Kun opimme ymmärtämään Kalevalaa,
niin opimme ymmärtämään
paremmin myös itseämme

Pääkirjoitus

Uusi aika?

että se minkä hän sanoo elävän Kalevalassa,
toimii omatuntona - elää siinä omatuntona
- ja edelleen eläessään “muodostaa keskuksen, josta se voi säteillä edelleen”. Minkä
keskuksen ja mihin sellainen muodostuu ja
mitä se säteilee?
Voimmeko ajatella sen niin, että keskus on
“Kristus meissä”, että Hän on ihmisen uudistunut omatunto - kristillistynyt itsetunto - oikeamielisyyttä säteilevä uusi itseyden keskus?

Seppo Huunonen
runolaulaja, mytologi
monialataiteilija

N

yt se on koettu. Maailma ei loppunut
21.12.2012, vaikka Maya-kalenteri
päättyi. Mayat ovat tuskin kuitenkaan
erehtyneet. Yksi aikakausi on päättynyt ja
olemme liukumassa uuteen. Tästä vaiheesta
on ennustuksia myös Intian Veda-tiedossa.
Emme kaikki ole henkiseltä rakenteeltamme niin herkkiä, että voisimme kokea ympäristömme muuttuvat energiat selkeästi
ja kouriintuntuvasti. Onneksi meillä on
joukossamme myös toisia tasoja aistivia
ihmisiä, joiden kokemusten kautta saamme
tuntumaa maailman muuttuvaan tilaan.
Omista kokemuksistaan kertoo luonnontutkija Markku Mäkinen (s. 18-19).
Lille Lindmäe saa tietoa mm. unissa ja
kanavoituna. Tässä lehdessä hän nostaa
esille Maapallon ley-linjojen tärkeyden s.
24. Näistä hän tulee kertomaan myös Turun henkisen keskuksen iltaan 7.2. (ks.s.
27). Teoreettisempaa tietoa ajan laadun
muuttumisesta saadaan astrologian avulla. Siitä voit lukea enemmän (s. 4) Tarja
Karlssonin artikkelista, jossa hän katsoo
ajan laatua mm. Suomen kannalta. Päivi
Kaskimäki valottaa Suomen tilannetta puolestaan Maya-astrologisesta näkökulmasta
(s. 6) ja kertoo siitä lisää Turun henkisen
keskuksen luennolla 21.2. (ks. s. 27)
Usealta taholta tulee myös yhteneväistä
tietoa tietoisuuden tason noususta ja feminiinisen energian lisääntymisestä. Edistymisemme henkisellä polulla ei välttämättä
tapahdu pelkästään armolahjana, vaan
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saamme myös ponnistella kehittyäksemme. Tästä lehdestäkin löytyy kurssimuotoisia työkaluja ponnistelujamme tukemaan.
Kalevalaa, joka syntymisestään asti on
suurimmalle osalle Suomen kansaa nukkunut Ruususen unta, ollaan avaamassa ja
herättelemässä henkisen kasvun ja ihmisen itsetuntemuksen oppikirjaksi. Kalevalaan paneudutaan Turun Kristosofien luennolla (ks. s. 10), Ruusuportin luennolla
Myllyojalla (ks. s. 27) ja Turun henkisessä
keskuksessa (ks. s. 27) sekä myös Konsan
Kartanon kurssilla 23.3. (ks. s. 15)
Cosmic Johanna sanoo artikkelinsa otsikossa (s. 16): ”Maailma muuttuu ja me sen
mukana – vai toisinpäin?”. Kalevalassakin
törmätään sanan mahtiin ja tiedämme ajatuksen voiman. Jos emme vielä koe maailmamme muuttuneen parempaan suuntaan,
olisi hyvä mennä itseemme ja miettiä, mitä
tuli ajateltua ja sanottua. Jospa emme odottaisikaan kaiken tapahtuvan meistä riippumatta kuin elokuvassa, vaan heittäisimme
mukaan pari positiivista, luottavaista ajatusta, niin kuinkahan makoisa keitto tästä
elämämme sopasta syntyisikään…
Olipa niin tai näin, uskon aamun vähitellen sarastavan pimeän Kali Yugan yön
jälkeen ja siksi kutsunkin kaikki mukaan
Konsan Kartanon VALO SOI – musiikkitapahtumaan 20.4. (ks. s. 13).
Valoisaa uutta aikaa
t. Ulla
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9) • 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 2013
Painosmäärä: 6000 kpl
Ilmoitukset: T. Malkki
Kannen kuva: Lilli Haapala

Lisää juttuja nettilehdessämme, lue!
www.sateenkaarisanomat.net • www.konsankartano.net

2

”Lähdevesi ei
lopu koskaan”
Intuitiivista
Enkelimusiikkia

M

istä tulee nimi Intuitiivinen Enkelimusiikki?
Matti: ”Kun kutsuin enkelit, enkelit tulivat ja ilmentyivät myös kokemustasolla sekä
soittajalle että kuulijoille. Eli se ei ole keksitty
nimi eikä `muovinen brändi` vaan kertoo sen,
mitä musiikki todella on. Soittajan sielu on hyvin tiiviissä yhteydessä Valon joukkoihin.”
Pianisti Matti Niskala soitti ensimmäisen julkisen Intuitiivisen Enkelikonserttinsa
vuonna 1998. Vuodesta 2007 Aurinkosydämet-yhtyeen sävelvirtaa on tuottanut myös
sydämellä soittaja Sirkku Rantamäki.
Sirkku: ”Ensimmäiset säveleni soitin tiibetiläisillä tingshak-kelloilla. Myöhemmin
soitinvalikoima on laajentunut huomattavasti. Olen musiikin keskellä läsnä ja kuuntelen.
Aistin Intuitiivisen Enkelimusiikin enkelivalona, väreinä ja selkeinä ohjeina soittaa tiettyjä
säveliä, tietyllä tavalla, tietyllä hetkellä.”
Intuitiivinen Enkelimusiikki on kuin
kevätpuro, joka aina uudelleen luo oman
polkunsa. Kun kevätpuro laskee järveen tai
mereen, se voi tuoda häivähdyksen ykseystietoisuudesta. Matkallaan se ravistelee ja
rauhoittaa, pysäyttää ja liikuttaa, heijastaa
sisintäsi ja puhaltaa pilvet pois.
Intuitiivisen Enkelimusiikin
konsertti Konsan Kartanossa
su 14.4.2013 klo 17.30
Soittaa Aurinkosydämet Matti Niskala: koskettimet, tuulikellot, huuliharput, balafon, visla ja kalimba. Sirkku
Rantamäki: tiibetiläiset laulavat kulhot, tingshak-kellosarja, bambukellot, yläsävelkellokko ja rain maker
Konsertin jälkeen on mahdollisuus
jakaa kokemuksia. Lippu 15e. Puffetti. www.aurinkosydan.fi

K

alevala on ihmisyyden peili, joka kertoo, mikä ihminen on, minkälaiseksi
ihmisen tulisi tulla ja miten se voi tapahtua ja mikä parasta - Kalevala saa sen
tapahtumaan!
Kalevalakielessä on voima muodostaa
ihmisen sielussa elävä hengenkuva.
Kalevalan myyteissä ihminen voi löytää
taiteellisesti koetun kautta oman henkisen
kasvun tiensä, tulla sisäisen muutoksen
kautta siksi, joksi hänet ihmisenä ja yksilönä on tarkoitettu. Kalevala on henkisen kasvun tie, tie kauneuden kautta hyvyyteen.
Kalevalan henkilöhahmot ovat kuvia
meidän sielumme laaduista ja näiden henkilöiden eepoksessa kuvatut kokemukset
puolestaan kuvaavat ihmisen yksilöllisyyden
eri kehitysvaiheita. Voimme elämyksellisesti
oppia ymmärtämään Kalevalan syvintäkin
sanomaa ja sen kautta vähitellen oppia paremmin ymmärtämään myös itseämme.
Puhuin viime syksyn Sateenkaaripäivillä
omatunnon heräämisestä ja sen uudistuneesta olemuksesta ihmisessä ja taisin mainita myös omatunnon ilmenemisestä Kalevalassa – suomalaisessa mytologiassa.
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Esitelmöidessään Kalevalasta 15.11.1914
Rudolf Steiner sanoi Kalevalan tulevasta
merkityksestä ja ‘säilymisestä’ muun muassa: “Kalevala säilyy elävänä omatuntona.
Kalevalan vaikutus voi jatkua, kun se mikä
siinä on elänyt, elää ja muodostaa keskuksen, josta se voi säteillä edelleen.”
Monesti tuon jälkeen on kysytty ja ihmetelty, mitä Steiner mahtoi varsinaisesti
tarkoittaa puhuessaan Kalevalasta elävänä
omatuntona ja mitä hän tarkoitti sillä “mikä
Kalevalassa on elänyt”. Tarkoittiko hän, että
omatunto on elänyt ja elää Kalevalassa vai,
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Edellä sanotuista merkityksistä Kalevalassa
ja erityisesti omatunnon ilmenemisestä aikamme ihmisessä tullaan käsittelemään Kalevalan päivänä torstaina 28.02.2013 Konsan Kartanossa. Tervetuloa runsain joukoin!
Silloin pohjustamme myös Kalevala-koulun
tapahtumaa, jonka Kalevalaisen Kulttuurin
Liitto järjestää ns. Lasaruksen lauantaina
23.03. alkaen kello 11.00. Katso tarkemmin
Konsan Kartanon ohjelmasivulla s. 14
Kalevalan myyteissä ihminen voi taiteellisesti koettavassa muodossa elämysperäisen
syvätiedon kautta löytää itsessään tapahtuvana sisäisenä muutoksena oman henkisen
kasvun tiensä.
Seppo Huunosen luento Turun Henkisen Keskuksen illassa Kalevalan
päivänä 28.2. Katso s. 27.
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