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Me jokainen elämme omassa ajatus-
maailmassamme: se koostuu muis-
toista, keskustelunpätkistä, toiveis-

ta, tunteista, erilaisista tapahtumista, joita 
yritämme käsitellä – ties mistä. Osa niistä 
on negatiivisia, osa positiivisia. Ne kul-
jettavat mukanaan käsityksiä itsestämme, 
käsityksiä muista ihmisistä ja maailmasta 
yleensä. Nämä sekalaiset ajatukset sitovat 
valtavasti henkistä energiaamme. 

Positiivisuus 
suunnannäyttäjänä

Ajatuskoneistomme toiminta on kuitenkin 
otettavissa hyötykäyttöön. Hajanaiset ja ne-
gatiivisten tunteiden repimät ajatuksemme 
voidaan korvata selkeämmillä, loogisem-
milla ja positiivisemmilla ajatuskuluilla. 
Nykyaikana useimmat ihmiset haluaisivat 
myös poistaa tunteisiinsa ja ajatusmaail-
maansa pesiytynyttä vihaa ja pelkoa sekä 
muita negatiivisuuksia. Ja jos mahdollista, 
korvata ne jollakin positiivisemmalla: ilolla, 
onnella, rauhalla, rakkaudella jne. 

Se kaikki voidaan tehdä ajatusjoogan 
avulla. Ajatusjooga on ajatusten avulla ta-
pahtuvaa joogaa. Ajatusjoogassa ajatuksilla 
on tarkoitus ja päämäärä, ja kun ajatukset 
muotoillaan oikealla tavalla lauseiksi, nii-
den selkeys lisääntyy ja vaikutusmahdolli-
suudet suurenevat. Näiden lauseiden toista-
minen lisää edelleen niiden voimaa.

Ajatusjoogan metodi, looginen positiivi-
nen ajattelutaito, on eräänlainen ajatusmaa-
ilman ”korjaussarja”. Tai se voidaan ottaa 
sellaisena aluksi ja myöhemminkin, aina 
kun on tarvetta. Loogiset positiiviset aja-
tukset antavat malleja omalle jokapäiväisel-
le ajattelullemme ja päätöksenteollemme. 
Ajatusjoogalla positivisoidaan omaa ajatus-
maailmaa. Se muuttaa vähän kerrallaan ih-
misen luonnetta, jalostaa sitä. 

Pitää olla myös käsitys siitä mihin suun-
taan ajatuselämää pitäisi muokata. Positiivi-
suus on hyvä suunnannäyttäjä. Kaikkinainen 
positivisoituminen kohottaa ihmisen henkis-

tä tasoa ja lisää kykyä toimia omassa elämän-
piirissään. Yhteys ihmisen omaan korkeam-
paan Minään ja sitä kautta myös Jumalaan 
on tärkeä. Ajatusjoogan tehtävänä onkin ra-
kentaa ihmisluonnetta sellaiseksi, että yhte-
ys Jumalaan tulee luontevaksi jokapäiväisen 
elämän osaksi – mahdollisten huippukoke-
musten lisäksi. Samalla ihminen muuttuu 
myös identiteetiltään positivisemmaksi. 

Hyvyys ja meditaatio

Loogista positiivista ajatustaitoa voidaan aja-
tusjoogan metodina hyödyntää monella eri 
tavalla: Toistelemalla – ikäänkuin äänettö-
mästi puhuen – loogisia positiivisia ajatuk-
sia valmiina mantroina. Huomaamattomina 
pika-ajatuksina kesken normaalin elämän-
menon. Meditoimalla monitahoisesti näitä 
ajatuksia ja aiheita. 

Meditaatiossa hengitystä ja kehon ren-
toutuneisuutta voidaan hyödyntää parem-
min kuin arkipäivän pikamantrauksessa. 
”Ajatustyömeditaatio” on nimitys meditaa-
tiolle, jossa mietiskellään loogisia positii-
visia ajatuksia, niiden sisältöjä, tunnetiloja 
ja päämääriä. – ”Ajatustyö” tarkoittaa tässä 
yhteydessä sitä, että meditaatiolla on tarkoi-
tus saada muutoksia aikaan mietiskelijäs-

sä itsessään. Työtähän se vaatii. Mutta kun 
meditaatiossa noustaan korkeammille hen-
kisille tasoille, ihminen muuttuu vastaanot-
tavaiseksi toistamiensa lauseiden ilmaise-
mille hyvyyden voimille, ja ne alkavat elää ja 
muuttua osaksi mietiskelijän luonnetta. 

Kun oma ajatusmaailma on jonkinlaises-
sa järjestyksessä ja peruspositiivisuus alkaa 
toimia, voidaan ajatusjoogan avulla korjata 
myös ihmissuhteita. Ajatuksin voidaan pyy-
tää anteeksi, saada anteeksi ja antaa anteek-
si – ne luovat sillan, jonka kautta hyvyyden 
voimat saadaan vallitsemaan ihmissuhteis-
sa. Siellä missä ihmiset ajattelevat toisistaan 
hyviä ajatuksia, on kaikilla hyvä olla. Hyvyys 
tarttuu, hyvät ajatukset tarttuvat, positiivi-
suus tarttuu. Ja niin edelleen. 

uskonnoista riippumaton

Ajatusjooga on uskonnoista riippumaton 
järjestelmä, sitä voi soveltaa, oli ihminen 
omaksunut minkälaisen maailmankat-
somuksen tahansa, sillä ajatusmaailman 
lainalaisuudet ovat kaikille samat. Kuten 
kaikessa joogassa opettaja on hyvä olemas-
sa. Ajatusjoogakoulun opettaja/ koulutettu 
ohjaaja kontrolloi sen, ettet yritä liikaa tai 
väärällä tavalla. Kuitenkin omat ajatuksesi 
tekevät työn ja oma korkempi Minäsi ohjaa 
sinua: sinä kehityt omana itsenäsi. 

Turussa toimii ajatusjoogakoulu, 
jota ohjaavat Terttu Seppänen ja 
Sami Pajunen. Tervetuloa mukaan 
myös uudet kiinnostuneet. Tiedus-
telut 050 567 9630 tai terttu.seppa-
nen@via.fi. Lisätietoa www.via.fi 

EEVa HurME

Homeopatia tunnetaan parhaiten luon-
nonmukaisena lääkintämenetelmänä, 
jossa lääkeaineet on valmistettu eri 

luonnonkunnista: mineraaleista, kasveista 
ja eläimistä.

Homeopatia voidaan myös nähdä vaih-
toehtoisena hoitona lääkärinhoidolle.

Homeopaattiset lääkeaineet stimuloivat 
kehon omaa parannusmekanismia, immuu-
nipuolustusjärjestelmää, kun taas koululää-
ketiede pyrkii keskittymään kehon oireiden 
poistamiseen ja sairauksia vastaan taistele-
miseen.

Yleensä potilaan tuo homeopaatin vas-
taanotolle erilaiset fyysiset oireet: migreeni, 
vatsavaivat, ihottumat yms. Oireiden takaa 
voidaan kuitenkin etsiä syvempiä ulottu-
vuuksia sairauksille.

Itse asiassa sairastuminen voidaan näh-
dä ihmisen yksilöllisenä tapana nopeuttaa 
henkistä kehitystään. Kun ihminen yllättäen 
sairastuu vakavasti, hänen aikaisempi elä-
mäntapansa asetetaan kyseenalaiseksi.

Silloin ihminen joko lamaantuu diag-
noosinsa ja oireidensa alle tai sitten havah-
tuu kyselemään mitä elämä ja hänen kehon-
sa haluavat hänelle kertoa.

Fyysiseen kehoon kätkeytyy paljon 
enemmän viisautta kuin uskotaankaan.

Kun keho alkaa oireilla, on ihmisen nä-
kymättömässä (eteerisessä) kehossa jo ollut 
jonkin aikaa olemassa sairauden siemenet. 
Eetterikehossa toimii myös ihmisen elämän-
voima, vital force eli prana (chi, ka).

Juuri tätä elämänvoimaa voidaan sti-
muloida homeopaattisella hoidolla, samoin 
kuin myös monilla kokonaisvaltaisilla hoi-
tomuodoilla (vyöhyketerapia, naprapatia, 
akupunktio, jäsenkorjaus jne).

Homeopatiaprosessiin liittyy kuitenkin 
mahdollisuus oman oivalluksen kautta ta-
pahtuvaan tietoisuuden laajentumiseen.

Monitasoisten lääkeainekuvien kautta 
voidaan tutkia alitajuntaa ja sen tiedosta-
mattomia alueita eli ihmisen sisäistä varjo-
puolta , ns varjominää.

Hollantilainen lääkärihomeopaatti Jan 
Scholten on tutkinut kemialliseen alkuai-
netaulukkoon (periodic table) sisältyviä 
alkuaineita (alkaen vety, helium, natrium 
jne) homeopatian näkökulmasta ja kehittä-
nyt menetelmän edistää niistä tehdyillä ho-

meopaattisilla lääkeaineilla ihmisen henkis-
tä kehitystasoa.

Erityisesti alkuainetaulukon lantanidei-
hin kuuluvat alkuaineet tuntuvat nousevan 
tärkeinä esiin. Lantanidilääkeaineet liitty-
vät Scholtenin mukaan ihmisen autonomi-
an eli henkisen itsenäisyyden edistämiseen 
(mahdollista hoitaa esim autoimmuunisai-
rauksia kuten MS, Crohnin tauti yms, joissa 
keho tuhoaa itse itseään). Silloin tulee esil-
le prosessin kautta vapautuminen eri taso-
jen riippuvuuksista, jotka ihmisen on ensin 
tunnistettava elämässään.

Edellisen kaltainen hoitoprosessi lä-
henee jo psykoanalyyttistä terapiaa par-
haimmillaan. Potilas pääsee homeopaatin 
avustamana tutkimaan tietoisesti omaan ali-
tajuntaansa kätkeytyviä traumoja ja ristirii-
toja.

Voidaan puhua miltei nykyajan vihki-
mystiestä, jossa ihmisen on itse oltava ak-
tiivinen, etsittävä vastauksia kysymyksiinsä 
ja toimittava itse itselleen hierofanttina eli 
henkisenä mestarina.

Kun tiedostaminen tapahtuu selkeässä 
päivätietoisuudessa (ei transsi- tai hypnoo-
sitilassa), ei prosessia voi johtaa kukaan 
muu kuin ihminen itse. Terapeutti kulkee 
rinnalla ja toimii tarvittaessa peilinä, mutta 
oivalluksen on noustava ihmisestä itsestään. 
Potilas ikäänkuin valaisee kerros kerrok-
selta sisäistä maailmaansa omassa rytmis-
sään (valaistuminen pimeydestä).

Yhteys Kalevalaan

Suomalainen Kalevala-eepos kuvaa myös 
tätä ihmisen henkisen kehityksen prosessia. 
Eri vaiheet voidaan tunnistaa eepoksen eri 
hahmoina: Väinämöinen vanhan mysteeri-
tiedon edustajana, Lemminkäinen edustaa 
ihmisen tunnealuetta, Ilmarinen ajattelun 
alueen(mieli) edustajana. 

Veli-Martin Keitelin mukaan (Puhuvan 
puun lapset) Kullervo edustaa Lemminkäi-
sen varjominää, joka lopulta tappaa itsensä. 
Tähän liittyen voidaan nähdä ihmisen tun-
nealueensa puhdistusprosessin (katharsis) 
myötä muuntavan tuhoisat tunteensa oival-
lustensa kautta positiivisiksi, kehitystä tuke-
viksi tunteiksi.

Puhutaan transformaatiosta eli ihmisen 
henkisestä uudistumisesta.

Homeopaattinen 
työskentely tienä 
todellisen Itsen

löytämiseksi

Ajatusjooga, 
ajatusmaailman uudistaja

Kirjoittaja Tuula Uusitalo on harjoittanut ajatus-
joogaa yli 40 vuotta. 

Kauneuspiste
MAIRE MIKKOLA

Itäinen Pitkäkatu 3 A, katutaso • (02) 232 3807

• Kasvo-, käsi- jalkahoidot  • Kasvolymfa
• Elektrolymfa kuonan poistoon keholta 

• Ultraääni- ja stimulaatiovirtahoidot • Reikihoito
• Vyöhyketerapia  • Intialainen päähieronta

Adoula, henkinen kätilö

Lapsen syntymä on osa ihmeellistä henkistä prosessia, joka
sallii sielun tulla fyysiseen kehoon. Adoula saattaa sielua

tällä matkalla ja tukee tulevia vanhempia koko prosessin ajan.
www.uusienergia.com

Tulkintoja • Kursseja • Opetusta

Lisätietoa tulkinnoista www.rubiinigroup.com /events ja astrologia
Varaa aika 045 6350 800, tarja.karlsson@mbnet.fi

Tarja Karlsson on Turun Astrologisen Seura ry.n perustaja ja Suomen Ammattiastrologit ry.n jäsen

ASTROLOGIASTA
valoa elämäntilanteeseen

avuksi aikaasi

Kingelininkatu 6 A, 20700  Turku
p. 040 748 7600

Diplomi vyöhyketerapeutti
Jalkojenhoidon ammatti-
tutkinnon suorittanut

hanna.sievers@gmail.com

Hanna Sievers

Turun
Henkisen
Kehityksen
Yhdistys ry 
www.henkisyys.fi

Riitta Kivimäki
0400 608604
Turussa Virusmäentie 9
Salossa Pohjatalonkatu 4

Rosen-menetelmä harj.

ajanvar. puh. 045 129 6806
tai 0700 81888 (2,37e/min+pvm) 

Päivi Alanen
Selvänäkijä-meedio-parantaja

paivi@reikihoitola.net • www.reikihoitola.net

Vastaanotto Turussa 4.2., 3.4., 8.5. ja 12.6.
Entiset elämät -kurssi 4.2. ja 4.3.

Selvänäkijä
MARIA 

Selkeyttää elämäntilanteesi

0700-3-9-1737
PL 107, 00251 H:ki
2,29 e/min + ppm

Reiki-kursseja Turussa
Usiun alkuper. menetelmä
Reikiopettaja Rita Forsberg-Kimura

Enkeli - kurssit
www.thetahealing-rita.fi
www.soulbodyfusion-rita.fi
www.reconnection-healing.fi
www.reiki-ritaforsberg-kimura.fi

Adamus Saint - Germainin
DreamWalkerDeath - koulu (DWD)
Tobiaksen seksuaalienergioiden - koulu (SES)

Lisätietoja: 
Rita Forsberg - Kimura
050-5757753
email: rita.forsberg-kimura@pp.inet.fi

www.crimsoncircle.com     www.dreamwalker-rita.fi
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