
”Ja ellei Hän olisi ylösnoussut...”
Kristus-vaiheita matkalla henkiseen ihmiseen
Judith von Halle koki vuoden 2004 pääsiäisaikaan stigmatisaation, jonka yhteydessä hänellä 
ilmeni kyky kokea Kristuksen elämän tapahtumia hyvin elävällä ja yksityiskohtaisella tavalla. 
Näin saamansa tiedon hän on yhdistänyt Rudolf Steinerin henkisiin tutkimuksiin ja tuloksena 
on sekä konkreettinen että henkisesti syvällinen kuvaus niistä aistittavista ja yliaistisista tapah-
tumista, jotka liittyvät ensimmäisen pääsiäisajan tapahtumiin ja Kristuksen ristinkuolemaan. 
Kirjan alussa Peter Tradowsky selvittää stigmatisaatioon liittyviä kysymyksiä. 200 sivua, svh 28 €

Julkaisija: Suomen antroposofinen liitto, Uudenmaankatu 25 A 4, 00120 Helsinki, 
puh. (09) 696 2520, fax (09) 680 2591, kirjamyynti@antropos.fi, 
tilaukset myös: www.antropos.fi.

Syksyn antroposofinen tapahtumakalenteri on ilmestynyt. 
Katso: www.antropos.fi

www.enkeltenkoti.com

Marketta Rantti
koulutuksesta vastaava opettaja

Tiedustelut: 
Marketta Rantti, puh. 045 122 9051,

marketta.rantti@pp1.inet.fi

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Marja Jordman, puh. 040 7387 648,

posti@enkeltenkoti.com

ENERGIAPARANTAJAKOULUTUS
Kymmenes vuosikurssi alkaa maaliskuussa 2012
Neljän vuoden aikana on 16 viikon pituista koulutusjaksoa. 

VIIKONLOPPUKURSSIT:
23.-25.09.11 Aamulehden ent. Pääkonttori, TAMPERE
28.-30.10.11 Hyvänolon Kauneusk. Ruusunen, SAVONLINNA
11.-13.11.11 Minä Olen -keskus, HELSINKI
18.-20.11.11 Lehtomäen Parturi Kampaamo, KOUVOLA
25.-27.11.11 Method Mind tiloissa, TURKU
17.-19.02.12 Minä Olen -keskus, HELSINKI

Viikonloppukurssi on itsenäinen kokemus sellaisenaan,
mutta myös johdanto energiaparantaja-koulutukseen.

www.tuulikannel.fi
info@tuulikannel.fi
www.tuulikannel.fi
info@tuulikannel.fi

EHEYTYMISOHJELMA
• Visuaalinen rentoutus • Visuaalinen meditaatio

Tavoitteena kehon, mielen ja hengen yhdistyminen;
solumuistin ja mentaalisten rakenteiden puhdistuminen;

valon, kirkkauden ja Jumalan rakkauden
vastaanottaminen; 

paraneminen ja eheytyminen kaikilla tasoilla.
Tilaa esite!

INTUITIIVINEN 
PARANTAJAKOULUTUS
Kuusi viikonloppua käsittävä kokonaisuus. 

Ensimmäinen koulutusryhmä valmistunut 1996. 
Uusi 21. ryhmä aloittaa 4.–6.11.2011 Frantsilassa.

(Nyt perustason koulutus 4 viikonloppua)

HOITOVASTAANOTTO
Jyväskylässä ja Tampereella 

 Kouluttaja, parantaja Parantaja
 Anna-Liisa Nuutinen  Erkki Nuutinen
 050 322 3930 040 538 2029

Hoito- ja 
kurssipalvelu
TUULIKANNEL

Hoito- ja 
kurssipalvelu
TUULIKANNEL

ITSETUNTEMUSTA, LUENTOJA, KURSSEJA JA 
PERUSTEIDEN KOULUTUSTA

Tule mukaan astrologian mielenkiintoiseen maailmaan!
turkuastro@turunastrologinenseura.fi tai 0400 977 333 / Eija

www.turunastrologinenseura.fi

Mestarinkatu 2, 20810 Turku
p. (02) 273 4747, fax (02) 273 4778

www.turunsteinerkoulu.fi
kanslia@turunsteinerkoulu.fi

Integraalihenkisyyden Aikakauskirja

Olavinkatu 34 B 22, 57130 Savonlinna
(015) 273 558, 050 567 9630

Kirjeopisto Via

opetusta

Ajatusten
avulla

Rajajoogan
sisäiseen muutokseen

luonteen jalostamiseksi

Vuositilaus 15,00 euroa.
015 543112 tai 040 825 5165

uusi.sa�iri@via.�
www.uusisa�iri.�
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Crimson Circle

Crimson Circle on maailmanlaajuinen 
Uuden Energian henkisten opettajien 
ja opastajien yhteisö. Sen ensisijaisena 

tarkoituksena on tukea opettajia, jotka ovat 
omistautuneet tietoisuuden kehittämiselle ja 
työskentelevät henkisen heräämisen ja opet-
tamisen parissa yli sadassa eri maassa. 

Crimson Council on opettamiseen eri-
koistunut enkelikunta, joka on omistautu-
nut “Kaiken Mikä On” kasvulle ja evoluu-
tiolle. Crimson Circle on Crimson Councilin 
maanpäällinen ilmentymä, joka muodostuu 
ihmisistä, jotka oman kokemuksensa kautta 
ovat valmistautuneet opettamaan muita he-
rääviä ihmisiä ympäri maailman. Crimson 
Circlen jäsenet, Shaumbrat, ovat ihmisiä 
jotka ovat ymmärtäneet oman jumaluuten-
sa ja pyrkivät tuomaan tämän jumaluuden 
kehoonsa ja jokapäiväiseen elämäänsä sekä 
elämään arkipäiväänsä tietoisina, vastuulli-
sina luojina. Shaumbra on muinainen sana, 
joka tarkoittaa perhettä samalla matkalla.

Crimson Circle sai alkunsa vuonna 1999 
Tobiaksen inspiroivien ja lämminhenkisten 
sanomien myötä. Tobias tunnetaan parhai-
ten 2500 vuoden takaisesta elämästään, 
jota kuvataan apogryfisessä Tobitin kirjassa. 
Kymmenen vuoden ajan hän toi meille sano-
miaan, viisauttaan ja huumoriaan Geoffrey 
Hoppen välityksellä. Tobiaksen tarkoitukse-
na oli auttaa henkisen muutoksen keskellä 
eläviä ihmisolentoja sekä niitä, jotka valit-
sevat Uuden Energian opettamisen muille. 
Tobias palasi ihmiskehoon heinäkuun 19. 
päivänä 2009. Adamus Saint-Germain on ot-
tanut hänen paikkansa Crimson Circlessä.

Mitä CC opettaa?

Crimson Circlen uskomusjärjestelmä on 
avoin ja kunnioittaa kaikkia ihmisiä ja heidän 
uskomuksiaan. Ryhmä tunnetaan ”Uuden 
Energian luokkahuoneena” ja se työskentelee 
voimaantumisen ja valaistumisen kysymysten 
parissa. Ihmisen vastuuta omasta elämästään 
ja kaikista kokemuksistaan korostetaan. Ih-
minen voi yhdistää ihmisyyden ja jumaluuden 
itsessään ja tuoda jumaluuden osaksi itseään 

sekä elää iloista, intohimoista ja vapaata elä-
mää. Shaumbrat eivät kumarra kuvia eivätkä 
istu vuorenrinteellä meditoimassa. He nautti-
vat elämästään täysin siemauksin!

Crimson Circlen opetusten mukaan 
sinä olet myös Jumala ja oman todelli-• 
suutesi ja kokemustesi luoja
sinulla on kaikki tarvittavat työkalut • 
itsesi parantamiseen, tasapainottami-
seen ja uudistamiseen
kaikki on aina jumalallisessa järjestyk-• 
sessä
kaikki on todellakin hyvin koko luo-• 
makunnassa! 

Seksuaalienergioiden koulu (SES)

Feminiini- ja maskuliinienergiat joutuivat 
epätasapainoon aikakausia sitten ja tämä 
epätasapaino on luonut kasvualustan ns. 
seksuaalienergiavirukselle, joka leviää ja 
kasvaa edelleen ihmiskunnassa. Energioi-
den epätasapaino heijastuu kaikkialle maa-
ilmaan henkilökohtaisella yhteisöllisellä ja 
yhteiskunnallisella tasolla. Tietoisuus tästä 
epätasapainosta ja viruksen toiminnasta 
on tärkeimpiä asioita, joiden avulla energiat 
voidaan saada takaisin tasapainoon. 

Seksuaalienergioiden koulu on Crimson 
Circlen tärkeimpiä kursseja. Ei ole sattuma, 
että kaikista CC:n syventävistä opinnoista 
juuri Seksuaalienergioiden koulussa on 
eniten opettajia ja kurssin käyneitä oppilai-
ta.  Lähes kaikki kurssin käyneet käsittävät 
heti materiaalin ja sen inspiroiman henkilö-
kohtaisen muutoksen arvon. 

Seksuaalienergioiden koulussa ei ole 
kysymys seksistä, vaan itsensä rakastami-
sesta hyvin syvällisellä ja merkityksellisellä 
tavalla. Siinä on kyse toisten energian varas-
tamisen ja ihmisten välisen manipuloinnin 
lopettamisesta. Seksuaalienergioiden koulu 
tarjoaa ymmärrystä siitä, miten feminiiniset 
ja maskuliiniset ydinenergiat joutuivat eril-
leen kauan sitten ja miten ne voidaan yhdis-
tää jälleen henkilökohtaisella tasolla.  

SES opettaa meille hyvin käytännöllisellä 

tavalla seksuaalienergiaviruksen toimintaa. To-
biaksen mukaan virus sai alkunsa tietoisuuden 
epätasapainosta. Virusta ei kontrolloi kukaan 
tai mikään, se ei ole osa salaliittojuonia eikä se 
tule ns. pimeältä puolelta. Monin tavoin se on 
kuin flunssavirus; se siirtyy ihmiseltä toiselle 
ilman valintaa. Se varastaa energiaa ja lopulta 
vie ihmiseltä kyvyn nauttia elämästään. 

Tobias kertoo näkemyksensä siitä, 
kuinka viruksesta voi vapautua.  Työkalu-
na tähän hän esittelee meille Alian, joka 
tarkoittaa hepreasta käännettynä “paluuta 
kotiin”. Aliassa on kyse palaamisesta takai-
sin rakkauden tilaan omassa olemuksessa. 
Tobiaksen mukaan tämä on helpoin tapa 
vapautua viruksesta. Seksuaalienergioiden 
Koulu tarjoaa turvallisen tilan ja ammatti-
maista ohjausta, jonka avulla voit käsitellä 
niitä asioita, joita kurssilla nousee pintaan. 
CC:n opettajat ovat kokeneita ja koulutettuja 
käsittelemään virukseen liittyviä haasteita. 

SES-kurssi on haastava, myös silloin, kun 
se koetaan kurssin turvallisessa tilassa. Usein 
energiat lähtevät liikkeelle jo paljon ennen 
varsinaisen kurssin alkua. Se vaikuttaa mm. 
tunnetiloihin, syömiseen, nukkumisrytmiin, 
elektronisiin laitteisiin ja jopa opiskelijoiden 
fyysiseen matkaan kurssipaikalle. Kurssin en-
simmäisinä päivinä on hyvinkin raskaita tun-
nelmia. Toisin sanoen, tämä ei ole välttämättä 
viikonloppu täynnä hymyä ja hyvää mieltä. Kui-
tenkin kurssin loppuun mennessä suurin osa 
osallistujista on kokenut syvällisiä oivalluksia, 
jotka myöhemmin muuttuvat todellisiksi hen-
kilökohtaisiksi muodonmuutoksiksi. Yli 65% 
kurssin osanottajista pitää seksuaalienergioi-
den koulua elämänsä käännekohtana.

Et koskaan enää näe maailmaa samalla 
tavalla käytyäsi SES:n.

Seksuaalienergioiden koulu
rEEtta LaPPaLainEn

Luento aiheesta Turun Henkisen 
Keskuksen to-illassa 16.10. Katso 
s. 13.
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