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

To u k o k u u n u u t i s k i r j e
Hyvää toukokuuta!
Kauan odottamamme kevät alkaa vihdoinkin olla todellisuutta. Huikeasti lisääntynyt
valo vaikuttaa elävöittävästi kaikkiin elintoimintoihimme ja ennen kaikkea mielialoihimme. Vaikka Ukrainan sota ja korona-pandemia vievät suurimman osan julkisesta mediahuomiosta, tuottaa meidän sisäinen ”mediatoimistomme” meille enenevässä
määrin positiivisia tuntemuksia ja mielihyvää. Luonto on tässäkin ihmistä viisaampi.
Gnostilaisen Seuran tarkoituksena on jatkossa pitää kaikki fyysiset koulutus– ja keskustelutilaisuudet samanaikaisesti myös virtuaalisina niin, että Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat voivat osallistua niihin helpommin.

GNOSTILAINEN MESSU - "VALON HARTAUS"
Sunnuntaina 15.5.2022 klo 17.00—18.00
Helsingissä, Uudenmaankatu 33 (katutaso)
TILAISUUS ON MAKSUTON—VAPAAEHTOINEN KOLEHTI
Gnostilainen messu on musiikkipainotteinen hartaustilaisuus. Messun musiikki koostuu tunnetuista klassisista
sävellyksistä, joihin on tehty suomenkielisiä gnostilaisia
sanoituksia. Liturginen sanoma on dogmeista vapaa.
Messuun sisältyy kaksi gnostilaisuudelle ominaista toimitusta: ”uudistumiskaste”, joka on henkilökohtaisen sisäisen uudistumisen vertauskuva, sekä ”yhteisyyden ateria”, joka on keskinäisen rakkauden vertauskuva. Tilaisuus on avoin kaikille.
https://www.gnosis.fi/gnostilainen-messu/

G-KLUBI

Sunnuntaina 15.5.2022 klo 18.30-20.00

Helsingissä, Uudenmaankatu 33 (katutaso)
ja samanaikaisesti virtuaalisesti Zoomissa
TILAISUUS ON MAKSUTON
Hannele Valkama alustaa aiheesta: "Sisäinen eheytyminen":
Virtuaaliseen G-klubiin pääset mukaan klikkaamalla
linkkiä: https://us02web.zoom.us/j/87475417304
Fyysisessä tilaisuudessa on teetarjoilu.
G-klubi on vapaa keskustelupiiri, joka on avoin kaikille
vilpittömille Valon etsijöille ja syvällisestä ajatusten
vaihdosta nauttiville. Pääsymaksua ei vaadita.
Tervetuloa mukaan kuulemaan hyvä alustus ja keskustelemaan!

GNOSTILAINEN MYSTEERIKOULU — 4B-JAKSO
GNOSIS KIINASSA JA JAPANISSA
Sunnuntaina 29.5.2022 klo 15—17
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 29.5. ovat:
- Buddhalaisuus
- Kungfutselaisuus
- Taolaisuus
- Shintolaisuus
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/

UUSIA GNOSTILAISIA ÄÄNIESSEITÄ — MAKSUTTA
Gnostilaisen Seuran nettisivuilta löytyy uusia ääniesseitä eli puhuttuja 5-20 minuutin mittaisia artikkeleita mieltä askarruttavista
gnostilaisista aiheista. Näitä ääniesseitä on mukava kuunnella vaikka junamatkalla tai ulkoilulenkillä.
Äänikirjeet löydät nettisivuiltamme:
https://www.gnosis.fi/itseopiskelu/aanitiedostot/

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)

