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Taolaisessa filosofiassa ydinasioita 
ovat muutoksen välttämättömyys, ta-
kertumattomuus ulkoisiin asioihin; 

tunteisiin, tapahtumiin ja ajatuksiin sekä 
tietoisuus itsensä ja mielensä todellisesta 
olemuksesta. Ihmisen kärsimyksen syvin ai-
heuttaja on tietämättömyys siitä kuka todel-
la on. On hyvin inhimillistä pelätä muutosta, 
mutta olemme syntyneet muuttuaksemme, 
jalostaaksemme itseämme. Mielen muutos 
on ratkaisun avain henkisessä kehitykses-
sämme, koska kaikki tapahtuu mielessä. 
Jos aina vaan tekee mitä ennenkin on teh-
nyt, seurauksena on sitä samaa kuin ennen-
kin. Kun uskaltautuu antautumaan elämän 
virtaan ja muutokseen se synnyttää aidon 
turvallisuuden tunteen, luottamuksen omiin 

kykyihinsä ja Korkeimman johdatukseen. 
Viisi elementtiä on kiinalaisen lääketie-

teen perusta. Ne liittyvät läheisesti myös Poh-
jantähteen, Otavaan ja viiteen planeettaan.

ihmisen keho on 
arvokas taideteos

Viisi elementtiä puu, tuli, maa, metalli ja vesi 
on luotu maapallolle ennen ihmistä. Nämä 
kaikki laadut sisältyvät ihmisen kehoon ja 
sen toimintoihin. Elämän Pyhä Henki, kaik-
kea ylläpitävä Voima hengittää kanssamme 
jokaisessa hetkessämme sekä kaikissa luo-
duissa olennoissa ja luonnossa.

Tämä energia fyysistyy kehossamme ja 
tukee elämäämme. Pelkästään vuodenaiko-
jen vaihtelulla on suuri merkitys. Viisi ele-
menttiä sisältää tiedon ihmisestä fyysisel-
lä, tunteiden, mielen ja henkisellä tasolla. 
Meissä oleva kosminen parantava äly sisäl-
tyy kaikkiin kehon solujen rakenteisiin. Li-
haksiin, luihin, jänteisiin jne. ja erityisesti 
sisäelinten henkiseen rakenteeseen, niiden 
tehtävään ihmisessä, jotta kehomme toimii 
parhaalla mahdollisella tavalla palvellen 
henkistä tietoisuuttamme. 

Keho on hyvin viisas ja arvokas. Kehon 
soluissa on kaikki tieto ihmisestä itsestään. 
On huomattava, että ajattelulla, mielellä ei 
tätä tietoa ole. Persoonallinen ajatteleva 
mieli toteuttaa ulkoa opittua ja niitä usko-
muksia, joita ihminen monien elämiensä 

varrella on omaksunut ja luullut omaksi it-
sekseen. Mieltä voi kuitenkin muuttaa.

Arkielämässä voimme elementtien kautta 
tarkastella muutostarvetta ja mahdollisuuksi-
amme. Elementtien energia vaikuttaa meissä 
kaiken aikaa, mutta seitsemän vuoden jak-
soissa tietyn elementin vaikutus on huomat-
tavasti suurempi. Taolaisuudessa sisäelimet 
(12 kpl) liittyvät kukin oman elementtinsä 
meridiaaniin ja hormonaalisiin toimintoihin 
sisäeritysrauhasissa. Meridiaanit kuljettavat 
informaatiota myös suurista energiakeskuk-
sista, chakroista fyysiseen kehoon.

Puuelementti

Ikävuodet 1-7, syntymä, lapsen psyykkinen 
ja fyysinen kehitys. Edustaa itua, uutta alkua, 
joka työntyy maasta. Keskeistä on etenemi-
sen liike, sen läpimurto, luovuus, seikkailu, 
intuitio, varmuus suunnasta, johon menee. 
Energian laatu on kevyt, ulospäin suuntau-
tunut. Siten myös fyysinen liikkuvuus on tär-
keää, että energia ei jää jumiin. Karmalliset 
asiat tulevat myös esiin, manifestoituvat tänä 
aikana, joten lapsuuden tapahtumilla on 
suuri vaikutus myöhempään elämään.

tulielementti

Ikävuodet 7-14, lapsi aloittaa koulun. 
Edustaa kasvun tulosta, hedelmää, joka on 
kypsynyt siemenestä. Käytössä on nyt uudet 

Elämän kehityskaari
– Viiden elementin muutoksen kehällä

mahdollisuudet toimia. Energian laatu on 
aktiivisuus, ilo, onni, tyytyväisyys, transfor-
maatio. Henkinen tietoisuus, keveys, kom-
munikaatio ja sydämen lämpö liittyvät myös 
tulen laatuun.

Sydäntietoisuuden kautta on yhteys Hen-
keen, Korkeampaan Minään.

Maaelementti

Ikävuodet 14-21, murrosikä, opiskelu. Maa-
elementi on maaperä, jossa kasvit ja vilja 
kasvavat luoden fyysistä ravintoa. Äiti Maa 
on paikka, missä muutos tapahtuu. Edustaa 
identiteetin, persoonallisuuden luomista, 
minäkuvaa. Kyky kerätä tietoa, ravita itsensä, 
sulattaa kokemuksensa, jakaa edelleen eli yl-
läpitää elämää. Tästä syntyy virtaus, terveys ja 
tasapaino, koska on kyky luoda itsensä, mie-
lensä kyvyt. Muuntuminen, itsensä tuottami-
nen tapahtuu itsessä. Siihen ei tarvita ketään 
ulkopuolista. Mielen taipumus on takertua 
asioihin, jolloin energia ei liiku eikä tapah-
du transformaatiota. Takertumalla johonkin 
luodaan keinotekoista turvallisuutta, kuten 
länsimaissa on ollut tapana. Heijastaa kehos-
sa verensokeria, ruoansulatuskykyä, egoa, 
itsetuntoa ja minäkäsitystä.

Metallielementti

Ikävuodet 21-28, opinnot ja työelämä. Sa-
donkorjuuaika. Kerätään talteen vain käyt-
tökelpoinen. Edustaa qi:n rakentumista 
ja itsensä jalostamista. Voi erotella mitä ei 
enää tarvitse ja poistaa tarpeettomat asiat. 
Esillä voi olla radikaali uudistuminen tai ve-

täytyminen. Mahdollisuus luoda tarkat rajat 
asioille, joita haluaa kehittää. 

Energiaa, qi:tä voi jalostaa henkisillä ja 
fyysisillä harjoituksilla.

Vesielementti

Ikävuodet 28-35, työelämä. Uusi alku, sie-
men, joka laitettu itämään. Tulos on paras 
mahdollinen, kun siemen kylvetään rakkau-
dellisessa aikomuksessa. Edustaa sisäistä 
omaa tahtoa, alkuperäistä lähdettä, kaiken 
juurta, perimää. Viisautta. Prosessina ih-
misessä uutta luova voima/visio. Ravitseva, 
kuoleva, uudelleen luova. Liittyy alitajun-
taan, jossa on kaikki tieto ja kokemukset.

Muutoksen kehä alkaa alusta henkisem-
mällä, tietoisemmalla tasolla 35-vuotiaana 
ja 70-vuotiaana. On taas mahdollista käsi-
tellä niitä asioita, jotka ovat vielä kesken. Ja 
luoda uutta. Ihminen tarvitsee myös näen-
näisiä pysähtyneisyyden aikoja kerätäkseen 
voimaa. Elämässä ilmenee usein kriisi, kun 
uusi jakso alkaa. Esitetty katsaus element-
teihin on hyvin suppea. Elementit sisältävät 
valtaisan määrän informaatiota kuvaamaan 
ihmisen toimintaa ja prosesseja.

Artikkelin tarkoitus on myös herättää lukijaa 
tiedostamaan Jumaluuden valo-olentojen 
käsittämätön kyky luoda sellainen ihmiske-
ho, jonka kautta voimme oppia oppituntim-
me ja sitä kautta edetä polullamme. Ilmais-
kaamme kiitollisuutemme ja rakkautemme 
elämää, kehoamme ja kanssakulkijoitam-
me kohtaan ja kunnioittakaamme omaa ja 
lähimmäistemme matkaa.  

Pirkko Kanerva tekee selvänäkötul-
kintoja, keskusteluterapiaa ja ener-
giahoitoja Konsan Kartanossa.
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Kevään teema: MIELENTERVEYS
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16.1. Kuoleman jälkeinen elämä Gurdjie�  n mukaan, 
Paavo Nevalainen

23.1. Kristallisuolan vaikutus ruoanlaitossa, hengitysteille ja iholle,
Riitta Pelto-Pihko

30.1. Tunteet ja sisäelimet, Kateriina Kavén
  6.3. Maan ja ihmisen energiakenttien vuorovaikutus - vaikutus 

tietoisuuteen ja terveyteen, Lille Lindmäe          
13.2. Heräämisiä ykseyteen, Meri Lähteenoksa
20.2. Energiakentän puhdistaminen - valomeditaatio, 

Pirkko Kanerva
27.2. Ihmiskohtalot Kalevalan näkökulmasta, Taisto Riimukallio
  6.3. Itsensä parantaminen, Pirkko Kanerva
13.3. Sisäinen lapsi. Tutustumalla sisäiseen lapseen voimme 

oppia ottamaan huomioon tunnetarpeita ja parhaimillaan 
antaa anteeksi vanhoja kipeitä asioita ja kokemuksia. 
Johdatettu mielikuvamatka, Cosmic Johanna

20.3. Menneiden elämien kohtaaminen, Seija Aalto ja Seppo Ilkka
27.3. Suunnittele seuraava inkarnaatio, Taisto Riimukallio
  3.4. Maailmanloppu - tuleeko sitä? Martin Keitel

Miksi maailmanloppua on odotettu uudestaan ja uudestaan 
- mikä siinä viehättää? Taustalla ovat muinaisten kansojen 
näkemykset ajan sykleistä ja aikakausien vaihtumisesta 
suurten muutosten saattamana. Ilmaston lämpeneminen, 
radioaktiivinen saaste ja tappaja-asteroidit uhkaavat ihmis-
ten olemassaoloa tänä päivänä. - Toteutuvatko ennustukset? 
Pitäisikö pelätä vai elää kuin viimeistä päivää? Mitä voimme 
yksilöinä tehdä elämän jatkuvuuden turvaamiseksi?

10.4. Sensory Awareness - tietoinen aistiminen, 
Anna Sala ja Paula Vuorinen

24.4. Ajankohtaista asiaa kosmoksesta, Kalevi Riikonen
  8.5. Tietoyhteiskunnasta viisausyhteiskuntaan, Väinö Åberg
15.5. Sielu sävelten laineilla - Musiikillinen matka minuuteen, 

Merja Riimukallio
22.5. Näkemyksiä jälleensyntymään, karmaan ja sielunsuunnitel-

maan - myös astrologian kannalta, Jukka Viertomanner
Turun henkinen keskus ry:n vuosikokous pidetään torstaina 27.3. 
klo.17. Tervetuloa kaikki jäsenet ideoimaan ensi syksyn ohjelmistoa. 
Ei-jäsenet ehditte vielä liittyä jäseneksi vuosimaksulla 20 €, tilinume-
ro on 660100 - 01031442. Jäsenenä pääset luennoille puoleen hintaan.

 

Tervetuloa Turun Luontaishoitolaan
Foreverin Argi+ ja Aloe Vera
tuote-esittelyyn 
Tule kuuntelemaan miten Argi+ saa sydämesi, veri-
suonesi ja koko kehosi virkistymään ja piristymään 
ja voimaan paremmin. Miten Argi+:n avulla saatat 
saada apua vanhenemiseen liittyviin oireisiin.
Aika: tiistaisin 25.2., 25.3. ja 22.4.2014
 alkaen klo 18.30  
Paikka:

 
 Forever Living Productsin itsenäinen jälleenmyyjä   

     Juha Vartiainen  040 – 900 2533 

  

    juha.vartiainen@auravalmiste.fi 
   Ulla Oksanen    044 592 9324    

turunluontaishoitola@gmail.com 

              

Konsan Kartano
Virusmäentie 9,  TURKU

ENERGIAKENTÄN
PUHDISTUSTA

KAUKOHOITONA
Jussi Merisaari 040 514 8360

Katso lisää
www.katrinaberg.net

· numerologia
· hoitoja:
 Matrix / TFT
· kursseja
050 534 4643
www.valonsydan.fi

Jaana Rusi

Ennustaja, Astrologi

Tulkintoja ja kursseja Lahdessa, Lohjalla,

Tampereella ja Turussa

Helsingissä, 

Puhelintulkintoja läpi vuoden

Ajanvaraukset ja 02-480 842 64 mail@lucetia.eu

Lisätietoja ja tarkat ajankohdat osoitteesta: www.lucetia.eu

Homeopaatti Harri Seppälä
Puh. 0400 524 522, Facebook: Homeopatia Turku

www.homeopatiaturku.fi

Hoitola Energeia
Vyöhyketerapeutti Reetta Lappalainen

Hoitola Energeia
Rauhankatu 6 A 20

044 5737470
reetta@uusienergia.com

Vyöhyketerapia
Syntymän unikävely (Adoula)
Henkinen ohjaus ja terapia
Tulevat kurssit:
23.-25.5. SES
13.-15.6. Dreamwalker Birth
3.-5.10. SES
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