Suomi uuden ajan virittäjänä

Pääkirjoitus

Tervehdys
Suomalainen!

O

nko mieleesi koskaan juolahtanut, miksi olet syntynyt juuri näille
leveysasteille – Suomeen? Jotkut
pitävät sitä onnellisena tai onnettomana
sattumana. Toiset ajattelevat tapahtumilla
olevan karmallista taustaa. Olet aikaisemmassa elämien ketjussa saanut joko plustai miinuspisteitä ja sen perusteella kohtalosi kovuus määräytyisi tässä elämässä.
Suomea asuinpaikkana on ankaran pohjoisen sijainnin perusteella pidetty todellisena rangaistussiirtolana.
Voimiamme kansana on todellakin koeteltu sekä luonnon että naapurien taholta.
Kestävyys on ilmeisesti lisääntynyt koettelemusten myötä, kun kansa kerran vielä on
olemassa vahvoista naapureista huolimatta.
Todennäköisesti kestävyys pohjautuu henkiseen voimaan, joka on ilmennyt shamanistisinakin kykyinä – itärajan takana suomalaisia on suorastaan pelätty noitina. Kansan
pienuudesta huolimatta Suomi on ollut esillä merkittävissä tilanteissa maailmanpolitiikassa mm. YK:ssa ja EU:ssa – yleensä rauhanomaisissa merkeissä, sovittelemassa.
Kansa ei tietenkään ole homogeeninen.
Joukosta nousee yksilöitä, jotka näyttävät
tietä ja pyrkivät nostamaan koko kansan
tietoisuutta – taiteilijoita ja henkisiä opettajia, joita kansallishaltia inspiroi. Mistä
tässä kaikessa on kysymys? Sitä tutkitaan
Sateenkaaripäivillä ja jonkin verran Turun
henkisen keskuksen illoissa Konsan Kartanossa. Lue s. 27 ja takasivu. Suomalaisuut-

Sateenkaarisanomat on Konsan perinneja kulttuuriyhdistyksen julkaisema henkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävä lehti.
Sateenkaarisanomat julkaisee mm.
yhdistysten tapahtumakalentereita sekä
ilmoituksia kursseista ja terapioista.
Sateenkaarisanomat ilmestyy kaksi
kertaa vuodessa. Kotiin kannettuna lehti
maksaa 10 euroa vuodessa, lehden voi
myös noutaa jakelupisteistä.
Kysy lisää puh. (02) 250 3636.

ta käsitellään myös Kristosofien luennoilla
Turussa, katso s. 8. Näyttää siltä, että aihe
olisi itse asiassa ajankohtainen ympäri
Suomea. Onko meillä muutakin annettavaa maailmalle kuin sauna ja Sibelius?
Tämän lehden muusta annista nostaisin esille oman itsen kanssa työskentelyn,
joka aina hyödyttää koko ihmiskuntaa.
Ero voi olla alku uuteen itseoivallukseen
– lue s. 8–9. Aivojumppaa ongelmista vapautumiseen s. 10–11. Matka itseen Enkelikoulussa s. 12–13, Kundaliinijoogaa
s. 18–19 tai Ascensiotekniikoita s. 23 ym.
Henkinen kehitys ja sisäinen ja ulkoinen
työ on Turun henkisen keskuksen erään
torstai-illan aiheena, katso s. 27.
Miksi suomalaisten itsetuntoa on pidetty heikkona? Onko siihen mitään aihetta?
Jos jo Rudolf Steiner aikanaan on nähnyt
tällä pienellä kansalla tärkeän tehtävän,
niin eikö sitä ole syytä lähteä tutkimaan
ja selvittämään mikä se on? Siitäkin löytyy
aihetta työskennellä itsen kanssa ja nostaa
itsestä esille kaunein ja kypsin aines, jolla
voi rikastuttaa koko ihmiskunnan elämää.
Onnea ja iloa meidän jokaisen tutkimusja kehitysmatkalle
toivoo Ulla
PS. Lue Sateenkaarisanomat myös netissä:
www.sateenkaarisanomat.net. Sieltä löydät
myös ne jutut, jotka eivät mahdu paperilehteen.

Päätoimittaja: Ulla Oksanen
Osoite: Virusmäentie 9, 20300 Turku
Puhelin: (02) 250 3636
Pankkiyhteys: TOP FI 06 5710 0420 3183 21
Jakelupisteet: Forum Sauna (Kurjenmäenkatu
17) • Eliksiiri (Kauppiaskatu 8) • Hoitola Merja Varjo (Jösse Sakon katu 8 as. 84) • Turun
Luontaishoitola (Virusmäentie 9) Henkisen
Kehittäjän Kirjakauppa (Verkatehtaankatu 6)
• Turun ja ympäristön kirjastot • Era Nova
(Kasarmikatu 2, Helsinki) • Jofielin pikku putiikki, (Laukontori 9 B, Kehräsaari, Tampere)
Taitto: Susanna Ylä-Pynnönen
Painopaikka: Winbase Oy, Kaarina 2012
Painosmäärä: 4000 kpl
Ilmoitukset: T. Malkki

Lisää juttuja nettilehdessämme, lue!
www.sateenkaarisanomat.net • www.konsankartano.net
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Seija Aalto ja Seppo Ilkka
www.uusisade.fi

H
Suomen
kalevalainen
tehtävä
Seppo Huunonen

J

o nyt meidän aikanamme on ’Pohjolan
kansanhenki’ KALEVA aloittanut Ihmiskunnan kuudennen eli Slaavilaisen kulttuurikauden valmistelun. Hän (arkkienkeli)
itse tulee nousemaan ”ajanhengeksi” vuonna 2500 jKr. edellyttäen kuitenkin, että suomalaiset ovat heränneet kalevalaisen tehtävänsä suorittamiseen ja tarttuneet toimeen.
Rudolf Steinerin tiedetään 100 vuotta
sitten sanoneen, kun häneltä oli tiedusteltu Suomen tulevaisuudesta ja kansakuntamme merkityksestä (silloinhan Suomi ei
vielä ollut itsenäinen kansakunta), että ”Jos
suomen kansa – suomalaiset – eivät ymmärrä tai huomaa tarttua kalevalaiseen
tehtäväänsä, niin Eurooppa barbarisoituu. Kalevalan ’kuvien’ on virrattava
Keski-Eurooppaan tai – Eurooppa muuttuu henkiseksi autiomaaksi.”
Ja hän lisäsi vielä: ”Silloin olisi samantekevää vaikka suomalaiset kuolisivat
sukupuuttoon.” Näin ankarasti Steinerin
kerrotaan ilmaisseen käsityksensä Kalevalan ja suomalaisuuden merkityksestä. Nämä
sanat – ”jotka olen antanut itselleni kertoa”
– kuten Urho Kaleva Kekkosella oli tapana
sanoa, eivät ehkä ole täsmällisesti Steinerin
sanojen käännös, mutta sisällön tiedän olevan juuri tämän. Mitkä ovat ne Kalevan kansan tehtävät, joita henkinen maailma meiltä
odottaa? Mitä ovat ne ”Kalevalan kuvat” joita
Eurooppa ehdottomasti tarvitsee?
Seppo Huunonen tutkailee aihetta
lähemmin Sateenkaaripäivillä otsikoilla ”Viisaus elää valossa ja valo
tulee Pohjolasta” sekä ”Suomen kalevalainen tehtävä: tulla Euroopan
omaksitunnoksi”. Katso takasivu.

istoria on kouluttanut perusteellisesti suomalaisia ottamaan paikkansa
kansakuntana. Vanhoista ajoista tiedämme vain vähän, mutta maamme on ollut asuttu pitkään, ennen kuin oloistamme
on kirjoitettua tietoa. On syytä ajatella, että
esi-isämme ovat silloin eläneet vapaina heimoina, joilla on ollut omat elintavat ja joilla
on ollut yhteyksiä naapureihinsa. He ovat
puhuneet kielemme kantamuotoja, joista
periytyy nykyinen pyhä suomen kieli.
Aika Ruotsin yhteydessä liitti kansamme
läntiseen kulttuuriin, uskontoon, oikeus- ja
talousjärjestelmään, ajattelutapaan. Autonomia Venäjän yhteydessä toi suomalaisille
lännen maailmassa harvinaista idän ymmärrystä. Tuona aikana saimme harjoitusta
vuosisatojen kuluessa unohtuneeseen omista asioista päättämiseen ja tapahtui kansallinen herääminen. Kansamme syvät tunnot
kuvastuivat sen taitelijoiden töissä, kuvissa,
musiikissa, kirjallisuudessa.
Jouduimme myös puolustamaan asein
nuorta itsenäisyyttämme. Tuo kokemus
on opettanut kansallemme erottelukykyä:
Osaamme erottaa terveen kansallishengen
nationalismista. Kansallishenki on korkea
henkiolento, jonka tehtävä on johtaa kansaansa kohti yhä suurempaa vapautta, viisautta, ystävyyttä muiden kansojen kanssa ja
kohottaa sen kulttuuria. Nationalismin hengen tehtävänä on johtaa kansaa kohtaamaan
karmaansa, mikä johtaa usein ongelmiin.

Hoitola Saunan Viisaus
Saunahoidot
ja muut terapiat
p. 050 3549516

www.saunanviisaus.com

Sen tehtäviin kuuluu tuoda esiin asioita,
joihin kansakunnan on otettava kantaa ja
osoittaa siten kehityksensä aste.
Henkiset etsijät ovat kauan ajatelleet,
että Valo tulee pohjoisesta. Muinaisessa Intiassa tämä Pohjola saatettiin sijoittaa Tiibetiin, Kailash-vuorelle. Mutta näin on ajateltu
myös Keski-Euroopassa. Ymmärrämmekö,
että elämme tuossa Pohjolassa? Kansalliseen tehtäväämme kuuluu tuoda Valoa koko
maailmalle. Maamme sijaitsee Maapallon
kruunuchakra-alueella. Korkeimmat Hengen virtaukset kulkevat tätä kautta.
Feminiinisen energian ja hengen esiintulo kuuluu nykyajan suuriin uusiin henkisiin ilmiöihin. Jo Suomen muoto kartalla
osoittaa, että olemme Suomi-neidon asialla.
Siitä kertoo äitiemme työ kansamme kasvattajina, Maapallon mitassa harvinaisen
hyvä naisen yhteiskunnallinen ja sosiaalinen asema ja naisten korkea koulutustaso.
Muistamme, että Suomi oli edelläkävijä äänioikeuden antamisessa naisille.

Hierontapiste Helinä
puh. 0440 789 501
Tornikatu 2, Raisio

Horstmann-hoidot, myös koulutus
vyöhyketerapia, hieronta

Henkiset etsijät kautta maailman ovat
suunnanneet katseensa Mestareihin, joilta
toivovat saavansa opastusta tielleen. Suomalaisten on aika havahtua näkemään, että
oman kansamme mestarit ovat jo tuoneet
meille näkemystä, tietoa ja taitoa, joka ohjaa meitä viisauteen. Uuden ajan tullessa on
aika havaita, että Mestareita eivät ole vain
ulottumattomissa olevat Hengen suuruudet, vaan tehtävämme on löytää mestaruus
omasta sydämestämme, omasta kansastamme. Tämä ei tarkoita egomme ylpeyttä, vaan
sen näkemistä, että syvin Totuus odottaa sydämessämme esiin pääsyä.
Kalevalaiset Mestarit ovat kantaneet viisautemme perinnettä. Tänä päivänä tehtävänämme on löytää sydämestämme uuden
ajan suomalainen mestari. Tuo mestari ei
ole juuttunut perinteeseen, vaikka pitää
sitä arvossa. Hän on valmis kantamaan vastuun luomistyöstään ja osaa pyhittää sen.
Haasteena on olla vaatimaton väheksymättä
omaa osaamistaan.
Uuden ajan suomalaisen Mestarin työ
on esikuvana koko maailmalle. Olemme
valmiita osoittamaan, mitä tarkoittaa kansallisen tehtävän pyhittäminen. Miten se
tapahtuu? Olemalla tietoisia siitä, että tehtävämme on pyhä ja olemalla tietoisia siitä,
että kaikkien muidenkin kansakuntien todellinen tehtävä on pyhä. Tämä ei tarkoita
ristiretkille lähtöä, vaan rakastavaa yhteistyötä kautta maailman.
Enemmän aiheesta Sateenkaaripäivillä. Katso takasivu.

HOITOLA METSÄNHENKÄYS
Rumpu-ja energiahoidot, intuitiivinen
hieronta, henkisen tietouden
koulutusta, ryhmärummutushoidot
Metsälammentie 56
Ohkola
040 749 5085
www.metsanhenkays.com

Varaa aikasi unohtumattomaan
konsultaatioon Konsan Kartanossa
Virusmäentie 9, Turku!
Määrittelen kohtalosi, kerron sinulle
avaintapahtumien syklisen
merkityksen ja opastan uuden
tulevaisuuden luomisessa.
Tarot, riimutulkinnat,numerologia,
raamatullinen ja kabbalistinen astrologia.
Olen tutkinut 40 vuotta
ihmisten kohtaloita.

Myös kotikäyntinä
Klassiset/urheilu hieronnat:
30 min-15e,45 min-20e

60 min-25e,90 min-40e

Lymfahieronta:30e
Energiahoidot:30e
Aromaterapeuttiset hieronnat:30e
Lämpöhoito:+5e
Lahjakortit

Taisto Riimukallio
Puhelin:
040 751 0289
Email:
kalevala.tarot@gmail.com

Kuuvuorenkatu 24 20540 Turku
Puh: 045 237 2349
Email: ilkka.rainio@pp.inet.fi
www.ilkkarainio.com
Hierontaterapeutti, Urheiluhieroja,
Lymfahoitaja Ilkka Rainio

Certified Tarot Grandmaster
Certified Professional in
Managing Workplace Conflict
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