmät, piirinohjaajien opastus.
Julkaisutoiminta, Vialainen, Safiiri, Uusi Safiiri, Via
Positiva, kirjat, internet.
Rakentaminen, kiinteistöt, talkoot, varainhankinta,
talous (ilmapallot, kirpputorit, konsertit, kahvitukset,
joulukuuset, aamiaismajoitus ym.)
Via Akatemia, yliopistoyhteistyö, jatko-opetus.
Kirjoitusinspiraatiota sinulle tahtoen
Tuula Kruth
VIA POSITIVA 2/2022
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Filocaféssa keskusteltiin
suomalaisuudesta ja eurooppalaisuudesta
Sinikka Juntura
Filocafé on yksi filosofisen praktiikan menetelmistä. Se on avoin keskustelutilaisuus kahvilassa
tai muussa julkisessa paikassa. Keskustelun
aihepiiri voidaan sopia yhdessä tilaisuuden alussa
tai se voi olla etukäteen ilmoitettu. Aiheesta on
alustus. Fasilitaattori ohjaa tapahtuman. Hän voi
myös alustaa keskustelun.
Filocafé osana kesäakatemian ohjelmaa toteutettiin
hybridinä. Kaukalinnassa osallistujille oli tarjolla pullakahvit. Fasilitoin keskustelun ja kirjuri teki keskustelumuistiinpanot anonyymisti. Filoscafen alussa kerroin
raportoinnista. Filocafé oli Kriittisen korkeakoulun filosofisen praktiikan koulutusohjelman harjoitustyöni.
Rauhan työ ja kutsumuksen todellistaminen
Ajankohtaista aihetta filocaféta varten miettiessäni aiheeksi valikoitui rauhan teema. Ja teeman käsittelyn näkökulmaksi ideaalin, kutsumuksen todellistaminen.
Tulla siksi joka olen. Todellistaa potentiaalini oman yhteisön, kansakunnan ja ihmiskunnan yhteiseksi hyväksi.
Tavoite, jonka saavuttaminen on mahdollista yksilön
sisäisen ja yksilön ja ympäristön välisen ulkoisen rauhan vallitessa.
Ymmärrän idean elämäntehtävän, ideaalin toteuttamisesta tai positiivisen elämänkaaren toteutumisesta
olevan harmoniassa sen ajatuksen kanssa, että luonnossa kaikki liittyy kaikkeen. Ihmisen tehtävä luonnon
tasapainon ylläpitämisessä on tulla tietoiseksi omasta
ideaalistaan ja todellistaa sitä yhteiseksi hyväksi, niin
ihmisen kuin luonnonkin parhaaksi.
On myös sanottu, että hyvä työllisyysaste vahvistaa
rauhan edellytyksiä, sillä työ yhdistää. Globalisaation
seurauksena olemme tiedostaneet aiempaa paremmin
keskinäisen riippuvuutemme toinen toisistamme,
toistemme työn tuloksista. Työn rauhaa edistävä voima
vahvistuu sitä enemmän mitä useampi meistä voi
toteuttaa kutsumustaan eikä vain tehdä työtä yleensä,
työntekijänä yleensä yrityksessä yleensä.
Hegeliläis-snellmanilaisessa filosofiassa ideaalin todellistuminen on mahdollista ajattelun kehittyessä.
Tunteiden hallitessa ajattelua ihminen ei ole tietoinen
ideaalistaan. Aineen maailmassa työtä tehdessään järki
ja aineelliset arvot hallitsevat yksilön ajattelua ja toimintaa. Ihminen oppii tuntemaan omat vahvuutensa.
Kun yksilö on tullut tietoiseksi ideaalistaan hän voi
aloittaa sen todellistamisen. Yhteisössä. Yhteisössä,
jonka myös on oltava tietoinen ideaalistaan ja todellistettava sitä. Ja yhteiskunnassa, joka ei aseta todellistamiselle esteitä esimerkiksi lainsäädännöllä vaan
luo uusia mahdollisuuksia yhteistyösopimuksilla toisten kansakuntien kanssa oman kansallisen identiVIA POSITIVA 2/2022

teettinsä todellistamiseksi. Todellistaessamme omaa
ideaaliamme, kutsumustamme, todellistamme samalla
yhteisömme ja Suomen ideaalia, Suomen tehtävää ihmiskunnan hyväksi. Suomen ideaali todellistuu parhaiten yhteistyössä toisten kansakuntien kanssa. Esimerkiksi Euroopan unionissa Euroopan yhteisen hyvän todellistamisessa kansallisen edun sijaan.
Ideaalin todellistaminen hegeliläis-snellmanilaisessa
filosofiassa voi kuvata myös hengen, ajattelun, itsestään
tietoiseksi tulemisen prosessina, jonka tuloksena yksilön tajunta voi yksilöllisyytensä säilyttäen sulautua,
integroitua yhteisölliseen tajuntaan kuten esimerkiksi
kansallistajuntaan. Myös yhteisöillä ja kansakunnilla on
ideaalinsa, jonka todellistamisen vaiheet ovat samat
kuin yksilön ideaalin ja jonka todellistajia olemme me,
oman ainutlaatuisen ideaalimme mukaisesti.
Fasilitaattorina tiedostin olevani opin tien alussa.
Fasilitointia pohtiessani päädyin supistamaan valitsemaani alkuperäistä filocafén aihetta kutsumuksen todellistamisen kannalta oleellisiin aiheisiin, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen. – Alkuperäinen aihe oli
Rauhan työ ja kutsumuksen todellistamnen.
Mitä on suomalaisuus? Mitä eurooppalaisuus?
Filocaféssa esitetyt ajatukset olivat oleellisia yksilön ja
yhteiskunnan kehityksen kannalta. Seuraavassa joitakin
esimerkkejä.
Ÿ Pohjoinen luonto kasvattaa luonnetta. Neljä vuodenaikaa. Täällä pystyy elämään.
Ÿ Geneettinen perimä sekoittuu maahanmuuton myötä, suomalaisuus muotoutuu uudelleen. Maahanmuuttoa ollut ennenkin niin satoja kuin tuhansiakin vuosia
sitten.
Ÿ Ihmiset eivät alun perin puhuneet suomea,
yhteinen kieli kehittynyt ja kehittyy edelleen.
Ÿ Suomi valittu maailman onnellisemmaksi kansaksi
useana vuonna.
Ÿ Suomalaiset keskimäärin vastuullisempia ja
eettisempiä. Suomalaisiin voi luottaa. Suomessa on
henkisyyttä.
Ÿ Yleinen ja yhtäläinen koulu tytöille ja pojille. Koulutuksella saatu paljon hyvää aikaan. Sosiaaliluokassa
ollut mahdollista nousta, muualla vieläkin vaikeaa.
Ÿ Sivistys, yhteen hiileen puhaltamisen kulttuuri,
pyritään etsimään yhteistä hyvää. Puoleet pystyvät
tekemään yhteistyötä.
Ÿ Solidaarisuus palkkapolitiikassa? Palkan pitäisi perustua koulutukseen ja työn vaativuuteen.
Ÿ Suomalaiset innovaatiot Suomen hyväksi.
Maatalouspolitiikka joustavaksi.
Ÿ Terveydenhoitoon monipuolisuutta, ennakkoluuttomuutta, parempia hoitoja edullisemmin
17
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Hyvinvoinnin jakautuminen; Suomi kuuluu Pohjoismaihin, joissa sosiaaliturva on osa hyvinvointia
Ÿ Historiamme ollut haasteellinen. Menestyksemme
pohjautuu paljolti hyviin, ”valtiomiestasoisiin”
johtajiin.
Ÿ Suomi on yhtenäinen, yksilö voisi vaikuttaa enemmän. Oikeus yksilöllisyyteen. Eurooppalaisuudesta
todettiin esimerkiksi että kansalaisten pitäisi kokea olevansa eurooppalaisia.
Ÿ Yhteinen valuutta ja vapaa liikkuvuus lisäävät
eurooppalaista yhteenkuuluvuuden tunnetta
Ÿ Yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri maiden kansalaisten kesken pidettiin tärkeänä. Kun ollaan yhdessä,
Ÿ

ystävystytään, kuunnellaan, kuullaan, tullaan
kuulluiksi ja voidaan yhdessä etsiä ratkaisuja käsillä
oleviin haasteisiin.
Ÿ Suomella yhteinen länsimainen arvopohja:
demokratia, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet,
sananvapaus
Ÿ Euroopan unioni rauhan prosessi, Euroopassa
ihmishengellä on arvo.
***
Kokemukseni filocafésta menetelmänä oli myönteinen, vaikka fasilitointiin jäi korjattavaa ja uutta opittavaa. Tästä on hyvä jatkaa.

Vialaisen filosofian
todellisuuskäsitys
Heikki Vuorila
Tarkastelen tässä kirjoituksessa sitä, minkälainen
vialaisen filosofian todellisuuskäsitys voisi olla. Siis
käsitys todellisuudesta. Toisin sanoen sitä, minkälaisen maailmankuvan vialainen filosofia
muodostaa.
Ihmistä, yhteiskuntaa ja luontoa koskevia oletuksia tai
tietojen järjestelmällistä kokonaisuutta filosofiassa
kutsutaan maailmankuvaksi. Kirjoituksessa en ota kantaa siihen, minkälainen vialaisen filosofian todellisuuskäsitys on. Olen vasta hahmottelemassa sitä.
Filosofiassa maailmankuvaan liittyvät myös tietoteoreettiset (epistemologiset) ja olemassaolon liittyvä
(ontologiset) käsitykset ja arvostukset. Ontologialla tarkoitetaan sitä, minkälaiseksi todellisuus ymmärretään.
Siis, mitä on olemassa. Hyvin yksinkertainen jako on
idealistinen ja materialistinen todellisuus. Idealismissa
hyväksytään esimerkiksi Platonin "ideat" ja Kantin
"oliot sinänsä".
Epistemologialla tarkoitetaan sitä, miten todellisuudesta hankitaan tietoa. Tässäkin tuon näin aluksi hyvin
yksinkertaisen kahtiajaon. Tiedonhankinta voi perustua
kokemukseen, jolloin puhutaan empiirisestä (aposteriorisesta) tiedosta. Toisaalta tietoa voidaan hankkia järjen
avulla, jolloin puhutaan rationaalisesta (apriorisesta)
tiedosta.
Platonilaista filosofiaa?
Länsimaista filosofiaa tuntevan henkilön on helppo
väittää, että vialaisessa filosofiassa hyväksytään platonilainen ideaoppi, jossa aistien havaittavan todellisuuden (maailman) maailman lisäksi on tosiolevaisten
ideoiden todellisuus (maailma).
Platonin mukaan aistein havaittava maailma ei ole
syvintä, aidointa maailmaa. Tosiolevainen ideoiden
maailma tavoitetaan ainoastaan järjellä (ratio). Myös
vialaisessa filosofiassa henkinen todellisuus on ruumiillista todellisuutta ensisijaisempi.
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Kirjeopisto Vian rajajooga on älyllis-filosofinen ja
henkinen sisäisen Itsen löytämiseen johtava menetelmä.
Rajajooga opettaa ihmistä tuntemaan yhä enemmän ja
enemmän ihmisen fyysisen ruumiin todellista valtiasta,
jonka on ihmisen henki (=jumala)… Fyysisen ruumiin
ja henkisen puolen kokonaisuutta nimitetään ihmiseksi.
Sitä täydellisempi ja sopusointuisempi ihmisen kokonaisuus on, mitä suuremman yksinvallan henki hallitsijana on siinä kokonaisuudessa saanut.
Kirjeopisto Vian raja-joogan kurssi I opetuskirje, 1975,
s. 2).
Tässä vialaista filosofiaa käsittelevässä kirjoituksessa olen hyvin lyhyesti tehnyt kaksi jakoa suhteessa
länsimaiseen filosofiaan. Vialainen filosofia ontologisesti on ensijaisesti idealistista ja toissijaisesti materialistista. Vialainen filosofia epistemologisesti on ensisijaisesti rationaalista ja toissijaisesti empiiristä.
Sen enempää tai syvemmälle menevää analyysia en
ole vielä tehnyt. Sen aika on myöhemmin. Länsimaisen
filosofian lisäksi vialaista filosofiaa tutkittaessa kohteeksi on otettava myös itäisen filosofian suuntauksia.
Tutkimusmenetelmä voisi olla lähilukumenetelmää,
jolla tarkoitan sitä, että kaikki tutkittava aineisto
perustuu painettuun materiaaliin, sillä eri ihmisten kokemusperäiset tiedot ovat hyvin erilaisia.
Kirjoitus perustuu Heikki Vuorilan pitämään
alustukseen Vialaisen filosofian todellisuuskäsitys
XIV Via-Akatemian kesäakatemiassa Kaukalinnassa
Kerimäellä.

VIA POSITIVA 2/2022

Via-Akatemian XIV kesäakatemia 24.–30.6.2022

Kauneuden kohottava voima

Sirpa Kupulisoja

Kauneutta on koitettu määritellä monin eri tavoin.
Mitään yksiselitteistä määritelmää kauneuden
ilmiön selittämiseksi ei ole löytynyt.
Hyvedialogia pohdittaessa Jari Kiirla mietti, voisiko
kauneus olla myös eräänlainen hyve. Ainakin kauneuden taju voisi kuulua hyveisiin. Erilaisten määritelmien
mukaan myös kauneuteen itseensä kytkeytyy moniakin
hyveitä.
Kaunis on vaikeaa
Kalle Puolakka, estetiikan dosentti Helsingin yliopistolta kirjoittaa filosofia.fi sivustolla:
Kaunis on vaikeaa, erilaiset tavat määritellä kauneutta tähtäävät kolmeen eri kysymykseen:
· Mitä kauneus on?
· Mitä varten kauneus on, mikä on sen tehtävä tai
tarkoitus?
· Miten kauneudesta puhutaan?
Mitä varten kauneus on?
Tarkoitukseni on pohtia kauneuden tarkoitusta, sen merkitystä ihmisen henkiselle kehitykselle.
Kauneuden voiman tunnistamiseksi tarvitaan ensiksi
kykyä vastaanottaa kauneutta. Eero Ojanen, teoksessaan Kauneuden filosofia, käyttää ilmaisua: kauneuteen
suostuminen. Tarvitaan halua tai tahtoa sallia kauneuden kokemus ja edelleen sen vaikutus omaan sisimpään.
Onko tällaista tahtotilaa mahdollista kehittää? Voimmeko kehittää kykyä oivaltaa kauneus sisältä päin – kuten
meditaatiossa, kohteeseen sulautuen.
VIA POSITIVA 2/2022

Voimmeko puhua kauneuden tietoisuutta kohottavasta voimasta?
Etsin aluksi vaihtoehtoja kysymykseen: miten kauneuden tajua kehitetään?
Ajatus, tunne, tahto
Opetuskirjeistä tuttu (OP s.13), kehityksemme kolmiyhteys: ajatus, tunne, tahto toimii moneen suuntaan,
riippuen siitä, aloitetaanko ajatuksesta, tunteesta tai
tahdonvoimaisesta teosta.
· Kauneuden kohtaaminen sytyttää positiivisen tunteen ja tuntiessamme kauneuden kosketuksen mielemme herkistyy. Kauniiden asioiden ajatteleminen on
silloin helpompaa. Voimme nähdä kauneutta kaikkialla. Edelleen kokemuksemme voi auttaa meitä toimimaan kauniilla tavalla, haluamme olla ystävällisiä
ja rakastavia.
· Ajattelemalla kauniita asioita, esimerkiksi mantrojen (tai runojen, muistikuvien) muodossa, voimme
vahvistaa ajatuskoostumien muodostumista
kauneuden oivaltamisen kehittämiseksi. Mielestäni
Pyhän kunnioituksen ja Kristusrakkauden kaavat
avaavat hyvin tietoisuutta tunnistamaan ympärillä
olevaa kauneutta.
· Voimme tietoisesti harjoitella kaunista käyttäytymistä, jolloin opimme herättämään kauniit ajatukset ja
edelleen kokemuksena voimme tuntea niiden vaikutukset olemuksessamme. Kauniiseen käytökseen
liittyy hyveitä, kuten myötätunto, lempeys,
huomaavaisuus, kunnioitus.
Tahdonvoimamme avulla avaamme ja vahvistam19
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me mielemme ymmärtämään asioita, joita voi olla
vaikea tunnistaa, voimme oppia aistimaan ja näkemään
kauneutta arkiympäristössämme. Sanonta kauneus on
katsojan silmissä edellyttää tietoista asennemuutosta ja
positiivista valintaa.
Avoin ja myötätuntoinen havainnointi
Edelliseen liittyy läheisesti opetuskirjeissä (s. 55) mainittu avoin ja myötätuntoinen havainnoiminen negatiivisuuksien tiedostamiseksi. Tämän suhtautumistavan
avulla voimme oppia näkemään kauneutta myös siellä,
missä sitä ei ole maallisin silmin helppo huomata:
Elämänilon kipinä vanhan, rapautuneen laitapuolen
kulkijan silmissä.
Dalai Lama on käyttänyt nöyrän mielen ylläpitämiseksi tietoista myötätuntoista havainnointia. Vähäosaisen henkilön olemuksesta hän pystyy löytämään aina
jotain, joka on kauniimpaa kuin hänen pyhyydellään
itsellään. Se voi olla, vaikka puseron nappi.
Kauneus pysäyttää
Kauneuden kohtaamiseen liittyy usein sen pysäyttävä
vaikutus – häkellyttävä, sanaton voima.
Kohdatessamme kauniin maiseman, koko psykofyysinen järjestelmämme seisahtuu hetkeksi. Koemme
saman hiljaisuuden, jota kohti pyrimme meditaatiossa.
Maalliset ajatukset hiljenevät ja vain hengitämme hetken tuota lumoavaa näkymää.
Voimme oppia vastaanottamaan kauneutta liikkumalla paikoissa, joissa sen voi aistia herkimmin.
Luonto on hyvä opettaja. Keskittyminen itselle helposti
avautuviin kauneuden kohtaamisiin kehittää kykyä pysähtyä ja siten tukee henkistä kasvua.
Hyvyys, totuus, kauneus
Eero Ojanen kirjoittaa ylitajunnasta ihmisen ja todellisuuden yhteisenä kerroksena, hengen olemassaolona.
Ylitajunnan sisältöä hänen mukaansa ovat muun muassa hyvyys, totuus ja kauneus. Hyvyys, totuus ja kauneus ovat kaikki subjektiivisen yhtymistä objektiiviseen, pyrkimyksen ja realiteettien kohtaamista, todellisuuden ydintä.
Mieli on suuntautumista johonkin, arviointia, pyrkimyksiä, pelkoa, toivoa, kaipuuta, odotusta, järkeilyä,
muistoa. Ihmisen mieli ja ulkoiset realiteetit yhdessä
ovat todellisuus.
Hyvyys, totuus ja kauneus ovat kaikki ovia, jotka
avaavat portin Kristusrakkaudelle, korkeammalle tietoisuudelle ja sen parantavalle voimalle.
Kauneus, harmonia, tasapaino
Ihminen voi tarkoituksellisesti vetää kosmoksesta
erilaisia positiivisia ominaisuuksia puoleensa.
Aristoteles liitti kauneuteen harmonian ja tasapainon
käsitteet ennen kaikkea suhteessa tarkoitukselliseen
toimintaan. Esimerkiksi eläin, jonka ruumiin rakenne
tukee elinympäristössä selviämistä ja siten palvelee sen
kehitystä, on kaunista. Luonnon kauneus on täynnä
harmoniaa ja tasapainoa.
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Vaikka nykyään katsomme kauneutta laajemmin, on
tarkoituksenmukaisuus yksi, kauneuden toiminnallinen
muoto. Oppimisen kannalta voimme todeta:
· Mielen rauhoittumista voimme tietoisesti tukea
esimerkiksi kauniin musiikin tai kauniiden sanojen
avulla.
· Feng Shui, ajattelussa järjestys on tasapainoa ja
harmoniaa, kauneuden kohottavaa voimaa.
Rakentamalla tietoisesti harmoniaa ja tasapainoa
ympärillemme, luomme tuota kauneutta.
Toiminnan kautta ihmiset voittavat mielipahansa
siivoamalla, luomalla järjestystä ja tasapainoa mielen
kaaokseen.
Kauneus on jumalallisen idean/ytimen
tavoittamista aineellisessa muodossa
Kauneuden näkemisessä voidaan edistyä. Ensin etsitään
kauneutta yksittäisestä oliosta tai ilmiöstä (Platonin
aistien maailma) ja siitä edetään laajempaan tiedostamiseen (Platonin ideoiden maailma). Opitaan, ettei kauneus ole sidoksissa vain ulkomuotoon. Voidaan puhua
sielun kauneudesta, kauniista taidoista, tietämisen
kauneudesta jne.
Kauneuden tietoisuutta kohottava voima
Pelkän puhtaan, esineistä ja aisteista vapaan kauneuden
oivaltaminen on kirkas kokemisen tila.
Kauniin kokemuksen laajentama tietoisuus, joka
ylittää aistillisuuden ja liittää katsojan kohteeseensa.
Sitä seuraa tajunnan sulautuminen korkeamman
tietoisuuden henkeen.
Tuo kokemus on puhdas, pyyteetön, ottamisen tilasta
vapaa.
Kun kohtaamme asioita, joista on vaikeampi tavoittaa tuota kauneuden ideaa, voimme tietoisesti auttaa
mieltämme avautumaan ja kohottautumaan korkeammalle ymmärryksen tasolle.
Voisi sanoa, että tälle maalliselle taipaleellemme on
lahjoitettu yhdeksi tiennäyttäjäksi kauneus. Kauniit
asiat saavat meidät muistamaan todellisen alkuperämme jumalallisina olentoina.
Kauneuden avulla voimme lisätä jumalallisuuden
voimaa itsessämme ja ympärillämme.
Lähteet:
Eero Ojanen: Kauneuden filosofia. Karisto 2001
E
: Kalle Puolakka, julk.8.5.2018
Lillian Toon: Pieni fengshui-kirja, 1999
Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen: Kirjeopisto Vian
rajajoogan kurssi. Kymmenen opetuskirjettä, toim.
Terttu Seppänen,Via-Akatemian säätiö sr 2019.
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Sointuja ja kaikuja Ukrainasta
Asta Aronen

Tätä kirjoitettaessa tilanne Ukrainassa on edelleen
raskas, mutta tunnelin päässä yleensä on valo.
Siunattuja ovat rauhantekijät!
Paljon on vettä ehtinyt virrata Dnjeprissä ennenkuin tähän päivään on tultu. Ukrainan aroja hallitsivat ensimmäisellä vuosituhannella ennen ajanlaskuamme monet
heimokansat, mahtavimpia heistä olivat skyytit, kultaaarteistaan ja naispäälliköistään tunnettu vaikutusvaltainen kansa, joka hallitsi aluetta nykyisestä Puolasta
aina Uralin taakse. Siirtokuntia Mustanmeren rannalle
rakentaneille kreikkalaisille nämä naisjohtajat ovat
saattaneet olla inspiraation lähde tarinoihin amatsoneista. Arojen kuohunta jatkui, aikaikkunan ohi vilistävät monet kuulut kansat, kunnes itäslaavit alkoivat
muodostaa linnoitettuja asutuksia – yksi näistä oli Ukrainan tuleva pääkaupunki Kiova. 800–900 luvun puolivälissä muotoutui Kiovan ympärille valtio, joka tunnetaan nimellä Kiovan Rus. 1000-luvun loppuun mennessä se kattoi laajan alueen aina Laatokalle ja Volgan
yläjuoksulle. Sen ensimmäiset ruhtinaat olivat skandinaavisperäisiä varjageja eli ruseja – tästä nimi.
Ortodoksinen usko tuli maahan 900-luvun lopulla
Bysantista ja sen myötä kirjoitettu kieli, muinaiskirkkoslaavi. Ruhtinas Vladimir Suuri otti kasteen ja on siten tullut tunnetuksi myös nimellä Pyhä Vladimir Kiovalainen. Vladimir tuskin aavisti joutuvansa vielä tänä
päivänä poliittiseksi kiistakapulaksi.
Ukrainan kansallisrunoilijassa Taras Sevtsenkossa
(1814–1861) tiivistyvät Ukrainan historian myöhemmät käänteet. Tarasenko syntyi silloisessa Venäjän keisarikunnan Kiovan kuvernementissä ja oli syntyjään
maaorja. Hän jäi orvoksi 12-vuotiaana ja oppi lukemaan
kylän lukkarilta. Maaorjana hän muutti omistajansa mukana ensin Vilnaan ja myöhemmin Pietariin. Omistajan
huomattua hänen lahjansa maalarina, hän pääsi maalarin oppipojaksi. Sevtsenko maalasi muun muassa Pietarin Kesäpuiston maisemia. Pietarissa hän tutustui taidepiireihin ja paikalliseen ukrainalaiseen älymystöön.
Nämä keräsivät rahaa hänen vapauttamisekseen.
Vapauttamisensa jälkeen hän opiskeli Pietarin taideakatemiassa ja alkoi elättää itsensä taidemaalarina ja ruVIA POSITIVA 2/2022

noilijana.1840 ilmestyi ensimmäinen runokokoelma
Kobzar. Valmistuttuaan Pietarin taideakatemiasta hän
kierteli Ukrainaa, kirjoitti runoja, piirsi historiallisia
maamerkkejä ja keräsi kansatieteellistä aineistoa. Saatuaan työpaikan Kiovan yliopistosta piirustuksen opettajana hän vaikutti taustalla Kyrilloksen ja Metodioksen
slaavilaisessa seurassa, jonka tarkoituksena oli luoda
slaavilainen tasavaltalainen liittovaltio, jossa Ukraina
muodostaisi yhden osavaltion.
Seuran toiminta paljastui viranomaisille ja lakkautettiin. Muut saivat suhteellisen lyhyet vankila- ja karkotustuomiot, mutta Sevtsenkon tuomio oli erityisen
ankara. Hänet määrättiin palvelemaan armeijassa sotamiehenä määräämättömäksi ajaksi. Tuomion ankaruuteen vaikuttivat hänen kirjoittamansa keisarin vastaiset runot. Nikolai I oli antanut henkilökohtaisen määräyksen, jonka mukaan Sevtsenko ei saanut palvelusaikana kirjoittaa, piirtää eikä maalata. Hän jatkoi kuitenkin salaa.
Keisarin kuoleman jälkeen Sevtsenko vapautettiin
sotilaspalveluksesta 1857. Hän ei kuitenkaan saanut palata Ukrainaan, vaan asettui ensin Nizni Novgorodiin ja
sittemmin Pietariin, jossa hän vietti loppuelämänsä poliisin valvonnan alaisena ja jossa hän myös kuoli. Hänet
haudattiin ensin Pietariin, mutta siirrettin myöhemmin
haudattavaksi Ukrainaan.
Hänen runoutensa pääaiheet ovat kasakkasotiin ajoittuvat historialliset runot, joissa kasakat kapinoivat vallitsevia olotiloja vastaan sekä onnettomista ihmiskohtaloista kertovat runot, usein miesten kaltoin kohtelemista naisista. Sevtsenkon kasakkarunot vaikuttivat
Ukrainan kansalliseen liikkeeseen. Runoihin liittyy
myös ennustuksia tulevasta vapaudesta, joka Ukrainassa on tulkittu kehotukseksi tavoitella itsenäisyyttä. Hän
pyrki kehittämään ukrainasta kirjakieltä, osan runoistaan hän kirjoitti venäjäksi. Vaikkei runoista selkeää
poliittista ohjelmaa löydy, niin kaikki valtiovalta – kasakkojen autonomiaa myöten – on kuvattu kielteisesti.
Runoillaan Sevtsenko saavutti menestystä elinaikanaan, mutta osa oli poliittisesti niin arkaluontoisia että
niitä julkaistiin vasta 1900-luvulla.
Kevätkaudella seurasin Vantaan aikuisopiston luen21

Via-Akatemian XIV kesäakatemia 24.–30.6.2022
tosarjaa Ukrainan musiikista. Musiikinhistoria ja musiikkifilosofia nivoutuvat maan ja kansojen historiaan.
Aina ja kaikkialla on tanssittu ja laulettu – Ukrainassa
kumpikin on saanut omanlaisensa muodon. Kansanlaulut liittyvät rituaaleihin ja siirtymiin – on niin parannuslauluja, valitusvirsiä (verrattavissa itkuvirsiin), säälauluja, vuodenaikalauluja, työlauluja, juhlalauluja,
häälauluja, historiallis-poliittisia lauluja kuin kehto- ja
rakkauslaulujakin.
Erityisesti kuorolaulussa löytyy – Itä-Ukrainassa on
oma balladiperinnekin. Kasakkakausi on innoittanut:
eeppiset sankarilaulut ja kasakkatyyliset kansantanssit
elävät tänä päivänä. Euroviisuissa on näkynyt kansanperinnettä ja tämän päivän ukrainalaisessa uuden aallon
musiikissa yhdistellään kansanmusiikkia, perinnesoittimia ja kansanlaulun tekniikoita elektroniseen musiikkiin, hip hopiin, rockiin, jazziin ja räppiin. Musiikilliset
perinteet ovat moninaiset. Ukrainan musiikilliset suurnimet on hyvä tehdä tunnetuiksi, ne soivat jokaisen ukrainalaisen sielussa – ja kuuluvat meistä jokaiselle. Allaolevat säveltäjät ovat joutuneet kokemaan melkoisesti
ulkopuolelta tullutta vastustusta – musiikki itsessään on
rajatonta, ikuisesti olemassaolevaa.
Dmitri Bortnjanskin (1751–1825) lauluja lauletaan
edelleen Suomen ortodoksikirkoissa ja hänen sävellyksensä löytyy myös luterilaisesta virsikirjasta numerolla
579. Hänen laaja tuotantonsa käsittää niin hengellisiä
kuin maallisiakin sävellyksiä. "Venäjän Palestrinaksi"
nimitetty Bortnjanski lähetettiin Ukrainasta Pietariin
hovikapellaan laulajaksi seitsemänvuotiaana. Hän opiskeli Venetsiassa musiikkia ja nimitettiin hovikapellan
kapellimestariksi ja kuoronjohtajaksi – oikeutenaan jakaa esityslupia kaikelle kirkkomusiikille Venäjällä.
Bortnjanskin teokset on julkaistu kymmenosaisena
teoksena, jonka on toimittanut Pjotr Tsaikovski. 1800luvun jälkipuoliskolla venäläisen kirkkolaulun uudistajat katsoivat että Bortnjanski oli muuntanut venäläisen
kirkkolaulun sille outoon ja vieraaseen muotoon ja
pyrkivät perehtymään uudelleen vanhaan perinteeseen.
Mykola Lysenko (1842–1912) – Ukrainan modernin
klassisen musiikin isä, oli säveltäjä, pianisti, kapellimestari ja kansanlaulujen kerääjä. Hän opiskeli säveltämistä Nikolai Rimski-Korsakovin johdolla. Hänen
tuotantoonsa kuuluvat niin pianomusiikki, laulut kuin
oopperatkin ja hän pyrki perustamaan ukrainalaisen
kansalllisen musiikkikoulun lähes kahden vuosikymmenen ajan. Leipzigissä opiskellessaan hän ymmärsi
ukrainalaisen musiikin keräämisen, kehittämisen ja luomisen tärkeyden. Lysenko tunnnetaan kansallismielisenä aktivistina joka tuki vuoden 1905 vallankumousta ja istui vankilassa vuonna 1907 useita kuukausia.
Hän kirjoitti oopperalibrettonsa ukrainan kielellä –
Tsaikovski ehdotti Lysenkon Taras Bulba oopperan –
joka perustuu ukrainalaisen Nikolai Gogolin kirjaan
1600-luvun kasakkasodista – kääntämistä venäjäksi,
mutta hän kieltäytyi. Hän oli kiinnostunut ukrainalaisten talonpoikien kansanlauluista ja Taras Sevtsenkon
runoudesta. Kun Sevtsenkon ruumis tuotiin Ukrainaan,
Lysenko oli kunniavartiostossa.
Venäjän keisarillinen musiikkiyhdistys ei tukenut Lysenkon ukrainamielisyyttä, jolloin hän katkaisi suh22

teensa heihin. Osa hänen partituureistaan julkaistiin ulkomailla, ja hänen musiikkinsa esittämiseen oli saatava
keisarillisen sensuurin lupa.
Boris Ljatoshinski (1895–1968), ukrainalaisen nykymusiikin isä, oli sekä lakimies että säveltäjä. Viiden
sinfonian lisäksi hänen tuotantoonsa kuuluu sekä sävelrunoja, vokaaliteoksia, kaksi oopperaa, kamarimusiikkia että soolopianosävellyksiä. Kiovan konservatoriosta valmistumisensa jälkeen hän työskenteli siellä
professorina sekä kaksi kautta Moskovan konservatoriossa. Hän toimi myös Neuvostoliiton säveltäjäliiton
johtokunnassa. Robert Schuman ja Aleksandr Borodin vaikuttivat alussa Ljatoshinskin romanttisiin ja
lyyrisiin sävellyksiin, myöhemmin hän etääntyi traditioista ja lähentyi atonaalisia tyylejä. Hän yksinkertaisti teostensa harmonioita ukrainalaiskansallisten
vaikutteiden pohjalta, viitaten useassa teoksessaan
kansanlauluihin. Ljatoshinskin toinen sinfonia (19351936) katsottiin sosialistisen realismin vastaiseksi ja
hänet määrättiin uusimaan se. Muutokset eivät johtaneet viralliseen hyväksyntään ennenkuin vuonna 1964.
Ljatoshinski joutui uudistamaan myös kolmannen sinfoniansa ja säveltämään siihen uuden neljännnen osan.
Valentin Silvestrov (1937–) on säveltäjä, jota Arvo
Pärt on kuvaillut yhdeksi aikamme suurimmista. Postmodernina säveltäjänä hänen musiikkinsa on täynnä
kuulautta ja kauneutta. Hän valmistui rakennusinsinööriksi, oli ensin musiikin itseopiskelija, mutta myöhemmin Kiovan konservatoriossa myös säveltäjä Boris
Ljatoshinskin oppilas. Hänen oli vaikea mukautua sosialistiseen realismiin ja modernismin virallisiin ohjeisiin. Silvestrov poistui jopa säveltäjäkokouksesta protestoidakseen Venäjän Tsekkoslovakiaan hyökkäystä
vastaan. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen hän sävelsi
myös hengellistä ja uskonnollista musiikkia venäläisestä ja ukrainalaisesta ortodoksiliturgiasta inspiroituneena. Ukrainalaisille tärkeä Taras Sevtsenkon runo
Testamentti on taustalla kuorotyössä Diptych, jonka hän
omisti ensimmäiselle Maidanin vallankumousliikehdinnän uhrille 2014. Pandemian aikana hän laittoi
tippuvien ideoiden alle nuottipaperin – "en sävellä,
kirjoitan olemassaolevan musiikiksi", hän sanoi. Tämän vuoden helmikuussa Silvestrov pakeni Berliiniin.
Ukrainalaisista lukemattomista muusikoista ja
säveltäjistä ei sovi unohtaa David Oistrachia
(1908–1974), jonka oppilaita löytyy Suomestakin. Ukrainasta Amerikkaan emigroitui Dimitri Tiomkin
(1894–1979), Hollywoodissa uran luonut elokuvasäveltäjä, joka sai musiikistaan neljä Oscaria. Kuulu
Tiomkinin sävellys on Olavi Virran 1953 levyttämä
Mua älä hylkää oma armain.
Kansallistunnetta ja yhteenkuuluvuutta luova musiikki on soinut, soi ja tulee soimaan – vapaana virraten
kuin Dnjepr.
Lähteet:
Johannes Remy (2015): Ukrainan historia.
Wikipedia
Vantaan aikuisopiston Sanna Mansikkaniemen Soiva
Ukraina luentosarja, kevät 2022.
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75 vuotta kesällä täyttänyt ja
30 vuotta rajajooganopettajana toiminut Terttu Seppänen:

Tiukkoja paikkoja ja
upeita kehitysaskeleita
Tuija Virtanen
Kirjeopisto Vian rajajooganopettaja Terttu Seppäsellä on tänä vuonna ollut kaksi kertaa aihetta
juhlaan. Hän täytti kesällä 75 vuotta ja nyt syksyllä tulee kuluneeksi 30 vuotta rajajooganopettajana. Onnittelut näistä molemmista saavutuksista. Millä mielin katsot vuosia taaksepäin?
– Niin tuli 30 vuotta rajajoogan opettajaksi nimityksestä, mutta aloitin Kirjeopisto Vian työssä sihteerinä
helmikuussa 1990 ja sitä ennen olin jo auttanut Mirja
Salosta kotitöissä. Rajajoogan opiskeluni aloittamisesta tulee ensi helmikuussa 40 vuotta. Sieltähän vialaisuuteni historia alkaa.
– Merkittävä vuosi oli myös 2002. Tuolloin Kirjeopisto Via oli tullut omistukseeni vuoden alusta ja marraskuun 20. päivänä Mirja Salonen siirtyi henkisille tasoille. Minusta tuli ainoa rajajoogan opettaja vuosikausiksi. Seuraava tärkeä askel oli 2012, kun Elina Kakko
aloitti ohjauksessani tietoisen valmentautumisen rajajoogan opettajaksi. Juhannuspäivänä 2020 minulla oli
kunniatehtävä nimittää Elina Via-Akatemian rajajooganopettajaksi. Olin huojentunut ja syvästi kiitollinen.
Olin saanut työtoverin ja nuoremman kollegan, johon
saatoimme luottaa.
– Kirjeopisto Vian olin siirtänyt 2015 Via-Akatemian
säätiön sr omistukseen. Näiden vuosien kuluessa on
tapahtunut myös merkittäviä organisatorisia uudistuksia. Alunperin varsin hierarkinen organisaatio on yksinkertaistunut ja tasa-arvoistunut. Meillä on nyt juridisesti
itsenäiset Via-Akatemian säätiö sr ja Via ry. Via ry:n tehtävä Via-Akatemian säätiön sr taustayhteisönä on tärkein, koska toimijat ovat siellä. Via-Akatemia ja sitä
ylläpitävä säätiö ovat Via ry:n projekti, jos sen näin kuvaisi.
– Opettajajatkumon ohella yhtä tärkeä on yhteisö ja
sen tekemä työ. Rajajoogan opettamisen menestyminen
rakentuu yhteisön tuelle ja toiminnalle. Osaavia
toimijoita tarvitaan taloudenhoitoon, paikallisosastoihin, lehtityöhön, talkootempauksiin, harrastuksiin ja
kaikkeen, mitä yhteisössä tehdään. Oppilasyhdistyksen
työ rajajoogan harjoittamisen tukemisessa on ollut
erittäin merkityksellinen sieltä 1975 lähtien, kun ensimmäinen oppilasyhdistys on perustettu.
– Olen aina kunnioittanut Via ry:n ja sen jäsenten
rohkeutta ryhtyä isoihin korjausrakentamishankkeisiin

Kaukalinnan ja Wanhan Apteekintalon suhteen ja onnistumista niissä. Näissä projekteissa olin rivijäsenenä
mukana.
– Katson levollisin ja kiitollisin mielin yhdessä elettyjä vuosia. Ne ovat sisältäneet tiukkoja paikkoja ja
upeita kehitysaskeleita. Vuodet ovat olleet täysiä. Tämä
matka on ollut minun elämänkouluni kaikkineen, mitä
se on sisältänyt. Olen saanut kulkea upeitten vialaisten
kanssa nämä vuodet. Olen kiitollinen jokaiselle.

Terttu Seppänen elää suurten juhlahetkien aikaa. Hän täytti
kesällä 75 vuotta. 40 vuotta sitten hän aloitti rajajoogan
opiskelun ja 30 vuotta sitten hänet nimitettiin Kirjeopisto
Vian rajajooganopettajaksi.
VIA POSITIVA 2/2022

23

Sinulla on kunnioitettava tietämys henkisestä
kehityksestä Suomessa, sen suunnasta ja kentästä.
Miltä se sinusta näyttää tällä hetkellä?
– No, en nyt tiedä, tiedänkö kehityksen suunnasta tai
koko kentästäkään? On hyvä, että mielenkiintoa henkisiin asioihin herää yhä enemmän, vaikka henkisyysnimikkeen alle laitetaankin hirveän paljon erilaisia
asioita.
– Nykyisin on tarjolla tavattoman paljon erilaisia
metodeja ja tekniikoita, joilla kehittää itseään. Se on
hyvä, koska erilaiset ihmiset tarvitsevat erilaisia menetelmiä. Itselle hyvä ei välttämättä ole sitä toiselle. Yritän
olla pitämättä parempana omaa metodia kuin muita
metodeja.
– Ihmiset löytävät kyllä itselleen sopivan metodin ja
osaavat vaihtaa sen toiseen, kun kokevat sen ajankohtaiseksi. Opettaja Tyyne Matilaisen viisauksista löytyy
lause: ”Kukin oppilas valitsee opettajan omalta tasoltaan ja kukin opettaja opettaa omalta tasoltaan.”
– Henkisellä kentällä on iso joukko nuoria toimijoita.
En tunne heistä kuin pienen osan, joten en voi puhua
mistään kentän tuntemisesta. Luotan nuorempiin sukupolviin, että heidän joukostaan löytyvät ne, jotka vievät
kehitystä oikeaan ja hyvään suuntaan.
– Riemullista nykyajassa on, että henkisyyttä ja esoterismia tutkitaan tieteellisesti. Tutkimusbuumi Suomessakin on ollut vahva jo ainakin kymmenisen vuotta.
Muun muassa Turun yliopiston historian, kulttuurin ja
tieteiden laitokselta on tullut väitöskirjoja esoteerisista
aiheista. Koneen säätiö rahoitti kolme vuotta Uuden etsijät -hanketta. Tutkijaryhmä (17 tutkijaa) toteutti 2021
kirjan Uuden etsijät. Salatieteiden ja okkultismin suomalainen kulttuurihistoria 1880–1930. Tieteiden päivien Vuoden tiedekirjaraati (Suomen tietokirjailijat) antoi jaetun ensimmäisen sijan Uuden etsijät -teokselle
tammikuussa 2022. Tämä on vain yksi esimerkki suomalaisista tasokkaista kirjoista ja maailmalta tulee tasaiseen tahtiin paljon lisää hyvää tutkimustietoa ja luettavaa.
– Oma ansiokas lukunsa on positiivisen psykologian
tutkimus. Sitä edustaa Suomessa tunnetuimmin psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen. Negatiivisten tunteiden vahingollinen vaikutus terveyteen alkaa olla yleistä tietoa.
– Laajasti tunnettuun positiivisen psykologian alaan
kuuluu myös professori Martin Seligmanin ja hänen
tutkimusryhmänsä tutkimukset 24 luonteenvahvuudesta kirjassa Authentic Happiness. Vialaisittain verraten hauska on näihin tutkimuksiin liittyvän testin nimi,
VIA-luonteenvahvuustesti. Se löytyy netistä englanniksi. VIA tässä yhteydessä tarkoittaa Values in Action.
Nämä luonteenvahvuudet ovat vialaisille hyvin tuttuja
III opetuskirjeestä.
– Tämän perus VIA-luonteenvahvuusluokituksen
pohjalta on virinnyt runsaasti jatkosovelluksia ja tutkimusta pedagogiikan ja terveydenhoidon alueilta.
Kirjeopisto Vian rajajoogan ja ajatusjoogan
opiskelu ja yhteisö on sekin elänyt varsin monia
vaiheita vuosien saatossa. Millainen tilanne on tällä
hetkellä, mihin suuntaan olemme kulkemassa?
– Vialainen suurten ikäluokkien sukupolvi on elänyt
vaiherikkaan ja antoisan matkan, osa sieltä 1970-luvulta
24

alkaen ja osa myöhemmin mukaantulleina. Yhteisössä
on mukana vielä edustava joukko tätä ikäluokkaa, mutta
meidän aikamme alkaa olla vähissä. Me vanhenemme,
vaikka pysyisimme nuorina mieleltämme. Kyllä mietityttää joskus, ketkä hoitavat Kaukalinnan kiinteistöä
muutaman vuoden kuluttua. Säätiön ja yhdistyksen asioiden hoitamisessa on myös paljon työtä. Nuorempia
toimijoita kaivataan.
– Yhteisön opiskelu- ja harratustoiminnassa on ilahduttavia virtauksia. Kirjeopistosta on muotoutumassa
nettiopisto. Elina Kakko työskentelee määrätietoisesti
ja ammattitaitoisesti. Rajajoogan opetus on minun jälkeeni hyvissä käsissä.
– Filosofian harjoittaminen aktivoituu myös. Heikki
Vuorilan filosofialuennot ovat inspiroineet ja innostaneet. Heikin opastamina olemme pääsemässä myös vialaisen filosofian luomiseen. Jari Kiirlan luotsaama hyvedialogian kehitystyöryhmä tekee hyvää työtä. Luova
kirjoittaminen on edennyt hienosti Sirpa Kupulisojan
ohjauksella. Nämä kaikki ovat todella upeita kehityslinjoja.
Vialainen yhteisö tekee tällä hetkellä voimakkaasti
rauhantyötä muiden henkisten yhteisöjen tapaan.
Onko ihmiskunnan mahdollisuus saavuttaa rauha?
Mitä siihen vaaditaan?
– Rauha saavutetaan, kun ihmisistä riittävän suuri määrä luo ajatuksillaan ja tahdollaan rauhantilan, joka on
voimakkaampi kuin sille vastakkainen tila. Tämä rauhantila tulee myös säilyttää. En tiedä sitä, mikä on tuo
ihmismäärä, mikä tarvitaan. Rauhaan tulee pyrkiä aktiivisesti eli ajatella rauhaa ja pitää rauhantila tajunnassaan tietoisesti. Rauhan aikaansaaminen edellyttää
myös että ihmisten toimeentulemisen ja elämisen mahdollisuudet paranevat maailmanlaajuisesti (ruoka, työ,
terveys, rauha) .
Jos ajatellaan omaa matkaasi henkisen tien
kulkijana, mikä on ollut yllättävintä tällä
matkalla?
– Yllättävintä on ollut, miten ratkaisut vaikeisiin tai
tavallisempiinkin tilanteisiin usein pulpahtavat nopeasti
pintaan. Ajatus jumalallisen kehityssuunnitelman olemassaolosta tuntuu todelliselta. On saattanut olla, että
on ollut pitemmän aikaa jokin ratkaisematon päänvaivaa aiheuttanut asia. Se on saattanut stressatakin. Ja
sitten yks'kaks se ratkeaa hyvällä tavalla. Ikään kuin
ratkaisu olisi ollut koko ajan olemassa ja odottanut vain
tilaisuutta tulla esille.
– Yllättävää on myös se, kun tulee jokin uusi haaste.
Ensin tuntuu että se on hirveän vaikea, jopa mahdoton.
Ja sitten hyvin nopeassa tahdissa löytyy usko selviytymiseen ja kyvykkyys hoitaa tehtävä. Tulee mieleen Mirja Salosen usein sanoma ajatus: ”Pyytettömän työn tekemiseen annetaan henkiset voimat ja kyvyt työn tekemisen ajaksi.” Muulloin niitä ei tarvitse, pönkittäisivät
vain egoa.
Monilla vialaisilla on ollut mystisiä kokemuksia.
Haluaisitko jakaa sellaisen lukijoiden kanssa,
millaisia sinä olet kokenut?
– Rajajoogan harjoittaminen johtaa Ikuisen Itsen yhteyteen ja tietoiseen jumal'yhteyteen. Kun tietoisuus vaVIA POSITIVA 2/2022

Olen yleensä nykyisin lähes aina Ikuisen Itsen tilassa.
– Sanasta ”onnellisuus” toteaisin, että se on monimerkityksellinen assosioituessaan aika vahvasti tunnetasolle, vaikka kyllä sekin kätkee korkean ulottuvuuden.
Syvintä autuutta kuvannee sisäinen rauha ehkä parhaiten.
– Jos ajatellaan sielun matkaa Ikuisuuden näkökulmasta, niin silloin pianonsoittotilanteet ovat erityisiä.
Niihin liittyy mysteerio, jota en täysin ymmärrä tästä
maailmasta käsin. Tunnen, että olen kiinnittynyt maailmankaikkeuden sydämeen, jossa musiikki pitää kaikkea koossa. Ei ole merkitystä sillä, minkä verran osaan
eikä ole tarvetta pyrkiä mihinkään tai tavoitella mitään
musiikillisessa mielessä. Kaikki on läsnä.

Terttu Seppänen Kaukalinnan edustalla Kerimäellä.
kiintuu pysymään korkeilla luonnontasoilla, on se luja
pohja henkiselle elämälle ja koko elämä on parhaimmillaan silloin ”mystiikkaa”, mikäli tuolla sanalla haluaa asian ilmaista. Tässä kokonaisuudessa virtaa hyvin
monenlaisia kokemuksia, joita voi sanoa mystisiksi. parapsykologisiksi tai huippukokemuksiksi tai joksikin
muuksi. Nuorempana tuntuivat merkityksellisiltä juuri
nämä tavallisen arkitietoisuuden ylittävät kokemukset.
Kun tietoisuus on vanhemmiten vakiintunut korkeammille luonnontasoille, ei enää ole niin suurta eroa tavallisen arkitietoisuuden ja sen ylittävien kokemusten
välillä.
– Arkielämän asiat pitävät sisällään paljon ihmeellistä. Voisi sanoa, että kun asiat alkavat toteutua jumalallisen kehityssuunnitelman mukaan positiivisella elämänkaarella, arjen asiat saavat mystistä hohtoa. Otan
esimerkiksi 74-vuotiaana alkaneen pianonsoiton opiskeluni musiikkiopistossa. Soittotaitoni oli varsin yksinkertainen itseopeteltu laulusäestystaito. Minähän
tykkäsin laulaa. En edes kuvitellut että soittaisin pianokappaleita. Sitten kohtalo puuttui peliin ja minut kiepattiin musiikkiopiston oppilaaksi ihmeellisen tapahtumaketjun seurauksena. En oikein ehtinyt pysyä kyydissä edes mukana.
– Toinen lukuvuoteni musiikkiopistossa on alkanut ja
nämä yllättävät ihmeet jatkuvat. Edistyn opinnoissani
hyvin. Samalla koko elämäni sieluni syvyyksissä uinunut kipupiste lapsuuden ja nuoruuden puuttuvista
pianotunneista sulaa pois ja soi musiikkina

Mitä suunnitelmia sinulla on tämän syksyn varalle
niin vialaisessa yhteisössä kuin omassa
henkilökohtaisessa elämässäsi?
–Tänä syksynä vakiotöiden lisäksi työllistää filosofisen
praktiikan lopputyön kirjoittaminen. Kirjoittamistöitä
riittäisi vialaisistakin teemoista. Vuosikausia on ollut
Kirjeopisto Vian arkistojen tutkimus tavoitteena. En ole
vielä venynyt tutkimaan 1970-luvun alkupuolen kirjeenvaihtoa silloisten opettajien Tyyne Matilaisen, Mirja Salosen ja heidän oppilaidensa välillä. Ennen oppilasyhdistyksen perustamista opettajat kirjoittivat todella pitkiä kirjeitä oppilaille. Opettajien vastauskirjeistä
oppilaille voisi poimia edelleen ajankohtaista viisautta
julkaisuun.
– Kaukalinnan pihoilla riittää töitä. Keväällä tehty
kalkinlevitys kohensi huomattavasti nurmikoita, mutta
nyt syksyllä tarvitaan toinen vahva kalkitus. Marjametsät kutsuvat myös. Pianoläksyt ovat jokapäiväistä ohjelmaa.
– Tärkeintä työtä Kirjeopisto Vian rajajoogan opettajan työssä on opetus fyysisen tason lisäksi unenpuolella ja henkistä tietä. Tämä on myös sitä työn aluetta,
josta ei nyt niin ihmeesti voi puhua. Olen oppinut vuosien mittaan henkisen työn tekemisen sisäistä ja henkistä tietä saamani ohjauksen mukaan.

Mitä kirjaa luet parhaillaan?
– Pikemminkin voisin vastata, mitä kirjoja olen ostanut
viimeksi. Lukeminen aika usein jää enemmän selailun
ja satunnaisesti valitun kirjan osan lukemisen varaan
kuin oikeaoppisen kirjan alusta loppuun lukemiseen.
Äskettäin tuli postissa Tarmo Kunnaksen kirja
Nietzsche ajattelijana. Filosofiaa on tullut hankituksi
Kriittisen Korkeakoulun filosofisen praktiikan sekä
filosofian opiskelujen myötä.
– Ei ole pitkä aika, kun hankin puolisen tusinaa näitä
nykytutkijoiden mainioita esoteerishenkisiä teoksia.
Siellä on tutkijaniminä muun muassa Tea Holm, Matti
Rautaniemi, Tiina Mahlamäki & Nina Kokkinen,
Maarit Leskelä-Kärki & Antti Harmainen.
– Yritän pitää yleisivistystä yllä seuraamalla oman
ammattialani
asioiden lisäksi maailman tapahtumia,
Olet harvinaislaatuinen yhdistelmä fyysistä toimehistoria
kiinnostaa,
arkeologia myös, taiteesta puhumatliaisuutta ja henkistä syvyyttä. Milloin olet onneltakaan.
Onneksi
Ylen
Areena sisältää helpostisulavia
lisimillasi? Pianoa soittaessa, mantratessa, luondokumentteja
runsaasti,
joten tämmöinen kevyt nojanonvesissä uidessasi?
tuoliopiskelu
sujuu
leppoisasti.
– Listasta puuttuu Kaukalinnan pihatyöt. Kaikissa näissä on läsnä syvä ilo tai autuus, Ikuisen Itsen läsnäolo.
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Kun kirjoitat juttua Via Positivaan
Sirpa Kupulisoja
Via Positivaa varten on oma sähköpostiosoite
vialainen@via.fi, jonne kaikki Via Positivaan tulevat jutut voi lähettää. Harva kirjoittaja saa priimaa aikaan ensimmäisellä yrittämällä. Lue oma tekstisi, pienin välein,
useampaan kertaan, jotta näet sen vastaanottajan silmin ja parantele kirjoitustasi. Ennen lähettämistä, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
Viimeistely, tarkastele kirjoitustasi:
· Ovatko tekstin lause ja virkerakenteet
ymmärrettävät
· Onko käsitteitä käytetty lukijan kannalta
havainnollisesti
· Edistävätkö otsikot tekstin tavoitteita
· Onko teksti oikeakielistä (myös pilkut, pisteet, isot
alkukirjaimet…)
· Onko kieliasu yhtenäinen
· Jutussa aloitus on tärkeä (ingressi on jutun kooste
siitä, mitä on tulossa.) Tärkeä asia kannattaa
tarjoilla heti.
· Otsikko kannattaa miettiä. Se on kuvaus
kirjoituksesta.
· Muuten riittää raakateksti ilman määritelmiä.
· Lyhenteitä ei käytetä lehtitekstissä. (esim. / jne.)
· Fontilla, fontin koolla tai rivivälillä ei ole merkitystä.
· Kappalejaot voi määritellä yhdellä ylimääräisellä
rivinvaihdolla.
· Lihavoinnit, kursivoinnit ja alleviivaukset voi toki
laittaa tekstiin niin kuin haluaa.
· Lehtijutut ovat lehtijuttuja, eivät esseitä tai
tieteellisiä tekstejä. Niille on omat kanavat.
· Lähteiden listausta olisi kirjoittajan syytä miettiä
huolellisesti. Useinhan lehtijuttu ei tarvitse lähteitä
muuta kuin äärimmäisessä hädässä. Tekstissä voi
vinkata lähdettä, ei sitä tarvitse tieteellisen tekstin
tyylisesti listata jutun loppuun – ei ainakaan
tavallisissa jutuissa.
· Mieti juttusi kuvitusta (piirrokset, valokuvat ym.),
kannattaa ottaa valokuva tai antaa ehdotus
sopivasta.
· Myös kuvatekstit olisi hyvä tehdä valmiiksi.
· Kuva toimitetaan originaalina, jpg kuvamuotona.
· Wordin keskelle ei saa upottaa kuvia, ne pitää
lähettää erikseen.
· Toimitus tarvitsee jatkuvasti hyviä valokuvia.
Kun lähetät kuvia Via Positivaan:
· Kuvien on hyvä olla originaaleja
· Mielellään jpg-muodossa
· Jätä pois: WhatsApp kuvat; kuvien koko saattaa
muuttua eivätkä ne kaikki aina aukea käsiteltäväksi
· Juhla- tms. tilaisuuksissa otettuja kuvia voi käyttää
vain, jos on kuvattavien suostumus, yleensä
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kuvaaja kysyy luvan jo ennen kuvan ottamista
esimerkiksi luentotilaisuuden yhteydessä.
· pixabay.com – hyvälatuisia, ilmaisia kuvia, joita voi
ladata kuvituskuviksi
· lataa 1880–1920 pixelin kokoiset kuvat
Lyhyt tietoisku asiatyylistä ja tietokirjoittamisen
lajeista:
Asiatyylisten tekstien tavoitteena on tiedon välittäminen tarkoituksenmukaisesti, yksiselitteisesti ja tehokkaasti. Tämän vuoksi asiatekstien kieli on
· neutraalia
· tarkkaa ja täsmällistä
· selvää
· havainnollista
· tiivistä
· ymmärrettävää.
Virolaisen kielentutkijan Valter Taulin mukaan ihannekieli noudattaa kolmea perusperiaatetta: se on selkeää,
taloudellista ja esteettistä.
Joitakin tietokirjoittamisen lajeja:
· artikkeli
· blogiteksti
·kolumni
· essee
· reportaasi
· pakina
· Artikkeli on hankalasti määriteltävä juttutyyppi
· Artikkeleista on monenlaisia ilmenemismuotoja.
· Asiaa tarkastellaan monesta näkökulmasta ja
monenlaisten lähteiden avulla.
· Artikkeleissa on yleensä pohtiva sävy.
· Aiheet ovat usein laajempia kuin yksittäiset
uutistapahtumat.
· Artikkeli on joko asiantuntijan kirjoittama tai
sellaisen toimittajan tekemä, joka on hyvin
perehtynyt aiheeseen.
· Rakentuu lähdeaineiston ja taustahaastattelujen
varaan.
· Sanomalehdissä artikkeli-sanalla viitataan myös
pääkirjoituksiin sekä asiapitoisiin kolumneihin.
· Artikkelia käytetään toisinaan minkä tahansa jutun
synonyymina. Pitkiä, pohtivia lehtitekstejä voi
kutsua yleisnimellä artikkeli. Artikkelin mitta voi olla
jopa 40 000 merkkiä.
· Lyhyt ja epämuodollinen lehtijuttu ei välttämättä
täytä artikkelin kriteereitä. Jos et ole varma tekstin
lajista, voit käyttää nimitystä juttu tai teksti.
· Jos juttu-sanalle tarvitaan synonyymia, voi hyvin
käyttää vaikkapa sanaa kirjoitus.
· Artikkelit ovat asiapitoisia kirjoituksia
· Artikkelin kieli on tiivistä ja tiukan asiallista,
reportaasin väljempää.
Kolumni
· Kolumni on sanoma- tai aikakauslehden kirjoitus,
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jossa sen kirjoittaja – kolumnisti – käsittelee ajankohtaisia asioita säännöllisesti omalla palstallaan.
· Koska kolumni on vaikuttamiseen pyrkivää tekstiä,
se tuuppii kirjoittajaa tyylillisesti kohti luovan
tietokirjoittamisen tyyliä ja keinoja: tuoreet ja
vahvat kielikuvat ovat plussaa.
· Etenkin verkkokolumnit ovat yleensä leveäpalstaisia,
eikä niissä välttämättä tarvita väliotsikoita. Sen
sijaan voit vahventaa muutaman sanan kappaleen
alusta, jos haluat kiinnittää lukijan huomiota
kappaleiden sisältöön
Reportaasi eroaa muusta faktaselostuksesta siinä, että:
· sen näkökulma on avarampi.
· Ilmaisutavaltaan se lähestyy kaunokirjallisuutta
· selostuksen tekijän tavoin reportaasin kirjoittaja
tekee havaintoja tapahtumapaikalla.
· Reportaasi on laajahko selostus jostain kiinnostavasta asiasta, tapahtumasta, tapahtumasarjasta tai
yhteisöstä.
· Reportaasi tarjoaa uutista enemmän taustatietoa ja
oheistietoa
· Reportaasi on monilähteinen: pohjana voi käyttää
henkilöhaastatteluja, tiedelehtien tai tietosanakirjojen artikkeleita, kaunokirjallisuutta (lainauksia) …
Blogiteksti voi olla
· Verkkosivu tai sivusto, johon yksi tai useampi
henkilö tuottaa sisältöä enemmän tai vähemmän
säännöllisesti niin, että uudet tekstit, videot tai muu
sisältö ovat helposti löydettävissä. Vanhat tekstit
säilyvät luettavina ja muuttumattomina.
· yleinen näkökulma yhteiskunnalliseen keskusteluun,
· vinkkibloggaus
· yleishyödyllistä informaatiota sisältävä kirjoitus,
· jokin kokemus, tapahtumaraportti, perhe-elämän
hetkiä..
· ratkaisun esittäminen johonkin esillä olevaan
ongelmaan.

· Blogi soveltuu hyvin luovan kirjoittamisen ja etenkin
tietokirjoittamisen eri lajeihin, kuten pakina-,
kolumni ja jopa esseetyyppiset tekstit.
Essee
· Tieteen termipankki määrittelee esseen seuraavasti:
yleistajuinen lyhyehkö kirjoitelma tai
tutkielmarajatusta aiheesta
· Esseen ja referaatin ero on siinä, että esseessä
subjektiivisuus on suotavaa, kun taas referaatissa
kirjoittajan tulee pysyä objektiivisuudessa ja vain
referoida jonkun toisen sanomaa tai kirjoittamaa.
· Esseen ja mielipidekirjoituksen ero on se, että
essee punnitsee asiaa useasta eri näkökulmasta.
· Essee on proosamuotoinen – se voi siis olla joko
asiaproosaa tai kaunokirjallisia keinoja käyttävää.
· Tyyli vaihtelee: essee voi olla opettavainen, epämuodollinen, keskusteleva, intiimi tai journalistinen
Pakina
· on lähempänä kaunokirjallisuutta kuin kolumni.
· Pakinan aihe on hyvä olla joko ajankohtainen tai
jotenkin muuten kaikille tuttu asia tai ilmiö.
· Pakina on lyhyehkö kirjoitelma tai suullinen esitys,
jolle on tyypillistä ironinen, parodinen tai satiirinen
käsittelytapa
· Aihe kannattaa rajata mahdollisimman kapeaksi,
jotta siitä saa irti hyvää huumoria, satiiria tai
parodiaa.
· Nimimerkkien käyttö on suosittua pakinoitsijoiden
keskuudessa
Lähteet:
Anne Lukkarila: Luova tietokirjoittamisen opas
Kielikompassi.jyu.fi
Peda.net
Tieteen termipankki
Wikipedia

Vielä ehdit maksaa vuoden 2022
Via ry:n jäsenmaksun
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Pythagorasta ja Henry T. Laurencya mukaillen kirjasta Tieto todellisuudesta

Todellisuuden perusteet
Timo Ala-Reinikka
Mitä arkipäivän asioita me saamme ja joudumme
päivittäin kohtaamaankaan. Ongelmia, mielenkiinnon kohteita, ihmissuhteita, uutisia, tietoa,
viihdettä ja niin edespäin. Tämän ihmiset kokevat
usein todellisuudeksi. Ulkoisen, aistimaailman ja
fyysisyyden todellisuus on monelle se ainoa
todellisuus, jota haluavat ymmärtää.
Sellaisille, jotka ovat jo heränneet ymmärtämään paremmin sisäistä henkilökohtaista maailmaa, todellisuus
on jatkuvaa arvojen, logiikoiden ja muun sisäisen tiedon
sovittamista ulkoiseen maailmaan sekä päinvastoin.
Käymme vuoropuhelua elämämme kanssa.
Henry T. Laurency oli ruotsalainen esoteerinen
opettaja. Hän tuotti useita kirjallisia teoksia ja hänellä
on edelleen kannattajajäseniä Ruotsissa. Hän laajensi
sekä selkeytti länsimaalaiseen mentaliteettiin sopivammaksi Pythagoraan luomaa mentaalijärjestelmää.
Järjestelmän nimi on hylozoiikka, henkinen materialismi. Henry Laurencyn kirja Tieto todellisuudesta perustuu hylozoiikkaan.
Hylozoiikka selittää sen, miten olemassaolo on elävä
ykseys, joka muodostuu kolmesta aspektista. Ne ovat
aine, liike ja tajunta.
Nämä kolme aspektia esiintyvät eri suhteissa toisiinsa nähden muodostaen eri henkisten materiaalien tasot, karkeammat sekä hienojakoisemmat värähtelytaajuudeltaan.
Tasot Henry Laurencyn mukaan ovat:
- Manifestaalimaailma
- Submanifestaali maailma
- Superessentiaalimaailma
- Essentiaalimaailma
- Kausaali-essentiaalimaailma
- Emotionaalimaailma
- Fyysinen maailma

Nämä seitsemän päätasoa toistuvat yhä uudestaan
kaikilla seitsemällä päätason alatasolla. (Nämäkin vielä
jakautuvat yhä seitsemällä tavalla alatasojen alatasoiksi). Nämä ovat siis kaiken todellisuuden aineita ja
tasoja. Näistä aspekteista, aineesta, liikkeestä ja tajunnasta henkiset ja fyysiset olemassolon ja todellisuuden
rakenteet muodostuvat.
Tajunnan kehittyminen on elämän tarkoitus jokaisessa tasossa. (Aineen tehtävä on tajunnan ja liikkeen
hillitseminen oppiaksemme kehittämään tajuntaamme
oikeaan suuntaan, logiikkaan ja järkevyyteen esimerkiksi.) ( Kirj. huom.)
Laurency kansantajuisti ensipainoksessaan Pythagoraan luoman mentaalijärjestelmän numeroimalla todellisuuden tasot. Pythagoras kun oli käyttänyt symboleita aineellisten tasojen erittelemiseen ja arvottamiseen.
Laurency numeroi todellisuuden 7 päätasoon, jotka
kukin tasoista jakautuvat edelleen 7 alatasoon. Näin saadaan 7 x 7 päätason 49 alatasoa. Näistä taso 49 on karkeimmasta aineesta ja korkein kosminen taso 1 on hienojakoisin aineen, liikkeen ja tajunnan yhdistelmä eli
henkisin taso.
Kaikessa aineessa on edellämainittu liike ja tajunta.
Kaikki 49 ainemaailmaa ovat kosmisia ainemaailmoja.
Korkeammat ainemaailmat ovat karkeamman aineen
perusta siten, että korkeamman tason aine, tajunta ja liike ovat potentiaalina alemmissa ainetasoissa ympäröiden ne ja läpäisten ne. Toisin sanoen korkeammat
henkiset materiaalit muodostavat karkeamman tason
henkiset materiaalit.
Mainittakoon että tasot 1–46 ovat jo sen verran korkeita tasoja, ettemme osaa niitä vielä arkimaailmassa ja
tavanomaisella tajunnalla välttämättä käsittää kuin osittain.
Seuraavassa muutamia nimettyjä korkeampia tajunnan tasoja. Huomautuksena että hylozoiikassa myös
henkiset tasot ovat aineellisia. Kaikessa on oma ai-

Näistä karkein aine on fyysinen ja hienojakoisin on
submanifestaalimaailman aineen, liikkeen sekä tajunnan yhdistelmä.
Näistä kolmesta eri aspektien suhteesta toisiinsa
nähden muodostuvat lisäksi jokaisella tasolla seitsemän
eri tapaa tai paremminkin yhdistettä, joilla aine, liike
sekä tajunta yhdistyvät.
Nämä ovat ne seitsemän henkisen materiaalin muodostamaa tasoa, jotka mainitaan monissa uskontojen ja
esoteeristen sekä satujenkin teoksissa eri nimityksillä ja
tavoilla. Mainittakoon Raamattu, Kalevala, Taru sormusten herrasta -trilogian esikirja Silmarillion sekä
Leadbeaterin Ihminen näkyväisenä ja näkymättömänä. Tietenkin myös Kirjeopisto Vian opetuskirjeissä on
kerrottu seitsemästä tasosta. Vain nämä mainitakseni.
Luku seitsemän on avain henkisten ja materiaalisten
tasojen ymmärtämiseen ja analysoimiseen henkisen ja
aineellisen todellisuuden ymmärtämiseksi.
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neensa, hienompi ja karkeampi.
43 on
Aurinkokunnan tajunnan taso
44 on
Interplanetaarinen tajunnan taso
45 on
Planetaarinen tajunnan taso
Taso 46 on nimetty Maailmantajunnan tasoksi. (Näistä karkein).
Todellisuus on hylozoiikan mukaan perimmiltään aineen ja liikkeen lainalaisuuksien tunnistamista ja omaksumista. Tajuntamme kehittyy yhä korkeammille tasoille kun olemme saavuttaneet oman tasomme korkeimman asteen eli ikiatomin.
Tajunta on alkuvaiheessa (kullakin tasolla) ensin potentiaalina olemassa. Aine ja liike ja aineen energia (dynamis) pakottaa tajunnan kehittymään aktuaaliseksi eli
läsnäolevaksi. Seuraavat vaiheet ovat passiivinen, aktivoitunut, itseaktiivinen, subjektiivinen sekä lopuksi objektiivinen.
Tajunnan kehitys fyysiseen maailmaan inkarnoituneilla tapahtuu viidessä eri verhossa, joista korkein on
kausaaliverho.
- Kausaaliverho, joka inkarnoituu yhä uudestaan
ihmismonadiin. Se on pysyvä ihmisessä elämästä
toiseen.
- Mentaaliverho, joka antaa ihmiselle ajattelukyvyn.
- Emotionaaliverho antaa tunteet.
- Fyysinen eetteriverho antaa ihmisen kokea
aistimukset.
-Fyysisestä aineesta muodostuvat elimet ja solut.
Fyysisen aineen jokainen solu ja fyysinen atomi sisältää kaikkien 48 korkeampien tasojen aspektilajia, joten potentiaali jokaisessa alemmassa solussa on jo olemassa. Tämä on hyvä tietää, koska olemme alimpien aineiden maailmassa tasoilla 47–49 näissä kehoissamme.
On olemassa määrättyjä elämänlakeja, jotka kohottavat yksilöä sekä koko kehityskuntaa oikein käytettynä
yhä korkeammille olemisen, tajunnan ja elämisen tasoille. On olemassa lainalaisuus, jonka mukaan korke-

ammista ja hienoimmista tasoista virtaa henkistä ainetta
ja materiaa alemmille tasoille positiivisena varauksena,
herättäen uinuvat tajunnat korkeampaan ja hienompaan,
laajempaan kyvykkyyteen. On siis hyvinkin perustavanlaatuista syytä ottaa vastaan sekä voimistaa itsessään positiivisuutta.
Uskon, että tämän lukijoina on hyvinkin korkealle
yltäviä tajuntoja, niitä jotka jo hyvinkin elävät elämänlakien mukaisesti. Tieto Todellisuudesta -kirjan kirjoittaja on elänyt jo vuosina 1882–1971. Itse kirjan ensipainos julkaistiin vuonna 1961 Henry T. Laurencyn kustannusäätiön kustantamana. Tästä ajasta kehitys on ottanut huimia askeleita eteenpäin tähän päivään. Ihmiset
ovat hyvin paljon tietoisempia eettisyydestä ja elämän
lainalaisuuksista, sekä paljon muustakin.
Lopuksi kirjoitan vielä tähän elämän lakeja Henry T.
Laurencyn kirjasta Tieto todellisuudesta:
VAPAUDEN laki, joka tarkoittaa oikeutta jokaiselle
omalaatuun ja aktiivisuuteen muiden lakien puitteissa.
YKSEYDEN laki kertoo, että jokaisen on itse
toteutettava ykseytensä elämän kanssa.
KEHITYKSEN laki kertoo, että kaikki kehittyy ja on
olemassa voimia jotka ohjaavat kehityskulkua.
ITSEN eli ITSENSÄTOTEUTTAMISEN laki kertoo,
että jokaisen on itse hankittava kaikki tarpeelliset
voimat ja kyvyt ymmärtämällä lakien vastuu ja sisältö
itsessään.
KOHTALON laki osoittaa, mitkä kokemukset ovat
tarpeellisia yksilön kehittymiselle.
KORJUUN laki on "Mitä kylvää, sitä niittää"
AKTIVOITUMISEN laki kertoo että yksilöllinen
kehitys on mahdollista vain oma-aloitteisen
aktiivisuuden kautta.
Kaikki mikä on ristiriidassa lakien kanssa on "paha".
Kaikki mikä on sopusoinnussa lakien kanssa on "hyvä".
Tietolähteenä Henry T. Laurecyn
Tieto todellisuudesta -kirjan luku
Todellisuuden ongelmat.

Kuukausilahjoitukset elämäntavaksi
Ja Via ry saa paljon hyvää aikaan
Pienetkin rahapurot kasvavat virroiksi, jotka
mahdollistavat vialaisen yhteisön positiiviset
pyrkimykset Hyvyyden ja Valon luomisessa
ympärillemme. Tervetuloa lahjoittajaksi itse
valitulla summalla.
Esimerkiksi 1 euro/päivä eli 30 €/kk.
Tai 50 €/kk.
Lahjoitustili:
Via ry, Kerimäen Osuuspankki
IBAN FI35 5133 0020 0205 73,
BIC OKOYFIHH, viite 1012.
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In memoriam
Enni Helena Peltoniemi 7.4.1937–11.5.2022
Suruviesti tavoitti Helsingin paikallisosaston toukokuussa, kun saimme tietää Helena Peltoniemen nukkuneen pois. Viimeiseksi yhteiseksi tapaamiseksemme
muodostui vapun vietto Tuula Kruthin kotona.
Helena syntyi Kangasniemellä yhdeksänlapsiseen
pienviljelijäperheeseen vuonna 1937. Hän avioitui Suomessa ja sai kolme poikaa. Me kaikki tunsimme
"Australian Helenan" iloisena, vaatimattomana, tiedonhaluisena, monipuolisesti henkisistä asioista kiinnostuneena ja ennen kaikkea rohkeana ihmisenä. Rohkeutta
ja uskallusta oli aikoinaan vaatinut lähtö Australiaan
1970, jossa Helena teki töitä muun muassa hedelmätarhoilla ja opaaleja keräillen sekä kasvatti perhettään –
hänelle ja hänen miehelleen myönnettiin jopa maan
kunniakansalaisuus. Helenalle tärkeä Kirjeopisto Vian
kirjeposti kulki maiden välillä tuolloin hyvinkin hitaasti. Helena kävi myös Suomessa joulu-tammikuussa
2007–2008. Helenasta kertova juttu julkaistiin Vialaisessa 1/2008.
Mikäli lähtö kaukaiseen maahan oli ollut rohkea teko,
vielä tätäkin uskaliaampi ja dramaattisempi tahdonponnistus oli paluu kotimaahan yksin vuonna 2014 vain
matkalaukku seuranaan. Aluksi siskonsa luona asuen,
Helena vietti lopun ajan heidän lähellään omassa asunnossaan Nurmijärvellä – sieltä usein hänet haimme
Kerimäelle, Helsinkiin tai muualle yhteisiin tilaisuuksiin. Muistan erityisesti erään automatkan palatessamme useamman vialaisen kanssa Kerimäeltä. Ajoin autoa
hiljaisuudessa, Helena istui takapenkillä ja lähestyimme
Nurmijärveä, kun äkkiä tulin tietoiseksi Helenan mitä
kauneimmasta henkisestä olemuspuolesta, joka sai minut liikuttumaan kyyneliin. Miten kaukana tuosta oli-

kaan se fyysinen ihminen, jolla oli useampikin terveyshaaste. Olin kiitollinen tuosta unohtumattomasta hetkestä, joka minulle suotiin sekä aivan erityislaatuisesta
ystävyydestä, jonka koin Helenan kanssa.
Suomi ja Suomen luonto oli Helenalle tärkeä, olihan
täällä paitsi kotimaa myös henkinen kotiyhteisö, joka
tarjosi sitä ravintoa mitä Helena kaipasi. Niin monessa
erilaisesssa tapahtumassa, kokoontumisessa ja piirissä
Helena ehti olla mukana, että Börje Fri nimitti hänet
Helsingin paikallisosaston mallioppilaaksi. Helena suhtautui niin positiivisesti ihmisiin ja omiin koettelemuksiinsa että hän todellakin on malliksi meille kaikille.
Hän oli toiminnassame mukana täydestä sydämestään ja osasi olla kiitollinen kaikesta minkä elämä hänen
eteensä toi. Helena ehti vielä opiskella astrologian perusteet arvostamansa Erkki Lehtirannan kurssilla.
Viimeisinä kuukausinaan hän mainitsi uusista opiskeluistaan ja uudesta ammatistaan, jotka häntä odottavat hienovireisimmillä tasoilla – Helena olikin itse
suunnitellut omat hautajaisensa – kukkien värit ja virret
sekä laulut. Mieleeni jäi erityisesti Helenan valitsema
Heijastus-laulu ja sen kolmas säkeistö:
Maininkien laulun vain herkin korva kuulee
Meren ääni syvyydestä hiljaa hengittää
Heijastusta katson on meren peili kirkas
Mutta vaahtokuplaan pois kuva häviää
Kiitos Sinulle Helena kauniista ystävyydestäsi ja
pilkkeestä silmäkulmassa, hyvää matkaa Valossa!
Asta Aronen

Helena Peltoniemi
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Arkkityyppigalleriassa
tanssimassa
Olen lapsesta asti kokenut tämän
maailman kuvina ja näytelminä.
Maija Poppanen oli mielisatuni,
koska siinä pääroolien esittäjät hyppäsivät kuvan kautta täysin toisenlaiseen todellisuuteen. Miksi juuri
tämä satu minua kiehtoi? Vastaus
löytyy oman arkkityyppigalleriani
sisällöstä eli olemuksessani olevista, syntymälahjana saamistani arkkityypeistä.
Aikuisena minua kiehtovat myös
toisenlaiset kuvaukset, kuten Caroline Myssin ja Ken Wilberin näkemykset todellisuudestamme. Caroline Myssin oppilaan Robert
Ohotton johdolla olen tutkinut arkkityyppigalleriaa ja sen toiminnan
lainalaisuuksia. Myss, Wilber ja
Ohotto käsittelevät arkkityyppien
merkitystä henkisen kasvamisen
kannalta.
Sekä Myss että Wilber kuvaavat
ihmisen tietoisuuden kehitystä ja
sen mahdollisuuksia talon kerroksina. Molemmat sijoittavat arkkityypit hyvin korkealle tietoisuudentasolle. Arkkityypit ovat siemenmuotoja. Ne ovat olleet olemassa niin kauan kuin ihmiskuntakin on ollut. Ehkä kauemminkin.
Kollektiivisessa ihmiskunnan tietoisuudessa on lukuisia historiaamme juurtuneita arkkityyppejä, mutta
meille ne ilmenevät nykyajan hengessä. Esimerkiksi kirjuriarkkityypin toimintakenttä on muuttunut
papyruskäärölle kirjoittamisesta somessa postaamiseen. Esitaistelijan
arkkityyppi ilmenee ilmastoaktivistissa. Visionäärin arkkityyppi visioi nykyään metaversumin.

Sinun ja minun arkkityyppigalleriat ovat erilaisia ja ne ovat määräytyneet sielunsopimuksessa. Luemme toistemme arkkityyppejä koko ajan. Jotkut tekevät sitä tietoisesti, mutta yleensä se on alitajuista. Emme voi toimia arkkityyppejämme vastaan. Jos niin yritämme
tehdä, siitä seuraa erinäisiä maallisia ja henkisiä ongelmia. Arkkityyppiensä ilmenemisenergiaa voi
kuitenkin muuttaa. Ja siihen meillä
on käytössämme ajatusjoogamenetelmä. Luonteen kehittäminen on
arkkityyppien parhaiden puolien
esiin houkuttelemista ja vahvistamista.
On tärkeää oivaltaa, että arkkityyppien toiminta meissä ei ole
lähtökohdaltaan henkilökohtaista,
vaan tietoisuuden kollektiivista toimintaa meissä jokaisessa. Meidän
pitää kehittää itsetuntemusta ymmärtääksemme, mistä ajatus- ja
käyttäytymismallimme ovat lähtöisin. Myös kansakunnat ja valtiot
edustavat arkkityyppejä. Instituutiotkin toimivat arkkityyppisillä tavoilla. Ajankohtaiset tapahtumat
voimme nähdä arkkityyppien tanssina: sota, sotilasliittoon liittyvät
spekulaatiot ja neuvottelut sekä uutisointi pääministerimme tavasta
elää elämäänsä ovat kaikki arkkityyppien tanssia. Toisia tietynlaiset
tanssit kiehtovat ja toiset taas triggeröityvät niistä riippuen siitä, millainen on oma arkkityyppigallerian
sisältö. Uutisia, tapaa uutisoida ja
somepostauksia voimme siis katsoa
arkkityyppinäytöksenä, johon reagoimme omien arkkityyppiemme

mukaisesti.
Tarkoitus ei kuitenkaan ole se,
että meistä tulisi vain passiivisia
arkkityyppien tanssiaisten katsojia.
Olemme osa kokonaisuutta. Luonteemme kehittämisellä vaikutamme
tietoisuuden yhtenäiseen kenttään.
Näin teemme myös yhteisessä Rauhan työ -meditaatiossa, jonka aikana vahvistamme rauhaa ja luomme
arkkityyppigalleriaan uusia rauhanarkkityyppejä. Tällaista tärkeää luomistyötä opimme tietoisesti tekemään, kun syvennämme Kirjeopisto
Vian rajajoogan peruskurssissa oppimiamme ajattelutaitoja. Ajatusjoogamenetelmän avulla voimme
osaltamme vaikuttaa, miten arkkityypit tässä maailmassa tanssivat.
Oma kokemukseni on, että näiden siemenmuotojen yläpuolella on
vielä sellainen Ikuisen Itsen taso,
joka ei sisällä mitään tällaisia muodon alkujakaan, vaan on täysin puhdasta valoa ja autuutta. Sieltä käsin
voin seurata arkkityyppitanssia
samaistumatta sen menoon ja
meininkiin.

Kolumnisarjassa vapaasti tutkin ja käsittelen löytämääni tietoa. Kosmoksen ominaisuuksia
ovat Jumalallinen Järjestys ja Valo. Tuomalla tietoja, ideoita, ajatuksia ja oivalluksia
Kosmoksen Valoon, ne harmonisoituvat ja järjestäytyvät Elämää luoviksi Hyviksi voimiksi.

Kuulolla Kosmoksessa
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Elina Kakko
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Vialaisia tapahtumia ja tapaamisia
Helsingin paikallisosaston kesäretkellä
vierailtiin Vantaan Pyhän Laurin kirkonkupeessa
Helsingan keskiaikapäivillä. Helsinga-nimestä käydään pienoista
väittelyäkin. Helsing- tai Hälsingalkuisia paikannimiä on Pohjoismaissa useita, nimi saattaa viitata
maastoon – skandinaaviseen kapeikkoa tai salmea tarkoittavan
sanaan joka on samaa alkuperää
kuin hals (kaula) – eikä henkilön- tai
kansanryhmän nimeen. Kyseessä ei
siis luultavimmin ole Ruotsin Hälsinglandista Helsingin seudulle
1200-luvulla muuttaneista uudisasukkaista, jotka nimesivät rannikkoalueen halki virtaavan joen Helsingåksi. Kirkkopitäjä nimettiin
1300-luvulla Helsingeksi. Kustaa
Vaasa perusti 1550 Helsingen maille kaupungin jonka nimeksi annettiin Helsing(e)fors eli Helsinginkoski perustamispaikan mukaan nykyiseenVanhakaupunkiin. Suomeksi siis Helsinki, nimitys joka vakiintui vasta paljon myöhemmin
1700– ja 1800–luvuilla. Helsingin
maalaiskunta, ruotsiksi Helsinge
landskommun, muuntui Vantaan
kaupungiksi vuonna 1972.
Pyhän Laurin kirkko on omistettu
Pyhälle Laurille eli diakoni Laurentiukselle, joka koki marttyyrikuoleman Roomassa vuonna 252.
Kirkko on peräisin noin vuodelta
1450. Kirkossa on kautta vuosisatojen soinut niin gregoriaaninen
kuin latinankielinenkin kirkkolaulu,
ruotsin-ja suomenkieliset virret –
sekä modernimpi messumusiikki.
Nykyään se on tunnettu myös barokkimusiikkifestivaalistaan.
Osallistuimme Agricola-messuun joka on Agricolan Messukirjan mukainen. Saimme käsiohjelman, jota ei 1500 luvulla ollut, vaan
eipä ollut montaa kirjaakaan – saati
lukutaitoa. Käsiohjelman mukaan
laulamisen hoitivat papisto ja mahdollisesti kuoro, seurakunta pystyi
osallistumaan vain tutuimmiksi
käyneisiin sävelmiin. Virsilaulu ei
1500-luvun Suomessa kuulostanut
kovin vaikuttavalta, vielä 1600-luvulla piispa kiinnitti huomiota sen
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Helsingin paikallisosasto teki kesäretken 13.8. Kuvassa Kahvitupa
Laurentiuksen terassilla vasemmalta Börje Fri,Yrjö Honkala, Tuula
Kruth, seisomassa Matti Karttunen, taaempana Marja-Leena Salojuuri, Arto Paulaharju ja etualalla Airi Viinanen.
heikkoon tasoon. Corvus Laurencij
(Laurentiuksen naakka) kuoro toimi
meille esilaulajina. Kuoron esiintymisasut on valmistettu keskiajan
dominikaani- eli saarnaajaveljien
juhlapuvun mallin mukaan. Laulu
oli kaunista, huilun säestyksellä taivaallista.
Kirkollisessa mielessä Agricolan
messukaavan mukainen messu
päätti kansankielisyydellään keskiajan Suomessa. Messu oli siis suomenkielinen, vain pieni osa siitä
vielä latinaa. Käsiohjelman mukaan
kansankielisyys oli yksi reformaation suurimmista uudistuksista ja
vaatimuksista – jumalanpalvelusten
osalta siis edellytyksenä oli suomenkielinen Raamattu, messukirja
ja muuta uskonnollista kirjallisuutta. Tästä tuli Mikael Agricolan
elämäntyö. Opiskellessaan Wittenbergissä hän aloitti Uuden testamentin suomentamisen ja käännös
julkaistiin 1548 nimellä Se Wsi
Testamenti. Ennen sitä oli kuitenkin
julkaistu Abckiria (1543) – aapinen,
joka sisälsi lukemisen ja kristinopin

perusteet, ilmeisesti tarkoitettu ennen kaikkea katekismukseksi ja erityisesti papeille, jotka Agricolan
mukaan olivat usein "laiskoja ja
tomppeleita" eivätkä viitsineet opiskella saati opettaa kyllin ahkerasti.
Suomen kielen kirjoitusasulle Agricola haki mallia ruotsista, saksasta
ja latinasta – se selittää tiettyjä vieraantuntuisia piirteitä, joita on lainattu näistä kielistä. Kaikkien Agricolan kirjojen tarkoituksena oli
mahdollistaa suomenkieliset kirkonmenot seurakunnissa ja opettaa
kansa lukemaan. Christilisiä hyweitäkin varmaan opittiin samalla!
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Vialaisia tapahtumia ja tapaamisia
Turun paikallisosasto
teki perinteisen
lummeretken ja
vieraili Pauli Sipilän
luona
Turun paikallisosaston väki vieraili Pauli Sipilän
luona 10.7.2022. Luvassa oli seurustelua,
kahvittelua, uimista ja saunomista. Yläkuvassa
vasemmalta Pauli Sipilä, Kaisa Pakkala, Päivi
Eskola, Marja-Liisa Haapa-aho, Raija Yrjänäinen, Tuula Kruth sekä seisomassa Jouko
Palonen.
Perinteisen lummeretken Turun paikallisosasto
teki 17.7.2022. Juuri sinä päivänä sattui olemaan
erikoisen kylmä ilma, joten lummeretkeä vietettiin
palelevissa tunnelmissa ja takit päällä. Mutta
muuten oli kivaa ja tarjoilut olivat tavan mukaan
ylenpalttiset. (Kuvat alhaalla ja vieressä oik.).
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Arton ajatuksia

Tekeminen
Tekeminen on edellytyksenä asioiden toteutumiselle. Hyvä lähtökohta työn aloittamiselle on ensin
miettiä mitä voin tehdä sen eteen
tässä ja nyt. Hyvin suunniteltu työ
on puoliksi tehty, sanotaan. Jos työ
ei vaadi enempää suunnittelua, kannattaa ryhtyä heti toimeen mikäli
mahdollista.
Maallisen työn suorittamiseen
liittyvää ponnistelua on oltava vieroksumatta, vaan pidettävä antoisana sitä, että työtä tekemällä ihminen kehittyy eteenpäin henkisestikin. Se myös ylläpitää aivojen
toimintaa. Jos jatkuvasti etsii vain
mukavimmalta tuntuvaa tekemistä,
aika kuluu etsiskelyyn, menettää

Arto Paulaharju

voimaansa ja aikaansaa vähemmän.
Enemmän taas jaksaa tehdä myös,
kun pitää riittävästi lepotaukoja
työn lomassa ja eri töiden välillä.
Kannattaa tarttua rohkeasti haastavimpiinkin töihin. Se on palkitsevaa, koska ne kehittävät erityisesti älyä. Jos työ tuntuu vaikealta
tehdä, sitä voi ainakin helpottaa
ajattelemalla sen suorittaminen helpoksi. Työ tekijäänsä neuvoo.
Työ on paras tehdä heti, jos mahdollista. Silloin siihen keskittyy paremmin ja sen ajatteleminen on häiritsemättä keskittymistä sitä edeltävään toimintaan. Kaikki työt urakalla loppuun. (Tyyne Matilainen).

Luopumalla joistakin työhön liittyneistä tekemistottumuksista, esimerkiksi small talk –työskentelystä,
nykyhetken toiminta järkevöityy ja
tekijä on tietoisesti läsnä. Ajattelemalla tehdessään vain työtään puhumisen ja työn rinnakkaisuuden
sijaan, ottaa työnsä vakavasti ja pystyy keskittymään siihen itsenäisesti
ja paremmin. Näin tekee työnsä itse.
Jokainen työ, joka on tehty vain, että
on katsottu, kun joku toinen tekee,
on maksettava satakertaisesti takaisin. On luonnon laki. (Tyyne
Matilainen)

Hyvän tekeminen pyyteettömästi
Kun tekee hyvää pyyteettömästi,
iloisella mielellä ja hyvän tekemisen vuoksi, toimii altruistisesti ja
oikein. Niin on tärkeää tehdä siltä
kehitysasteelta ja tasolta käsin millä
nykyisin on. Oikein tekemisen taito
kehittyy pyyteettömämmäksi tekemisen myötä. Se on edellyttämättä muuta valmiusastetta tekemiseen kuin halun tehdä hyvää positiivisen päämäärän saavuttamiseksi. Hyvästäkin saa aina paremman (Tuula Uusitalo)
Päämäärästään on hyvä olla tietoinen, jotta toiminta on aiheuttamatta turhautumista tekemiseen.
Voi myös pohtia eri päämäärien
hyödyllisyyttä ja tehdä valintansa
tekemisensä kohteesta sen mukaan.
Hyvän tekeminen on vapaaehtoista. Positiivisuus on valinta, ja
johon ihminen sisimmässään luontaisesti pyrkii ennemmin tai myöhemmin, koska ihminen on hyvyydestä kotoisin. Hänessä ovat jalous,
rohkeus, hyvyys ja ystävällisyys jo
synnynnäisesti annettuina sieluunsa
Jumalan toimesta. Pyyteetöntä tekemistä on muun muassa palveleminen tarvittaessa mielellään eli
oikealla tavalla nöyränä. Toiminta
on korkeimmilla tasoilla luonnostaan pyyteetöntä.
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Pyyteettömyys on tekijälle periaatteellinen tapa toimia. Se ei ole
täydellistä. Tekemisen ilo ja se, että
tuntee tekevänsä hyvää oikein, ovat
hyviä palautteita, jotka voi suoda itselleen, koska ne kannustavat inhimillistä ihmistä toimimaan pyyteettömästi edelleen. Edellä mainittuihin tunteisiin on paras olla takertumatta ja niitä sinänsä tavoittelematta tai torjumatta. Silloin pyyteettömyys säilyy toiminnassa. Kannattaa tehdä vain, edetä eteenpäin ja
pitää järki mukana ajattelussa. Elämä tuo aina uusia asioita selvitettäväksi. Karmallisesta palautteesta
huolehtivat korkeammat voimat, ja
sitä on tarpeetonta miettiä.
Työn tulisi antaa tapahtua antautuen mahdollisimman paljon vain
Ikuisen Itsensä käyttövälineeksi.
Silloin toimii itsenäisesti ja samalla
pyyteellisyyskin karsiutuu pois tekemisestä. Koska ihminen on aina
inhimillinen, itsemyötätuntoa on
hyvä olla mukana, jotta hyvän tekeminen tapahtuu iloisella mielellä ja
kohdistuu lähimmäisten ja luonnon
lisäksi myös omaan itseen.
Kun esimerkiksi rikastuminen on
hyvä tavoite, voi siihen pyrkiessään
pitää mielessään, että taloudellinen
vauraus yhdessä henkisen kehitty-

neisyyden kanssa saa maailmassa
paljon hyvää aikaan. (Tyyne Matilainen)
Voi esimerkiksi ajatella pyyteettömäksi päämääräkseen saada paremman mahdollisuuden ja resursseja auttaa omaisuudellaan muitakin. Kun on ylpistymättä rikastumisestaan, siihen pyrkiminen on altruistista ja vaurastuminen voi jatkua. Halu saavuttaa hyödyllinen
päämäärä varojensa oikealla ja järkevällä käytöllä on niiden hyötykäyttöä pyyteettömään palvelemiseen. Ajan hyötykäyttöä taas on
esimerkiksi osallistuminen rakentavaan talkootyöhön.
Pyyteettömyyden aitous selviää
motiivejaan tarkastelemalla. Haluamalla hyvää pysyy Valkealla Tiellä.
Hyvän tekemisestä on tulematta
väkinäistä, kun haluaa aidosti ja
iloisena tehdä sitä. Alussa voi olla
tarpeen ohjata haluaan oikeaan
suuntaan Korkeamman Minänsä
tahdolla. Näin pyyteettömästä tekemisestä tulee hyvä toimintatapa ja
käytäntö.
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MIKKELINTALKOOT-lahjoituskampanja
15.9. – 31.10.2022
Via ry:n toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, vapaaehtoisilla lahjoituksilla ja
varainhankintatempauksilla. Kaikki Via ry:n tehtävät hoidetaan talkootyönä.
Voit osallistua kampanjaamme vapaaehtoisella lahjoituksella sinulle
parhaiten sopivana ajankohtana ja parhaiten sopivalla summalla.
Suuremmalla tai pienemmällä. Yhden tai useamman kerran.
Voit tukea Mikkelintalkoot-lahjoituskampanjaamme myös ajatuksin.
Jokainen ajatus vaikuttaa sisältönsä viitoittamaan suuntaan.
Jokainen lahjoitus, pieni tai suuri, on yhtä arvokas ja otamme sen kiitollisena vastaan.
Tukeasi tarvitaan erityisesti nyt kun sähkön hinta nousee!
VIA RY FI35 5133 0020 0205 73, viite 1012

Kiitokset
Lämpimät kiitokseni kaikista onnitteluista, lahjoista ja
muistamisista 75-vuotispäivänäni!
Terttu Seppänen

Paikallisosastoissa tapahtuu
Helsingin paikallisosasto
Via ry:n Helsingin paikallisosaston syyskauden 2022
kokoontumiset Valon Tilassa sunnuntaisin klo 15.00.
Muutokset mahdollisia.
4.9. Vastuuhenkilö Silja Martikainen
18.9. Vastuuhenkilö Yrjö Honkala
30.9.–2.10. Talkoviikonloppu Kerimäellä
9.10. Via-Akatemian yleisöluento
15.–16.10. Hengen ja tiedon messut, Helsinki
30.10. Vastuuhenkilöt Yrjö Honkala, Marja-Leena
Salojuuri ja Jari Kiirla
5.–6.11. Pyhäinpäivän tapahtuma Kerimäellä
20.11. Vastuuhenkilö Matti Karttunen
27.11. Vastuuhenkilöt Tuula Kruth ja Marja-Leena
Salojuuri
4.12. Valtakunnallinen joulujuhla Valon Tilassa
11.12. JoulujuhlakKevätkauden suunnittelupiiri
Järvenpään paikallisosasto
Seuraavat piirit 3.9. ja 1.10. klo 13.00 Mirja Mikkosen
luona, Wärtsilänkatu 42 b, Järvenpää.
Lisätietoja Jari Hasu, 040 775 3203.
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Lohjan paikallisosasto
Piirit sunnuntaisin 18.9., 23.10. ja 27.11. klo 15.00
Tauno Halmeen luona,
Karnaistenkatu 45 C 38, Lohja.
Lisätietoja: Tauno Halme, 0400 887 669.
Tampereen paikallisosasto
Piirit su klo 17, osoite Solkikatu 7 A, kerhohuone.
su 25.9. Mikä pitää ihmisen terveenä
su 23.10. Hyvä puhe rauhantyössä
su 20.11. aihe täsmentyy myöhemmin
joulukahvit Lahdesjärven ABC to 8.12. klo 17
Lisätietoja
tai
Timo Hoikkala, 040 353 5612.
Meri-Lapin paikallisosasto
15.10. Meri-Lapin paikallisosasto: Astrologian
harrastajaryhmän kokoontuminen klo 10–14
Majakka ry:n toimitilat.
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Vialaisen yhteisön toimintaa

Sinikka Juntura

Rauhan työtä ja Rauhalan ihmisfilosofiaa
Rauhan työ -meditaatio
Yhteiset keskiviikon ja sunnuntain ajatustyöhetket jatkuivat Rauhan työ -meditaationa Zoom-yhteydellä
10.3. alkaen 18.4. saakka. Sen jälkeen tapaamisia on ollut joka keskiviikko ja sunnuntai klo 21. Meditaatiohetket on ohjannut Terttu Seppänen lukuunottamatta 24.
ja 27.7. meditaatiotapaamisia joissa ohjaajana oli Elina
Kakko.
Zoom-ryhmä on avoin Via ry:n jäsenille ja Via-Akatemian rajajoogan opiskelijoille. Samaan aikaan ovat
tervetulleita meditoimaan rauhaa kaikki kiinnostuneet
siellä missä ovat.
Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja
Zoom-yhteydellä
FM, filosofi Heikki Vuorilan luentosarjassa Lauri
Rauhalan ihmisen filosofiasta oli viisi luentoa tammitoukokuussa. Kevään luennoilla kehiteltiin teemaa mitä
ihmistieteiden tieteenfilosofia voisi olla. Luentosarjaan
saatiin KSL-opintokeskuksen tukea. Luennot jatkuvat
syksyllä. – Katso ilmoitus s. 2.
Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä etänä
Hyvedialogin kehitystyöryhmä kokoontui kevään aikana neljästi, ohjaajana Jari Kiirla kaksi kertaa ja

Tuula Kruth ja Marja-Leena Salojuuri kerran.
Ryhmä toteutti Via-Akatemian pääsiäisseminaarin.
Luovan kirjoittamisen työpaja etänä
Työpaja on kokoontunut keväällä neljä kertaa, ohjaajana Sirpa Kupulisoja. Kokoontumisissa keskusteltiin luovaa kirjoittamista tukevista aiheista kuten luovuus, estetiikka ja kauneus ja tehtiin kirjoitusharjoituksia. Työpaja toteutettiin yhteistyössä KSL-opintokeskuksen kanssa.
Via ry:n hallituksen kokous 26.2.2022
Via ry:n hallitus kokoontui etänä valmistelemaan yhdistyksen vuosikokousta.
Pääsiäistapahtuma 15.–17.4.2022
Via ry:n vuosikokous vahvisti yhdistyksen 2021 tilit ja
vuosikertomuksen, 2022 toimintasuunnitelman ja tuloja menoarvion. Kokous valitsi yhdistyksen hallituksen
jäsenet. Varsinaisena toiminnantarkastajana jatkaa
Raija Turtiainen ja uudeksi varatoiminnantarkastajaksi valittiin Kati Fri. Vuoden 2022 jäsenmaksuvaihtoehdoiksi vahvistettiin 110 ja 70 euroa.
Via ry:n uusi hallitus järjestäytyi yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen. Hallitus valitsi keskuudestaan seu-

Via ry:n ja Via-Akatemian säätiö sr:n hallitukset ja työryhmät
Kokouksessaan 16.4. Via ry:n hallitus valitsi vialaisen yhteisön johtoryhmän ja vahvisti muut työryhmät.
Via ry:n hallitus
Puheenjohtaja Jouko Palonen ja jäsenet Asta Aronen, Börje Fri, Tauno Halme, Eija Hoikkala, Timo Hoikkala,
Yrjö Honkala, Sinikka Juntura, Elina Kakko, Desirée Kantola, Jari Kiirla, Pauli Koistinen, Tuula Kruth, Veijo
Kruth, Pentti Mäkelä, Rauni Pietarinen, Marja-Leena Salojuuri, Terttu Seppänen, Pauli Sipilä, Aarre Taalikka,
Pekka Tanttari, Tuija Virtanen ja Heikki Vuorila.
Vialaisen yhteisön johtoryhmä
Puheenjohtaja Jouko Palonen ja jäsenet Tauno Halme, Yrjö Honkala, Sinikka Juntura, Elina Kakko, MarjaLeena Salojuuri, Terttu Seppänen ja Pekka Tanttari. Ryhmä voi tarvittaessa kutsua mukaan muita
yhdistyksen jäseniä asiantuntijoiksi.
Via Positivan toimitusryhmä
Päätoimittaja ja taittaja Tuija Virtanen ja jäsenet Asta Aronen, Sinikka Juntura,
Elina Kakko, Sirpa Kupulisoja, ja Terttu Seppänen.
Vialaisen yhteisön digitaalinen toimintaryhmä
Puheenjohtaja Elina Kakko ja jäsenet Yrjö Honkala, Sinikka Juntura, Jari Kiirla,
Jouko Palonen, Timo Ristiluoma, Terttu Seppänen, Pekka Tanttari ja Tuija Virtanen.
Via-Akatemian säätiö sr:n hallitus
Puheenjohtaja Terttu Seppänen ja jäsenet Börje Fri, Yrjö Honkala,
Sinikka Juntura, Elina Kakko, Tuula Kruth, Jouko Palonen ja
Marja-Leena Salojuuri.
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raavat toimihenkilöt: puheenjohtaja Jouko Palonen,
varapuheenjohtaja Yrjö Honkala, taloudenhoitaja
Sinikka Juntura, sihteeri Pekka Tanttari ja 2. sihteeri
Tauno Halme. Hallituksen ja työryhmien jäsenet
edellisellä sivulla olevassa taulukossa.
Via-Akatemian säätiö sr:n vuosikokous sunnuntaina
käsitteli sääntömääräiset vuosikokousasiat, tilit ja
toimintakertomuksen vuodelta 2021, talousarvion ja
toimintasuunnitelman vuodelle 2022 ja valitsi säätiön
hallituksen jäsenet. Tilintarkastajana jatkaa Harri
Jylhä ja varatilintarkastajana Jukka Lievonen, HJL
Tilintarkastajapalvelut Oy. Via-Akatemian säätiö sr:n
hallituksen puheenjohtaja on sääntöjen mukaan Terttu
Seppänen Via-Akatemian rehtorina. Varapuheenjohtajaksi valittiin Sinikka Juntura. Hallituksen jäsenten nimet ovat edellisen sivun taulukossa.
Pääsiäisseminaari 16.4.2022
Via-Akatemian hyvedialogin kehitystyöryhmän toteuttamassa pääsiäiseminaarissa teemana oli Näkökulmia
rauhaan. Elina Kakko oli seminaarin moderaattorina ja
Sirpa Kupulisojalla oli keskustelun alustus Rauhan sillat.
Sokraattinen dialogi 11.6.2022
Via-Akatemian sokraattinen dialogi Mitä on rakkaus?
järjestettiin Kemissä Majakka ry:n toimitiloissa. Fasilitaattorina oli Elina Kakko. Dialogi oli Elina Kakon
Kriittisen korkeakoulun filosofisen praktiikan koulutusohjelman harjoitustyö.
Via-Akatemian XIV kesäakatemia 24. – 30.6.2022
Kesän kohokohta oli XIV kesäakatemia teemana
Ihmisyyttä ja todellisuutta tutkimassa. Kaukalinnassa ja
verkossa toteutetusta kesäakatemiasta voit lukea lisää
tämän lehden sivuilta 6– 20.
Yhteistyötapahtumat
YTR:n 25. kevätseminaari järjestettiin 27.3.2022 Teosofisen Seuran tiloissa Helsingissä ja 21. viikonloppuseminaari 5.–7.8.2022 Kreivilässä, Matkussa. Molempien seminaarien teemana oli Jumalallinen suunnitelma – Tieto ja käytäntö. Terttu Seppäsellä oli kevätseminaarissa alustus Luonteen jalostaminen tienä positiiviselle elämänkaarelle.
Majoitus ja vuokraus
Kiitos majoitusvieraille ja kiitos talkoolaisille aamiaismajoituksen 1.7.–1.8.2022 onnistumisesta.
Majoitusvuorokausia kertyi 118 (180/2021) Booking.comin kauttatehdyistä varauksista ja 50 (35/2021)
puhelimitse ja sähköpostitse tehdyistä varauksista.
Aamiaismajoituksen hoitoon osallistuivat Asta Aronen, Tauno Halme, Eija Hoikkala, Timo Hoikkala,
Yrjö Honkala, Sinikka Juntura, Heimo Karvonen, Arto Paulaharju, Airi Roos ja Terttu Seppänen sekä Pauli Koistinen (akuutit huoltotyöt).
Perhejuhlia Kaukalinnassa oli helmi-elokuussa kuusi: 4 muistotilaisuutta sekä yksi rippijuhla ja kastejuhla.
Kaukalinnan kiinteistö
Kaukalinnan kiinteistöä ja pihaa hoidetaan talkoilla.
VIA POSITIVA 2/2022

Pidennettynä talkooviikonloppuna, 27.5.–1.6., valmisteltiin pihaa ja kiinteistöä kesän tapahtumiin. Alla
olevassa luettelossa on alkuvuoden talkoopäiviä. Luettelossa mainittujen töiden lisäksi talkoilla on hoidettu
uunien lämmitys, pleksien poisto yläkerran majoitushuoneista ja tilojen siivous ja muu valmistelu perhejuhlia varten. Sekä Pauli Koistisen valmistama uusi
puuritilä pääsisiäänkäynnin rappusten eteen. Ja pääsisäänkäynnin rappusten laattojen uudelleenkiinnitys
sekä aamiaismajoituksen aikana irronneen wc-pöntön
uudelleenkiinnitys. Kaukalinnan pihat on hoidettu talkoilla, mm. nurmikoitten kalkitus, ruohonleikkaaminen, vesojen raivaus, kukkapenkkien kitkeminen, lupiinien ja voikukkien kitkeminen, laittoman kurtturuusun
kitkeminen ja uusien ruusujen istutus ja niiden kastelu.
Pihan ja kiinteistön hoitopäiviä
20. ja 23.1.2022 kiinteistön huoltoa
8., 14. ja 16.–17.2.2022 lumien pudotusta katoilta.
5. ja 10.3.2022 Kiinteistön huoltoa / hyllyjen rakentamista siivouskommeroon.
20.3.2022 kiinteistön huoltoa / hyllyjen rakentaminen
pyykinpesutilaan.
27.3.2022 kiinteistönhoitoa.
21.4.2022 kiinteistönhoitoa.
6.5., 8.–10.5., 14.5., 16.–18.5. ja 23.–24.5.2022 kiinteistön ja pihan kevättöitä.
7.6., 9.6. ja 12.–14.6.2022 kiinteistön ja pihan hoitoa.
Ulkorakennuksen EU-tukihanke päätökseen
Kaukalinnan ulkorakennuksen kunnostushankkeesta
jätettiin kolmas maksuhakemus joulukuussa 2021. Etelä-Savon ELY-keskuksen päätös hakemukseen saatiin
12.7.2022. Päätöksen mukaan jo suoritettua tukea ei
tarvitse palauttaa ja ulkorakennuksen ympäristön maapohjan kunnostukselle voi hakea tukea uudella hankkeella.
Maapohjaa hankkeessa ei kunnostettu, koska tuki ei
riittänyt siihen virheellisesti kirjattujen talkootyökulujen vuoksi. Päätöstä voi pitää oikeudenmukaisena, sillä
talkookulut oli kirjattu saamiemme ohjeiden mukaisesti.
Hankkeen hyväksytyt kustannukset olivat yhteensä
5.442,34 € ja saadut tuet 4.478,98 €. Omavastuuosuudeksi jäi 963,36 €. Omarahoituksella hoidettiin myös
kolmannen maksuhakemuksen kulut 1.299,79 €.
Sähkön hinta nousee – henkistä ja taloudellista
tukeasi tarvitaan
Lähes kaikki vialaisen yhteisön toiminta rahoitetaan talkootyöllä ja vapaaehtoisilla lahjoituksilla. Suuri merkitys on myös siunaavilla ja myönteisillä ajatuksilla toiminnastamme.
Vapaaehtoisen kuukausilahjoituskampanjan tueksi
15.4.–31.5. toteutettu Via ry:n III vappupallolahjoituskampanja tuotti 4.570 €. Kiitos kampanjaamme lahjoituksin ja ajatuksin tukeneille.
Mikkelintalkoot-lahjoituskampanja on 15.9.–31.10.
Tukeasi tarvitaan nyt erityisesti kun sähkön hinta nousee. Jokainen lahjoitus, pieni tai suuri, on yhtä arvokas
ja otamme sen kiitollisena vastaan. Katso ilmoitus
sivulla 35.
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Vialainen tapahtumakalenteri
Muutokset mahdollisia.
Tilaisuudet ovat Kaukalinnassa silloin, kun paikkaa ei ole mainittu.
Rauhan työ -meditaatioryhmä on kokoontunut zoom-yhteydellä 10.3., 15.3., 21.3., 28.3., 3.4., 10.4., 13.4. ja
18.4.2022 jälkeen joka keskiviikko ja sunnuntai klo 21. Zoom-ryhmä on avoin Via ry:n jäsenille ja Via-Akatemian
rajajoogan opiskelijoille. Samaan aikaan ovat tervetulleita meditoimaan rauhaa kaikki kiinnostuneet siellä
missä ovat.
Maaliskuu
6.3.2022
7.3.2022
20.3.2022
25.3.2022
27.3.2022
27.3.2022
Huhtikuu
2.4.2022
4.4.2022
9.4.2022
15.4.2022
15.–17.4.2022

15.4.–31.5.2022
21.4.2022
22.4.2022
23.4.2022
30.4.2022

Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä etänä
Luovan kirjoittamisen työpaja etänä
Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä etänä
Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja etänä
YTR.n 25. kevätseminaari, Teosofinen Seura, Helsinki
Kiinteistönhoitoa

Muistotilaisuus
Luovan kirjoittamisen työpaja etänä
Muistotilaisuus
Talkoopäivä
Pääsiäistapahtuma Kaukalinnassa ja etänä
Via ry:n vuosikokous ja hallituksen järjestäytymiskokous
Via-Akatemian pääsiäisseminaari
Via-Akatemian säätiö sr:n vuosikokous ja hallituksen järjestäytymiskokous
Vappupallo-lahjoituskampanja
Kiinteistönhoitoa
Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja etänä
Muistotilaisuus
Muistotilaisuus

Toukokuu
6.5., 8.-10.5., 14.5., 16.-18.5. ja 23.-24.5.2022 kiinteistön ja pihan kevättöitä
9.5.2022
Luovan kirjoittamisen työpaja etänä
15.5.2022
Via Positiva 2/2022 aineiston jättöpäivä
27.5.2022
Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja etänä
27.5.–1.6.2022
Pidennetty talkooviikonloppu
Kesäkuu
7.6., 9.6. ja 12.–14.6.2022
11.6. 2022
23.6.2022
24.–30.6.2022

Via Postivan kesälehti ilmestyy
Kiinteistön ja pihan hoitoa
Via-Akatemian Sokraattinen dialogi, Majakka ry:n toimitilat, Kemi
Talkoopäivä
XIV kesäakatemia

Heinäkuu
1.7.– 1.8.2022
3.7.2022
24.7.2022

Aamiaismajoitus
Rippijuhla
Kastejuhla
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Elokuu
5.–7.8.2022

YTR:n 21. viikonloppuseminaari, Kreivilä, Matku

Syyskuu
9.9. 2022
11.9.2022
13.9.2022
15.9.–31.10.2022
30.9.–2.10.2022

Via Positiva 2/2022 ilmestyy
Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja etänä
Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä etänä
Ajatusjoogan verkkokurssi
Mikkelintalkoot – lahjoituskampanja
Talkooviikonloppu

Lokakuuu
4.10.2022
7.10.2022
8.10.2022
9.10.2022
9.10.2022
15.–16.10.2022

Ajatusjoogakoulu, Porvoo
Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja etänä
Nimiäisjuhla
Via-Akatemian luento, Valon Tila, Helsinki ja etänä
Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä etänä
Hengen ja Tiedon messut, Helsinki
Tietoisku ajatusjoogasta molempina päivinä
Ajatusjoogan verkkokurssi
Helsingin Kirjamessut, Kultin osasto, Helsinki

18.10.2022
27.–30.10.2022
Marraskuu
1.11.2022
4.11.2022
5.–6.11.2022

11.11.2022
13.11.2022
15.11.2022
22.11.2022

Ajatusjoogakoulu, Porvoo
Talkoopäivä
Pyhäinpäivän tapahtuma Kaukalinnassa ja etänä
Via-Akatemian pyhäinpäivän seminaari
Via ry:n ja Via-Akatemian säätiö sr:n hallitusten kokoukset
Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja etänä
Vialainen hyvedialogin kehitystyöryhmä etänä
Via Positiva 3–4/2022 aineiston jättöpäivä
Ajatusjoogan verkkokurssi

Joulukuu
2.12.2022
4.12.2022

Via Positiva 3–4/2022 ilmestyy
Lauri Rauhalan filosofia -luentosarja etänä
Via ry:n ja sen paikallisosastojen yhteinen joulujuhla

Joulutervehdys
vialaisille ystäville
helposti Via Positivassa 3–4 2022!
Riittää kun maksat 30 euroa 30.11. mennessä
Via ry:n tilille FI35 5133 0020 0205 73 viitteellä 1711.
VIA RY
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Via-Akatemia ja Via ry tiedottavat
Muutokset mahdollisia. Seuraa www.via.fi
AJATUSJOOGA
Rauhan työ -meditaatioryhmä kokoontuu Zoomyhteydellä joka keskiviikko ja sunnuntai klo 21.
Zoom-ryhmä on avoin Via ry:n jäsenille ja ViaAkatemian rajajoogan opiskelijoille. Samaan aikaan
ovat tervetulleita meditoimaan rauhaa kaikki
kiinnostuneet siellä missä ovat.
Tutustu ajatusjoogaan -verkkokursseja
Zoom-yhteydellä (livekurssit)
Seuraavat tiistaisin 13.9., 18.10. ja 22.11.2022
klo 18–20.
Seuraa www.via.fi.
Pohdittavat teemat
* ajattelun lainalaisuudet
* tunne-elämän tasapainottaminen
* sisäinen rauha ja onnellisuus
* henkinen kasvu
* tajunnan avartuminen
* tietoinen yhteys Ikuiseen Itseen
Kurssimaksu 30 euroa sisältää rajajoogan aloituskirjan Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen, Kirjeopisto
Vian rajajoogan kurssi. Opetuskirjeet I–IV.
Ohjaajina Terttu Seppänen, terttu.seppanen@via.fi,
050 567 9630 ja mahdollisuuksien mukaan
Elina Kakko, elina.kakko@via.fi, 050 562 2688
Ilmoittautuminen: terttu.seppanen@via.fi
Ajatusjoogan perusopetusta Porvoossa
Ti 4.10. 2022 klo 18–20, ohjaaja Desirée Kantola,
050 354 6160
Ti 1.11.2022 klo 18–20, ohjaaja Terttu Seppänen
050 567 9630
Paikka: Lisitzinin Taidemuseon Ekumeeninen Keskus
Ajatusjoogakoulu
Ajatusjoogakoulussa edetään systemaattisesti
Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin ensimmäisestä
opetuskirjeestä kymmenenteen saakka. Seuraava
kaksivuotinen kurssi hybridinä alkaa maaliskuussa
2023 Meri-Lapissa Kemissä, ohjaajana Elina Kakko.
LAURI RAUHALAN IHMISEN FILOSOFIA
FM, filosofi Heikki Vuorila luennoi syksyllä 2022
Lauri Rauhalan filosofiasta perjantai-iltaisin
Zoomissa. Tarkemmat tiedot sivun 2 ilmoituksesta!
VIALAINEN HYVEDIALOGIN
KEHITYSTYÖRYHMÄ ETÄNÄ
Ohjaaja: Jari Kiirla
Kokoontumiset sunnuntaisin 11.9., 9.10. ja 13.11.
klo 19.00–20.25 Zoom-yhteydellä
Lisätietoa ja ilmoittautumiset Jari Kiirla,
jkiirla@live.fi.

VIA-AKATEMIAN LUENNOT
" Rakasta itseäsi – rakastat Jumalaa"– näköaloja ja
polkuja ihmisyyteen vapautumalla vanhoista
rutiinisidonnaisuuksista kohti sisäistä eheytymistä,
Ritva Peltomäki
9.10.2022 klo 13–15 hybridinä, Valon Tila,
Uudenmaankatu 35 A 1, Helsinki ja etänä
Zoom-yhteydellä
Osallistumismaksu 10 euroa sisältää kahvitarjoilun.
Ilmoittautumiset 7.10. mennessä
044 755 9636.
YHTEISÖLLISET TAPAHTUMAT
23.–25.9.2022 Talkooviikonloppu
4.–6.11.202 Pyhäinpäivän tapahtuma, Kaukalinna ja
etänä
* pe 5.11.2022Talkoopäivä
* la 6.11.2022
klo 11.30 Lounas
klo 13.00 Via ry:n hallituksen kokous
klo 17.00 Päivällinen
klo 19.00 Via-Akatemian pyhäinpäivän seminaari
* su 7.11.
klo 10.00 Via-Akatemian säätiö sr:n hallituksen
kokous
4.12.2022 Via ry:n paikallisosastojen yhteinen
joulujuhla, Valon Tila, Helsinki ja etänä
MESSUT
15.–16.10 2022 Hengen ja Tiedon messut, Helsingin
Suomalainen Yhteiskoulu
Ajatusten avulla sisäiseen eheyteen, Terttu Seppäsen
tietoisku ajatusjoogasta luokassa 1 G, la klo 12.15 ja
su klo 12.45
27.–30.10.2022 Helsingin Kirjamessut, Kultti ry:n
osasto, Helsingin Messukeskus
Majoitus ja ruokailu
Majoitus ja ruokailu maksetaan erikseen.
- Via-Akatemian opiskelijoille majoitus sisältäen
täysihoidon on 35 euroa/vrk, Via ry:n jäsenet 30
euroa/vrk.
* Lisämaksu liinavaatteista ja 1–2 hengen huoneesta.
* Kesäisin mahdollisuus aittamajoitukseen.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset
VIA-AKATEMIA
Kaukalinna, Viitamäentie 189, 58200 Kerimäki
Puhelin: (015) 543 112
Sähköposti:
Internet:
Lämpimästi tervetuloa!
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Via ry:n ja Via-Akatemian säätiö sr:n toimihenkilöt
Via ry:n hallitus

PAIKALLISOSASTOJEN PUHEENJOHTAJAT
JA YHTEYSHENKILÖT

Puheenjohtaja Jouko Palonen
Mäkipääntie 26 A, 26740 VASARAINEN
040 546 2835, jouko11palonen@gmail.com

Etelä-Suomi

Varapuheenjohtaja Yrjö Honkala
uusi osoite: Maksjoentie 89, 08700 LOHJA
050 534 9519, yrjoh@yahoo.com

Helsingin paikallisosasto
Puheenjohtaja Jari Kiirla, Katrintie 57a, 01400 VANTAA,
040 570 7658, jkiirla@live.fi, puh.joht. 21.8.2022 alkaen
Sihteeri Asta Aronen, hposihteeriposti@gmail.com
Talousasiat Marja-Leena Salojuuri, 050 346 0383,

Sihteeri ja IT-tuki Pekka Tanttari
Tolkkilankatu 9 C 37, 45150 KOUVOLA
040 748 3912, tanttpex@kymp.net
2. sihteeri Tauno Halme
Karnaistenkatu 45 C 38, 08100 LOHJA
0400 887 669, halmetauno@gmail.com
Taloudenhoitaja Sinikka Juntura
(015) 543 112, 040 825 5165,
Verkkopäivittäjä, ylläpito Elina Kakko
050 562 2688, elina.kakko@via.fi

Järvenpään paikallisosasto
Jari Hasu, Pyörrekuja 6, 04300 TUUSULA
040 775 3203, jari.hasu@gmail.com
Lohjan paikallisosasto
Tauno Halme, Karnaistenkatu 45 C 38, 08100 LOHJA,
0400 887 669, halmetauno@gmail.com
Porvoon toimintaryhmä
Yhdyshenkilö Desirée Kantola, Marinkyläntie 241,
07955 TESJOKI, 050 354 6160, desiree.k@sulo.fi
Länsi-Suomi

Verkkoasiantuntija Timo Ristiluoma
050 346 7899, timo.ristiluoma@gmail.com
Muut Via ry:n hallituksen jäsenet
Asta Aronen, Börje Fri, Eija Hoikkala, Timo Hoikkala,
Desirée Kantola, Jari Kiirla, Pauli Koistinen, Tuula
Kruth, Veijo Kruth, Pentti Mäkelä, Rauni Pietarinen,
Marja-Leena Salojuuri, Terttu Seppänen, Pauli Sipilä,
Aarre Taalikka, Tuija Virtanen ja Heikki Vuorila.
Via-Akatemian säätiö sr:n hallitus
Puheenjohtaja Terttu Seppänen ja jäsenet Börje Fri,
Yrjö Honkala, Sinikka Juntura (varapuheenjohtaja),
Elina Kakko, Tuula Kruth, Jouko Palonen ja
Marja-Leena Salojuuri.
Johtoryhmä
Luottamustoimiin valitut henkilöt muodostavat johtoryhmän, joka valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat ja
jäsentiedotteet sekä ideoi ja pohtii vialaisen yhteisön
kehittämistä. Tähän ydinryhmään voidaan tilannekohtaisesti kutsua muitakin hallituksen tai yhdistyksen
jäseniä.
Ydinryhmän jäsenet ovat puheenjohtaja Jouko Palonen,
varapuheenjohtaja Yrjö Honkala, sihteeri Pekka Tanttari,
2. sihteri Tauno Halme, taloudenhoitaja Sinikka Juntura,
kirjanpitäjä Marja-Leena Salojuuri, rajajooganopettaja
Elina Kakko ja rajajooganopettaja Terttu Seppänen.

Pohjanmaan paikallisosasto
Puheenjohtaja Pentti Mäkelä, Puistotie 49, 61800
KAUHAJOKI, 0400 292 078 pentti.makela@gmail.com
Tarja Tuisku-Lappalainen, 050 535 2167
tarjatuiskulappalainen@hotmail.com
Tampereen paikallisosasto
tai
Timo Hoikkala, Lahjantie 10 A 2, 82200 HAMMASLAHTI
040 553 5612, hoikkalatimo55@gmail.com
Turun paikallisosasto
Yhdyshenkilö Pauli Sipilä, Kuovintie 380,
21870 RIIHIKOSKI 0400 934 470
Rauman toimintaryhmä
Yhdyshenkilö Jouko Palonen, Mäkipääntie 26 A, 26740
VASARAINEN, 040 546 2835, jouko11palonen@gmail.com
Itä-Suomi
Kouvolan paikallisosasto
Puheenjohtaja Pekka Tanttari, Tolkkilankatu 9 C 37,
45150 KOUVOLA, 040 748 3912, tanttpex@kymp.net
Savonlinnan paikallisosasto
Puheenjohtaja Sinikka Juntura, Kaukalinna, Viitamäentie 189,
58200 KERIMÄKI, kaukalinna@via.fi 040 825 5165

Via Positivan toimitusryhmä
Päätoimittaja ja taittaja Tuija Virtanen ja jäsenet Asta
Aronen, Sinikka Juntura, Elina Kakko, Sirpa Kupulisoja
ja Terttu Seppänen

Meri-Lapin paikallisosasto
Puheenjohtaja Elina Kakko, Vakkurintie 15, 94700 KEMI,
050 562 2688, elina.kakko@via.fi

Digitaalinen toimintaryhmä
Puheenjohtaja Elina Kakko ja jäsenet Yrjö Honkala,
Sinikka Juntura, Jari Kiirla, Jouko Palonen, Timo Ristiluoma, Terttu Seppänen, Pekka Tanttari ja Tuija Virtanen.

Brysselin paikallisosasto
Puheenjohtaja Veijo Kruth, Grensstraat 186, B-1950
KRAAINEM, BELGIUM, +32 47 544 7639,
veijo.kruth@skynet.be
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Via-Akatemian ja Via ry:n toimiston
uusi puhelinnumero on 044 755 9636.

Yhteystiedot
VIA RY

VIA-AKATEMIAN SÄÄTIÖ SR

Via ry
Ÿ Y-tunnus 0481857–1
Ÿ on Via-Akatemian säätiön taustayhteisö
Ÿ tekee tunnetuksi Kirjeopisto Vian rajajoogaa
Ÿ tukee jäsentensä Kirjeopisto Vian rajajoogan
Ÿ opiskelua ja sen käytäntöön soveltamista sekä
Ÿ paikallisosastoissa että valtakunnallisesti
Ÿ julkaisee jäsenlehteä – 2010 alkaen Via Positiva
Ÿ -nimisenä

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Via ry:n jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy
Via ry:n hallitus.

VIA-AKATEMIA

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Jäsenmaksu
Ÿ
Vuoden 2022 jäsenmaksuvaihtoehdot ovat 70 ja 110
Ÿ
euroa. Vaihtoehdon voi valita elämäntilanteen mukaan. Ÿ
Jäsenmaksu suoritetaan Via ry:n tilille
Ÿ
FI 35 5133 0020 0205 73 viitteellä 15422.
Ÿ

Jäsenlehti Via Positiva
Via Positiva sisältyy Via ry:n jäsenmaksuun.
Lehden vuositilaus 2022 on 30 € ja irtonumero 10 €.
Lehden tilausmaksu suoritetaan Via ry:n tilille
viitteellä 33550 ja lehden tukimaksut viitteellä 29625.
Postiosoite ilmoitetaan Via ry:n toimistoon.

Toimisto ja toimitilat
Via ry:n toimisto on Kaukalinnassa.
Via ry, Viitamäentie 189, 58200 Kerimäki,
, 044 755 9636 tai
040 825 5165 / Sinikka Juntura.
Via ry on päävuokralainen Valon Tilan huoneistossa,
Uudenmaankatu 35 A 1, 00120 Helsinki.

Tili
Via ry, Kerimäen Osuuspankki,
FI 35 5133 0020 0205 73, OKOYFIHH

Viitteet ja maksut
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

kuukausilahjoitukset 1012
kahvikolehti 29049
kiitosilmoitus 30 euroa, viite 1818
joulutervehdykset 30 euroa, viite 1711

Y-tunnus 1051182–4
ylläpitää Via-Akatemiaa ja Kirjeopisto Viaa
vastaa Kirjeopisto Vian rajajoogan opetus- ja
kehittämistyön jatkumisesta
harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa. Julkaisee
Uuden Safiirin Aikakauskirjat -kirjasarjaa sekä
Kirjeopisto Vian opetuskirjeiden painoksia
vuokraa Kaukalinnan tiloja
myöntää apurahoja Juhlarahastosta

Kirjeopisto Vian rajajoogan / ajatusjoogan
perusopetusta ajatusjoogakouluissa ja verkkokursseilla sekä ajatusjoogaan tutustumista työpajoissa ja
yleisöluennoilla
ajatusjoogan ryhmäjatko-opetus
kesäakatemia
muut luennot, seminaarit, lyhytkurssit

Toimisto
Via-Akatemian kursseille ilmoittautumiset, kurssi- ja
majoitusmaksut hoidetaan Via-Akatemian toimistossa
Kaukalinnassa. Via-Akatemia, Viitamäentie 189,
58200 Kerimäki, via.akatemia@via.fi,
044 755 9636 tai 040 825 5165/ Sinikka Juntura

Tili
Via-Akatemian säätiö sr, Kerimäen Osuuspankki,
FI 08 5133 0020 0217 38, OKOYFIHH
Ÿ Kirjeopisto Vian rajajoogan tukimaksut, viite 12700
Ÿ lahjoitukset, viite 1012
UUSI SAFIIRI
Uuden Safiirin Aikakauskirja -sarjan ja Uusi Safiiri
-lehden tilaukset hoidetaan Kaukalinnassa,
Viitamäentie 189, 58200 Kerimäki uusi.safiiri@via.fi,
www.uusisafiiri.fi
044 755 9636 tai 040 825 5165/ Sinikka Juntura
Tili
Uusi Safiiri, Kerimäen Osuuspankki
FI 19 5133 0020 0235 77, OKOYFIHH
• lahjoitukset, viite 1012

T.E. MATILAISEN JA M. SALOSEN
@via.akatemia
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JUHLARAHASTO
Via-Akatemian säätiö sr/Juhlarahasto, Kerimäen
Osuuspankki FI 03 5133 0060 9058 73, OKOYFIHH
• lahjoitukset, viite 17750
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Via-Akatemia
Rajajoogan opetus
Kirjeopisto Via on Via-Akatemian säätiö sr:n alainen ja
opetus tapahtuu Via-Akatemian opetuksena.
Terttu Seppänen on toimittanut kirjoiksi perinteiset
rajajoogan opetuskirjeet.

työparina ja harjaantua käytännössä. Reflektoivat
keskustelut ohjauskontaktissa rajajoogan-opettajan
kanssa ovat koulutuksen perusta. Tiedollinen
lisäkoulutus sovitaan kunkin tarpeiden mukaan ja se
toteutetaan pitämällä esitelmiä ja luentoja sekä
kirjoittamalla esseitä ja lehtiartikkeleita.
Ohjaajakoulutus etenee yksilöllisesti ja aktiivisessa
vuorovaikutuksessa ohjaavan opettajan kanssa.

Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen,
KIRJEOPISTO VIAN RAJAJOOGAN KURSSI.
Kymmenen opetuskirjettä.
Toimittanut Terttu Seppänen.
Via-Akatemian säätiö sr 2019.
Hinta 45 euroa + postimaksut.
Kirja on saatavissa myös 2-osaisena:
Opetuskirjeet I-IV. Hinta 15 euroa + postimaksut.
Sopii rajajoogaa aloittelevalle. Opetuskirjeet V–X.
Hinta 20 euroa + postimaksut. Suositeltavaa tilata, kun
aloituskirja I-IV on opiskeltu hyvin.
Kirjatilaukset via.akatemia@via.fi tai opettajien kautta.
Rajajoogan henkilökohtainen ohjaus
Vaikka rajajoogaa voi opiskella ja harjoittaa itsenäisesti,
on suositeltavaa hankkia ohjausta opintojen tueksi
rajajoogaopettajilta:
Terttu Seppäseltä
050 567 9630, terttu.seppanen@via.fi tai
Elina Kakolta
050 562 2688, elina.kakko@via.fi.
Rajajoogan ohjauskeskustelujen suositushinta
rajajooganopettajan kanssa 60 euroa/60 min.
Ensimmäinen keskustelu 60 min on maksuton.
Opettajan kanssa voi sopia yksilöllisen ja joustavan
maksujärjestelyn. Stipendin saa tarvittaessa.
Rajajoogan jatko-opetus
Peruskurssin ensimmäinen läpikäyminen antaa avaimet
henkiseen kasvuun ja luonteen jalostamiseen.
Rajajoogan harjoittelun ja pyyteettömän palvelun
avulla henkinen kasvu jatkuu läpi elämän. Jatko-opiskelijoiden kehitys tapahtuu yhteisöllisessä toiminnassa
omassa paikallisosastossa ja/tai Kerimäen Kaukalinnassa, jossa on tarjolla erilaisia talkootyönä tehtäviä
töitä tapahtumien yhteydessä ja muulloinkin.
Talkootöihin ja yhteisöllisiin tapahtumiin osallistuminen tuo uusia ystäviä ja keskustelukumppaneita.
Yhteisillä ajatustyömeditaatioilla voimistetaan
hyvyyden, rauhan ja terveyden ajatuskoostumia
maailmassa. Jatko-opiskelija oman aloitteellisuutensa
mukaan saa myös yksilöllistä ohjausta opettajilta. Jatkoopetusmaksut ovat vapaaehtoisen suuruisia ja oman
harkinnan mukaan suoritettavia.
Rajajoogan ohjaajakoulutus
Via-Akatemia ja Via ry järjestävät tilaisuuksia ohjaajataitojen kehittämiseen ohjaajiksi soveltuville rajajoogan
harjoittajille. Peruskurssin läpikäytyään ohjaamisesta
kiinnostunut voi aloittaa kokeneemman piiriohjaajan
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Terttu Seppänen
Johtava rajajooganopettaja
Olavinkatu 34 B 22
57130 SAVONLINNA
050 567 9630
terttu.seppanen@via.fi

Elina Kakko
Rajajooganopettaja
Vakkurintie 15
94700 KEMI
050 562 2688
elina.kakko@via.fi

Elina Kakko on aloittanut sivutoimisena rajajooganopettajana. Via-Akatemian säätiö sr suorittaa palkkiot
hänelle verkko-opetusaineiston toteuttamisesta ja kotisivujen päivityksestä. Samoin Meri-Lapin ajatusjoogakoulun opetustunneista (yhteistyössä KSL:n kanssa).
Yksilölliset ohjausmaksut sovitaan hänen kanssaan.
MAKSUT
Perinteinen peruskurssimaksujen tili:
Kirjeopisto Via, SOP
FI27 5650 9720 0002 34
OKOYFIHH
Rajajoogan jatko-opetusmaksut ohjataan pääsääntöisesti Via-Akatemian tilille tukimaksuina:
Via-Akatemian säätiö sr, Kerimäen Osuuspankki
FI08 5133 0020 0217 38
OKOYFIHH Viite 12700
Osa jatko-opetusmaksuista tulee Terttu Seppäselle,
koska hän vastaa edelleen Kirjeopisto Vian toimiston ja
arkiston ylläpitokuluista.
Terttu Seppänen, SOP
FI97 5651 1340 0495 18

OKOYFIHH

Yhteydenpito
Ota rohkeasti yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää tai
vain tahdot pohtia elämäsi kulkua. Voit käyttää
perinteistä kirjettä, sähköpostia, videoyhteyttä,
WhatsAppia tai messengeriä.
Lämpimin terveisin
VIA-AKATEMIA
Terttu Seppänen Elina Kakko
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Äitimaa
27.7.2022
Oi Äitimaa, oi rakkaani
Povestasi olen saanut elämänketjun.
Universumi on kotini
Ikuisesti olen ollut olemassa
Ikuisesti olen tietoinen itsestäni
Ikuisesti olen olemassa aina
Minä olen se joka minä olen
Minä olen
Minä olen ikuisuuden sielukipinä
Ihmisessä kasvan
Ihmisessä minä olen valaistuva
Ikuinen tietoisuus läpäisee kaiken
Olen kaikkiallisuus ilman erillisyyttä
Minä olen se autuus itsessäni
Olevaisuus
Tämä ikuisuustietoisuus
Universumin rajaton pyhä rakkaus.
Olemassaolo, tietoisuus, autuus.
Matti Karttunen
Kuva Tarja Kemppainen

