GNOSTILAINEN SEURA
Gnosti la i nen S eu ra o pas taa iku is ten totu uks ie n etsi jö it ä

Huhtikuun uutiskirje
Hyvää huhtikuuta!
UUTTA: GNOSTILAISET ÄÄNIESSEET
MAKSUTTA
Gnostilaisen Seuran uusimpana toimintamuotona ovat ääniesseet
eli puhutut 5-10 minuutin mittaiset artikkelit mieltä askarruttavista
gnostilaisista aiheista. Nämä ääniesseet ovat hyvä vaihtoehto esimerkiksi niille, jotka eivät halua tihrustaa tekstejä puhelimen tai
tietokoneen näytöltä, vaan haluavat kätevästi kuunnella niitä äänitteinä paikasta riippumatta.
Äänikirjeet löydät nettisivuiltamme:
https://www.gnosis.fi/itseopiskelu/aanitiedostot/

GNOSTILAINEN LUKUPIIRI
Aiheena: "Tuomaan evankeliumi" - 2-osa
Sunnuntaina 10.4.2022 klo 15-17
virtuaalisesti Zoomissa
TILAISUUS ON MAKSUTON

Voit liittyä mukaan virtuaalisesti tästä linkistä:
https://us02web.zoom.us/j/84640963844
Lukupiirissä jatketaan gnostilaisen Tuomaan evankeliumin käsittelyä. Osanottajien toivotaan tutustuvan
etukäteen tekstiin lataamalla se itselleen tästä linkistä: Tuomaan evankeliumi
Lukupiirin työskentelytapa on työpajatyyppistä. Lyhyen alustuksen jälkeen teksti jaetaan osiin, joita käsitellään pienryhmissä ja sen jälkeen käydään yhteisesti
loppukeskustelu. Tilaisuuden kesto on noin 2 tuntia.

GNOSTILAINEN MYSTEERIKOULU — 4A-jakso
GNOSIS INTIASSA
Sunnuntaina 24.4.2022 klo 13.00—18.00
virtuaalisesti Zoomissa
Mysteerikoulu tarjoaa osanottajille tiiviit opetuspaketit
maailman uskonnoista, filosofioista ja henkisistä liikkeistä. Mysteerikoulun formaattia on nyt kevennetty
niin, että jaksojen sisältö jaetaan kahteen osaan (A ja
B), joista kukin käsittää 1–1,5 tunnin mittaisen luennon
ja sitä seuraavan keskusteluosion. Myös jaksojen hinta
on puolitettu.
Seuraavan Mysteerikoulun luentojen aiheet 24.4. ovat:
- Brahmalaisuus
- Hindulaisuus
- Jainalaisuus
- Sikhiläisyys
Mysteerikouluun pitää ilmoittautua etukäteen ostamalla pääsylippu verkkokaupastamme: https://www.gnosis.fi/verkkokauppa/
Zoom-linkin hinta on Gnostilaisen Seuran jäseniltä 3 € ja muilta 5 €.
Osanottajat saavat samaan hintaan jälkikäteen luentojen videotiivisteet sekä luentoihin liittyvät syventävät opintokirjeet.
Lue lisää netistä: https://www.gnosis.fi/mysteerikoulu/

MATRIX-ELOKUVIEN GNOSTILAISUUS
Ei liene salaisuus, että Matrix-elokuvien taustalla on vahvasti
gnostilainen ajatusmaailma. Tätä on onnistuneesti analysoinut Tiina Kristoffersson kirjoituksissaan Vartija-lehdessä.
Voit lukea elokuvien arvioinnit tästä (ensimmäinen käsittelee Matrixin osia 1-3 ja jälkimmäinen 4-osaa):
https://www.vartija-lehti.fi/the-matrix-topselit-irti-todellisuuteen/
https://www.vartija-lehti.fi/the-matrix-resurrections/

Keväisin terveisin,
Pentti Tuominen
Gnostilaisen Seuran puheenjohtaja

Jos haluat ottaa yhteyttä Gnostilaiseen Seuraan, se onnistuu sähköpostitse:
gnostilainen@gmail.com
Samaan osoitteeseen voit ilmoittaa, jos et enää jatkossa halua Gnostilaisen Seuran
uutiskirjeitä.

Teol.maist. Janne Joutsenjoen luento ”Gnostilaisista ja hermetistisistä kirjoituksista” on 3.
osa luentosarjasta, mutta muodostaa täysin oman kokonaisuutensa, joten ei haittaa, vaikka
et ole osallistunut aikaisempiin osiin.
Luento kestää 1,5 tuntia, jonka aikana syvennytään valittuihin gnostilaisiin kirjoituksiin sekä
muutamiin hermetistisiin teksteihin Corpus Hermeticum-kokoelmasta. Luennot ovat mahdollisimman interaktiivisia.
Luennoitsija lähettää käsiteltävät tekstikappaleet oppilaille etukäteen tutustumista varten.
Oppilailla on mahdollisuus hermeneuttiseen tulkintaan, eli tekstien omakohtaiseen syvälliseen ymmärtämiseen: "Kuinka teksti puhuttelee sinua, kuinka koet tekstin sisällön, mitä saat
tekstistä itsellesi. Kokemuksia voit jakaa luennolla, tai voit jättää ne omiksi salaisuuksiksi."

Hermes Trismegistos
CORPUS HERMETICUM,
Smaragditaulu ja muita hermeettisiä kirjoituksia
Aatma 2019
Tämä hermetismin klassikko on vihdoinkin käännetty suomeksi. Seitsemäntoista Corpus
Hermeticum -traktaatin seuraksi tähän kirjaan on lisäksi käännetty kolme muuta hermeettistä tekstiä.

On sanottu, että hermetismi on ollut gnostilaisuudelle samaa kuin kabbala juutalaisuudelle – avain sisäiseen ymmärrykseen.
Kirja on pehmeäkantinen ja siinä on 224 sivua. 2. painos.
Hinta 30 € (sis. postikulut)

