Suomen maya-astrologiset
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uomen maya-merkki, galaktinen allekirjoitus on KIN 97, Punainen Rytminen Maa. Merkin teemoja ovat
luonnollinen ohjaus, synkronismi, sisäinen
kompassi, kosminen ymmärrys ja itsenäiset
oivallukset. Ikiaikaiselle maaperällemme
ovat syntyneet juuri oikeat sielut, juuri oikeaan aikaan, tuodaksemme kansakuntana
esiin tietoisuuden valon. Olemme ratkaisevalla tavalla vahvistamassa kriittisen valon
määrää, jolla olemme osaltamme siirtämässä planeetta Maata uudelle luomisen
syklille. Meillä suomalaisilla on jo syntymälahjaksi saatu poikkeuksellisen vahva
intuitio, sisäinen tietoisuus, sekä ymmärrys
luonnonviisaudesta ja sen rytmeistä. Valo
tulee pohjolasta todenteolla.
Maamme voimamerkki, psi-krono, on
KIN 95, Sininen Itsevallitseva Kotka. Teemoina ovat vision voima, näkemykset, auktoriteetti ja suunnannäyttäjä. Suomi on toiminut
pioneerina monissa yhteiskunnallisissa,
tieteellisissä ja teknologisissa ratkaisuissa.
Näillä laaduilla Suomi neito on toiminut
majakkana muille ja luottanut feminiinisen
henkensä opastukseen.
Suomi-neitokainen näyttää olevan todelliselta hengeltään indigo, joka vastustuksesta
huolimatta on rohjennut toimia omalla, itsenäisellä tavallaan. Kansallinen itsetuntomme

on ollut aluksi arkailevaa. Olemme epäilleet
omaa osaamistamme. Suomalaisella sisulla,
mutta myös herkkyydellä ja syvällisellä tunteella kansamme on säilyttänyt vapauden ja
rohkeutensa, kasvattaen itsetuntoaan askel
askeleelta. Tinkimättömyys omista arvoista
on ollut ensiarvoisen tärkeää.
Suomi-neito on saavuttanut kunnioitettavan 95 vuoden iän. Syntymäpäivillään
6.12.2012, Suomi tuli merkittävään kymmenenteen vuosienergiaansa, joka on nimeltään Keltainen Planetaarinen Ihminen.
Tällä energialla on tarkoitus tuoda esiin
vapaan tahdon valinnat ja itsenäiset, rohkeat ratkaisut. Tämä voima tullaan varmasti

näkemään niin kansallisissa ja poliittisissa
päätöksissä kuin EU:n yhteydessä. Keltainen
Ihminen edustaa täydeksi tullutta Graalin
maljaa, oikeudenmukaisuuteen ja aitouteen
perustuvaa ihmisyyttä. Se on myös kahleista
ja tukahduttavista rakenteista vapautumista.
Luennollani kerron lähemmin vuosienergian vaikutuksista sekä Suomen muista mayamerkki energioista.
Olemme tulleet uuden ajan syklin taitteeseen, olemme avautumassa tiedostamaan
maamme todellisen henkisen tehtävän.
Suomen sydän sykkii jokaisen suomalaisen
sydämessä, se aktivoi geneettisen tähtiperimämme. Olemme vastaanottamassa kukin
valovoimamme ja tehtävämme, Suomessa ja
suomalaisina.
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tä hänen ajatustensa avulla. Ajatukset
ovat toiminnan edelläkävijöitä, tekojen
siemeniä. Ne antavat suunnan tahdolle
ja tunteille sekä niiden kautta koko inhimilliselle toiminnalle. Tahto toimii ihmisessä jumalallisen energian välittäjänä.
Tahdon kautta virtaa tuon pyhän energian elähdyttävä voima tunteisiin ja tunteiden välityksellä jälleen ajatuksiin yhä
voimistuttaen niitä. (I opetuskirje, s. 4)

Terttu Seppänen

K

onsan Kartanossa järjestettävällä ajatusjoogan kurssilla voi aloittaa perinteisen Kirjeopisto Vian rajajoogan
peruskurssin opiskelun. Ryhmä soveltuu
Sinulle, joka tahdot ajatustesi avulla oppia
eheyttämään ja positivisoimaan ajatus- ja
tunneolemustasi, tahdot löytää todellisen
Sisäisen Itsesi ja tahdot saavuttaa tietoisen
jumal’yhteyden. Ryhmässä opit ajatustyön
periaatteet ja innostut inspiroivassa ilmapiirissä etenemään sisäisen eheytymisesi
tiellä.
Ajatusjoogan peruskurssin ydinteemat
voidaan kiteyttää seuraaviin viiteen kohtaan.
1) Mitkä ovat ajattelun lainalaisuudet ja miten harmonisoin aurani.
2) Miten sytytän sisäisen loisteeni eli ajatusja tunneolemuksen puhdistaminen.
3) Miten voimistan jumalallisen olemuspuoleni eli Ikuisen Itseni?
4) Miten luon harmoniset ihmissuhteet, anteeksiannon, anteeksipyytämisen ja anteeksisaamisen avulla.
5) Miten luon tietoisen jumal’yhteyden ja
miten palaan siihen?
Ensimmäisenä kurssipäivänä 9.3. käydään
läpi kolmea ensimmäistä ja syksyn koulutuspäivänä edetään seuraaviin.

Ajatusjoogan periaatteet

Rosen-menetelmä harj.
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Ajatusten avulla positiiviseen
muutokseen

Henkisten traditioiden viisaudet ajattelusta
kiteytyvät lauseisiin: ”Ihminen on sitä, mitä
hän ajattelee”, ”Jokainen ajatus palaa takaisin lähettäjäänsä” ja ”Mitä me ajattelemme
muista, sitä he ajattelevat meistä”. Nämä
ovat myös pohjana suomalaiselle ajatusjoogamuodolle ”looginen positiivinen ajattelu”,
joka kohdistuu ihmisen luonteen jalostamiseen, toisin sanoen tunne- ja ajattelutottumusten puhdistamiseen negatiivisuuksista.
Ajattelun harjoittamisessa muuntava
voima on ajatusvoima. Kirjeopisto
Vian ajatusjoogaa harjoitetaan toistelemalla
muodoltaan ja sisällöltään positiivisia suomenkielisiä lauseita, mantroja tai kaavoja,
kuten niitä nimitetään. Toistelu tapahtuu
normaalissa valppaassa vireystilassa ja jossain normaaliasennossa, istuen, seisten tai
kävellen. Kaavaa toistetaan äänettömästi
kurkunpäällä keskittyen sisältöön intensiivisesti. Toistellessa pidetään silmät auki,
jotta ärsykkeiden sietokyky kasvaa. Tarkoituksena on muuttaa vähitellen omia ajatustai tunnetottumuksia, ns. ajatuskoostumia,
positiivisemmiksi.

Ajatukset ovat työväline. Sanotaan, että
ihminen on sitä, mitä hän ajattelee. Mietiskelyohjelmilla ja mantroilla eli kaavoilla
vaikutetaan mielen muodostelmiin, ajatuskoostumiin niin, että niistä tulee jaloja.
Esoteerisen tradition mukaan jokainen ajatus muodostaa ajatustasolla ikään kuin
olion, joka on säteilyvirtojen, hienojen
ja herkkien sähköenergioiden väreilystä
tiivistynyt olio, kosmisen ajatussäteilyn
koostuma (I opetuskirje, s. 5).
Tästä ajatusaineesta, ”kosmisesta ajatussäteilystä”, kukin yksilö muovaa ajatuksia
ja lähettää niitä takaisin kosmiseen tajuntaan, samoin hän vastaanottaa kosmisesta
tajunnasta aaltopituudeltaan sellaisia ajatuskoostumia kuin mihin hänen tajuntansa
on viritetty eli minkä laatuisia ajatuksia ja
tunteita hän on tottunut sallimaan tajunnassaan. Ajatusjooga opettaa muovaamaan
ajatuksia oikealla tavalla ja tulemaan siten ajatusten, sanojen ja tekojen herraksi. Oikeaa ajattelua on sellainen ajattelu,
puhe ja toiminta joka on oikeaa paitsi
yksilön itsensä myös koko yhteiskunnan
ja koko kosmoksen kannalta. Ajatusjoogaan on rakennettu erittäin korkeatasoinen
etiikka, kyseessä on itse asiassa eettinen itsekasvatusmenetelmä.
Ihmisen olemuksessa vaikuttaa kolme voimaa: ajatus, tunne ja tahto. Kaikki
tekeminen rakentuu vaihtelevasti näiden
osatekijöiden vaikutuksesta. Ihmisen jumalallinen Itse – korkeampi Minä – on
hänen kaiken toimintansa ohjaaja ja
liikkeellepaneva voima. Se ohjaa ihmis-
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Kirjeopisto Vian rajajooga lähtee positiivisten ajatusten harjoittamisen ideasta. Tavoitteena on kehittää itselleen voimakkaat
loogisesti positiiviset ajatukset sekä ajattelu,
joilla voi vaikuttaa oman luonteensa muotoutumiseen ja elämänsä laatuun sekä myös
ympäristöönsä ja muihin ihmisiin.
Kirjeopisto Vian rajajooga, ajatusjooga,
on sovellettu erityisesti länsimaiselle mentaliteetille. Itämaisen filosofian ohella on
otettu huomioon Jeesus Kristuksen jokapäiväistä elämää varten soveltama eettinen
filosofia. Näin on löytynyt keskitie idän ja
lännen opetusten välillä. Tarkoituksena on,
että oppilas tämän rajajoogamenetelmän
avulla oppii paremmin tuntemaan todellista itseään – omaa rakennettaan
ja itsessään piileviä jumalallisia voimia
– sekä pääsemään tietoiseen yhteyteen
jumalallisen, positiivisen puolensa kanssa ja siten löytämään oman sisäisen Mestarinsa = Korkeamman Minänsä.
Kirjeopisto Vian perusti 7.6.1955 Savonlinnassa Tyyne Eliina Matilainen (1911–
1989) yhdessä työtoverinsa Mirja Salosen
(1925–2002) kanssa. Nämä perustajaopettajat ovat kertoneet saaneensa alkuideat
rajajoogan kurssiin tajunnallisessa kokemuksessa, jota he nimittivät buddhavalaistukseksi, silti ideoiden fyysiseen muotoon
kirjoittaminen oli vaativa luova prosessi.
Opetuskirjeet antavat avaimet luonteen jalostamiseen kunkin oppilaan omasta elämänkatsomuksesta lähtien ja sovellettuna
kunkin oppilaan kehitysvaiheeseen.
Rajajoogamenetelmä on saatettu sellaiseen muotoon, että jokainen kiinnostunut
pystyy sitä harjoittamaan. Peruskurssin oppimateriaali käsittää 10 opetuskirjettä, jotka ovat nykymuodossa A5-kokoisia vihkosia
sivumäärältään yhteensä noin 200.
Kirjeopisto Vian ajatusjoogan opettajana
toimii nykyisin psykologi Terttu Seppänen
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