”Katsokaa, mitä ihmiskunta
tarvitsee!”
ELINA KAKKO

M

ennyt
vuosi oli
erilainen vuosi.
Olemme useaan
kertaan saaneet
lukea tai kuulla
uutisissa lauseen:
”Elämme poikkeuksellisia aikoja.” Varmaankin jokainen henkisen tien kulkija on
pohtinut itsekseen, mikä tämän kaiken kokemamme merkitys ja tarkoitus on.
Tietänet kirjailija Caroline Myss’n –
hänet, joka tuli kuuluisaksi kyvystään tehdä ihmiselle energialuenta. Hän on kirjoittanut useita kirjoja, ja suomeksi on
ilmestynyt mm. Hengen anatomia (engl.
Energy Anatomy) ja Tie sisäiseen linnaan. Myssillä on todistettavasti taito lukea energioita. Olen katsonut hänen joitakin viimeaikaisia opetusvideoitaan ja olen
ymmärtänyt seuraavaa. Ihmisen tietoisuudessa ja energiarakenteessa on tapahtunut
suuri muutos jo noin 70 vuotta sitten - silloin, kun ydinenergia valjastettiin käyttöön. Myss sanoo, että olemme jopa eri
ihmislaji kuin ennen ydinenergian mahdollisuuksien löytämistä. On selvää, että
ydinenergian löytämisen ja käyttöönoton
myötä ihminen alkoi enemmän ymmärtää energiasta. Ongelmia on syntynyt siksi, että ihminen ei ole ottanut löytämäänsä
tietoa kokonaisvaltaisella tavalla käyttöönsä – ei ole oppinut tai hyväksynyt olevansa
itse energiaolento! Koska hän ei tajua tätä
itse, ei hän ymmärrä toistenkaan elollisten
olevan energiaolentoja ja osa samaa, yhtenäistä energiakokonaisuutta. Tämä on nykyisten ihmiskunnan ja planeetan ongelmien keskiössä. Holistinen lähestymistapa
puuttuu, vaikka ymmärrystä jo on.
Ihmisen pitäisi nyt ymmärtää ja huomata, minkälaiset tekijät vaikuttavat hänen energiaansa: fyysiseen sekä tunne- ja
ajatusenergiaansa. On opittava tietoisesti
lukemaan sekä omaa että toisten energiaa.
Energiassa - ja siten kaikessa, on kyse voimasta ja sen käytöstä. Jokaisen on opittava
tiedostamaan, kuinka hän toimii suhteessa voimaan: eli kuinka lisää omaa henkistä
voimaansa ja kuinka vaikuttaa toisen henkiseen voimaan. Meidän tulisi lisätä itses-

sämme, toisissamme ja ympäristössämme
Hyvyyden voimia. On tajuttava, että ihmisten välillä on ”inner-net” – aivan niin
kuin tietokoneilla ja muilla älylaitteilla on
”inter-net”. Myssin mukaan useat ihmiset
elävät narsistisessa kuplassa. Sen sijaan jokaisen ihmisen pitäisi ymmärtää olevansa
osa suurta tietoisuuden energiakokonaisuutta. Se tarkoittaa vastuun ottamista siitä, mitä sanoo ja mitä ajattelee.
Kaiken tutkimuksen ja löydetyn tiedon
perusteella ihmisen pitäisi nykyään olla tasapainoisempi ja terveempi. Vaan miten onkaan asian laita? Millainen on terve ihminen? Myssin mukaan meillä ei ole tämän
ajan terveen ja tasapainoisen ihmisen roolimallia. Menemme jonnekin paikkaan parantamaan itseämme ja odotamme toisen antavan vastauksia, puhdistavan energiamme ja
tekevän jotain puolestamme. Työ tasapainon palauttamiseksi on tehtävä itse, mutta
toinen voi kyllä auttaa prosessin käynnistämisessä. Täydellisen terveyden ilmentyminen voi kuitenkin tapahtua tässä ja nyt, jos
ihmisen ymmärrys itsensä ja ajan olemuksesta muuttuu. Kun ihmisen tajunta kokee
muutoksen horisontaalisesta aikakäsityksestä vertikaaliseen, silloin esim. terveyden
on mahdollista ilmentyä nyt-hetkessä. Vertikaalisessa ajassa eli ikuisessa NYT-hetkessä
on Jumalallisuus vahvasti läsnä. Siihen perustuvat spontaanit parantumiset.
Ihmiskuntana olemme käännöskohdassa. Aikaisemmat sukupolvet ovat eläneet keskittyen jokapäiväiseen fyysiseen
selviytymiseen. Nyt on uusi aika. Meidän
tulee vihdoin oppia kohtelemaan, auttamaan ja hoitamaan itseämme ja toisiamme energiaolentoina, jotka ovat jatkuvassa
yhteydessä toisiinsa ja koko luomakuntaan. On opittava toimimaan hyvässä yhteistyössä ja suojelevassa hengessä kivi-,
kasvi- ja eläinkunnan kanssa. On aika toimia myös universaalien lakien mukaisesti
ja niitä kunnioittaen. Sillä ihminen mikrokosmoksena on myös makrokosmos.
Meillä on jälleen käsissämme todella tärkeä tehtävä: toimia viisauden Valoa
vahvistaen inner-netissä ja inter-netissä.
Inter-net on tullut jäädäkseen ja mielestäni on tärkeää olla rakentamassa sitä järkevällä sekä rauhaa ja rakkautta rakentavalla
tavalla. Omakohtaisen luonteenjalostamisen myötä rakennamme jokainen tervettä
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inner-nettiä – eli kudosta, joka on kietonut meidät kaikki yhteen, samaksi tajunnaksi. Olemme yhtä niin alemmilla kuin
ylemmilläkin tajunnantasoilla. Ikuinen
Itse on yhteinen, korkea nimittäjämme.
Kirjeopisto Vian perustajaopettaja ja
suomalaisen rajajoogamenetelmän kehittäjä Tyyne Matilainen (1911–1989) sanoi:
”Katsokaa, mitä ihmiskunta tarvitsee.” Hän
opetti, että keskinäisten ajatussiltojemme
rakennusaineina olkoon keskinäinen sopu,
ymmärtämys, kunnioitus ja rakkaus.
Vastuullisena Valkean tien kulkijana
ja kanssaluojana osaat tehdä oman osuutesi parhaalla mahdollisella tavalla, Hyvyyden voimien lisäämiseksi luomakunnassamme. Huolehtikaamme toisistamme
ja kauniista planeetastamme.
Toivotan terveyden ja ystävällisyyden
henkeä sekä viisauden Valoa meille kaikille!
Elina Kakko on Via-Akatemian rajajooganopettaja ja jooganopettaja SJL. Hän on
kasvatustieteiden maisteri ja musiikkipedagogi. Elina asuu Kemissä ja työskentelee
siellä musiikkiopistossa ja seutuopistossa
opettaen eri-ikäisille laulua ja joogaa sekä
Via-Akatemian ajatusjoogakoulussa opettaen Kirjeopisto Vian rajajoogankurssia.
Hänellä on toiminimi Pro VitalHarmonia,
ja on tehnyt mm. vyöhyketerapiaa, voice
massage-terapiaa ja henkisen astrologian
tulkintoja sekä käynyt luennoimassa mm.
terveellisestä äänenkäytöstä, kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja henkisestä
kasvusta. Elina on ollut koko ikänsä kiinnostunut kristillisestä mystiikasta, esoteerisista opetuksista, filosofiasta, psykologiasta,
terveydestä ja musiikista. Opiskeltuaan
Kirjeopisto Vian rajajoogakurssin tietoinen
yhteys Jumalaan ja kontemplatiivinen joogaharjoitus on noussut hänen elämänsä keskiöön. Elina kirjoittaa rajajoogasta kirjaa,
jonka kustantaa Via-Akatemian säätiö sr.
Kirjeopisto Vian rajajoogankurssi on
nyt toimitettu kirjaksi: Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen, KIRJEOPISTO
VIAN RAJAJOOGAN KURSSI. Kymmenen opetuskirjettä. Toimittanut Terttu
Seppänen. Via-Akatemian säätiö sr 2019.
Lisätietoja ja tilauksetwww.via.fi Via-Akatemia on Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja YouTubessa.

Valon kolmiotyöskentelyä
maaplaneettamme auttamiseksi
KALEVI RIIKONEN

Aine, tiivistynyttä energiaa

Uuden ajan myötä on Maa-planeetalle
odotettavissa suuria muutoksia. Jotta
muutokset tapahtuisivat mahdollisimman
hallitusti, tarvitaan nyt runsaasti positiivista energiaa. Tätä Korkeinta Elämän
Tietoisen Valon Energiaa ja tahtoa auttaa meidän planetaarista kehitysjärjestelmäämme on maailmankaikkeus täynnä,
mutta ihmiskunnan keskuudesta energian
edelleen kanavoijia tarvitaan paljon lisää
Maapallolla. Tahdotko myös sinä olla yksi
meistä?
Maan tasolla oleva aine on tiivistynyttä energiaa, valoa. Nykytieteenkin käsityksen mukaan energian voimin voidaan
vaikuttaa aineen tasolle. Kolmiotyöskentelyn avulla voi jokainen halukas tulla
mukaan välittämään Maapallolle hyviä,
ylevän kohottavia Suuren Suunnitelman
Ohjauksen, Säätelyn ja Hallinnan mukaisia Elämän Tietoisen Valon Laatujen
energioita.

Muutosten aika on nyt

Paljon on puhuttu siitä, että uuden aikakauden alku on muutosten aikaa. Vesimiehen ajan alkamisen lisäksi on meneillään muitakin muutoksia, mikä selittää
sitä, että odotettavissa olevat tapahtumat
ovat tavallista aikakauden muutosta moniulotteisempia ja laajempia. Pohjimmiltaan on kyse erään asteisesta maapallon
inkarnoitumisesta, Maapallon kaikkien
elonaalto-järjestelmien kohottamisesta
henkisempien vaikutteiden tasoille.
Tämän kohottamisen myötä Maapallon fyysiseltä tasolta aina nirvaaniselle
ulottuvuudelle asti kertynyttä väärien ohjelmien energiaa ja sulkevaa kielteisyyttä
ja tästä seuraavaa negatiivisuutta poistetaan. Näin, jotta planeettamme olisi valmis vastaanottamaan puhtaampia, korkeampia aurinkokuntamme Ohjauksen
nosteita ja uudenlaisia laatujen värähtelyjä. Tällainen voi toteutua siihen tasapainorajaan saakka, mihin ihmiskunnan
omat edellytykset antavat myöten. Siis
myös ihmiset yksilöinä tulevat voimakkaammin ja entistä suuremmalla määrällä mukaan yhteistoimintaan suuressa
avustamistoiminnassa.
Tarkoitus on, että tätä negatiivisuutta saataisiin muunnettua niin, ettei maapallon fyysisessä olomuodossa tapahdu
äkillisiä mullistuksia. Jos negatiivisuutta ei kuitenkaan saada riittävästi purettua

ajoissa eli Maapallon energiajärjestelmiä
eheytettyä, eikä saada tarpeeksi puhdistettua vaikuttavia korkeampia energioita
varten, voi tapahtua monenlaisia ylimääräisiä mullistuksia, esimerkiksi maanjäristyksiä ja tulvia, jotka pahimmillaan
uhkaisivat jopa planeettamme fyysistä
elämää. Positiivisten energioiden avulla
voidaan kuitenkin lieventää mahdollisia
mullistuksia, jos niitä ihmiskunnan laimeasta osanotosta johtuen pääsee tulemaan.
Tarvittaessa avaruuskansa tulee auttamaan evakuoimalla Maan asukkaita
avaruusaluksille pahimpien mullistuksien ajaksi, jos mikään muu mahdollinen
auttava toiminta ei ole siihen mennessä
tuottanut riittävää tulosta. Jotta tätä äärimmäistä aputoimenpidettä ei tarvittaisi, on syytä pyrkiä kanavoimaan eri tavoin nykyistä runsaammin positiivisia ja
kaikin tavoin Tietoisen Valon Ohjelman
ja Järjestyksen voimavirtauksia planeettamme kokonaisuuteen. Oikeansuuntaisten eheyttävien positiivisten ajatusten ja
energioiden välittäminen ihmisyksilöiden
kautta päivittää osaltaan planeettamme
kollektiivimuistiin uusia, oikeudenmukaisempia ja universaalisen rakkausviisauden värittämiä käytöskaavoja kaikkien
tietoisuuksien saapuville.

Kuka voi välittää
positiivisia muutosvoimia?

Maailmankaikkeus on tulvillaan moniasteista ja -tasoista valoa, joka on energiaa.
Tätä energiaa voidaan kanavoida maan
päälle laajempaankin käyttöön. On olemassa ihmisiä, jotka jo toimivat energian
ja tiedon välittäjinä, kanavina, mutta täytyy ymmärtää, että hiljentyessään kaikki
ihmiset toimivat kanavina eli voivat välittää energioita. Teho moninkertaistuu yhdistettäessä useiden ihmisten välitystyö.
Tämän päivän ihmiset voisivat saada
paljon hyvää aikaan, jos he yhdessä keskittäisivät rukouksensa ja elämää rakentavat ajatuksensa tiettyihin kohteisiin.
Ei tarvitse odottaa sitä hetkeä, jolloin on
täysin perehtynyt luovan ajatuksen lain-
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alaisuuksiin tai on saavuttanut kehityksessään sen vaiheen, jolloin kanavat luonnostaan aukeavat.
Jokaisella vastuunsa tuntevalla on oikeus ja tällä hetkellä suorastaan velvollisuus toimia Maapallomme ja sen kaikkien
asukkaiden ja koko luomakuntajärjestelmämme hyväksi. Nyt tarvitaan jokaista,
myös Sinua, hyvien Tietoisuuden Energiavalon Voimien Ohjaamaan välitystyöhön. Kolmiotyöskentely on juuri nyt
tärkeää, sillä uudet, puhdistavat ja kohottavat energiat ovat tällä hetkellä Maapallolla entistä helpommin saavutettavissa.
Kolmiotyöskentelyn avulla jokainen
ihminen voi edesauttaa sitä, että oikeat Ikuisen Itsen ohjaamat sielun ohjelmat
pääsevät helpommin läpi maan tasolle entisten vääristyneiden malliohjelmien tilalle. Näitä energioita on lupa käyttää
kaikkeen hyvään, eli mihin hyvänsä epäitsekkääseen työhön koko Maa-planeettaa
palvelevalla tavalla.

Kolmiot valon työssä

Kaikkeuden peruskolminaisuus, Kolmioiden perusta, lähtee Kolmiyhteisestä Kaikkeuden Alkulähteestä. Siitä historiamme
tuntee monenmoisia käsitteitä ja nimikkeitä. Tärkeintä on asioiden perimmäinen
ymmärtäminen eikä pelkillä nimikkeillä pelaaminen. Aikamme energiallista
vastaavuutta kuvaisivat ehkä parhaiten
seuraavat mahdollisimman neutraalit nimikkeet: Täydellisin Kirkkain Rakkaus,
Täydellisin Ääretön Viisaus ja Täydellisin
Rajaton Voima. Vielä näidenkin yläpuolella on Perimmäinen Jakamaton Absoluuttinen Jumaluus.
Kolminaisuudessa vallitsee suunnaton harmonia ja tasapaino, joka on vapaa
kahden vastakkaisvoiman keskinäisestä
jännitteestä. Tämä on perusmallina käsitteelle kolmioenergisoinnissa tapahtuva
välitystyöskentely. Päättäväinen pyrkimys
tähän ylevään, kaikkeutta hallitsevaan
ajatukseen, vie meitä kohti Ikuista Valoa.
Jumaluuden kolminaistuma hallitsee ja
säätelee eri tavoin kaikkeuden perusolemusta. Suoraan alenevat, aste asteelta laskeutuvat, ohjaavat Jumaluuden alenevat
kerrannaiset toteuttavat prismoittuessaan
seitsenjakoisina sarjoina Luojan Suunnitelmaa lukemattomien ohjaajien ja säätelijöiden välityksellä.
Lisätietoa kolmiotyöskentelystä löytyy
Kalevi Riikosen uudesta kirjasta ”Ajan
virran ajatuksia”, katso takasivu.

