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SEPPO ILKKA 
www.uusisade.fi

Etsiessämme henkistä kehitystä py-
rimme suuntaamaan katseemme 
Korkeimpaan, Jumalaan. Annamme 

Hänelle monia nimiä ja eri kulttuureissa ja 
opeissa Häntä kuvataan eri tavoin. Nämä 
käsitykset ja opit toimivat ihanteinamme ja 
ohjaavat henkistä pyrkimystämme. Meillä 
voi olla taipumus pitää omaa käsitystämme 
Korkeimmasta ainoana oikeana tai ainakin 
todempana, kuin muut Hänestä laaditut ku-
vat. Puhuttaessa Jumalasta tai Korkeimmas-
ta olennosta, totuudesta tai olemassaolon 
syvimmästä ytimestä olemme varsin para-
doksaalisessa tilanteessa. Pyrimme määritte-
lemään jotain, joka on suurempaa ja täydelli-
sempää kuin mihin mitkään käsitteemme tai 
määrittelymme voivat ulottua. Voimme kui-
tenkin olla tietoisia siitä, että jokin kaikkial-
linen olemassaolon ydin on olemassa. Siksi ei 
ole järkevää myöskään täysin sivuuttaa niitä 
käsityksiä, joita meillä ja kanssaihmisilläm-
me asiasta on. 

Kristillisen käsityksen mukaan Jumala 
on kolmiyhteinen: Isä, Poika ja Pyhä Henki. 
Poika-aspektia sanotaan Kristukseksi. Tämä 
sana tarkoittaa voideltua. Sen merkitys viit-
taa joissakin kulttuureissa käytössä olleeseen 
tapaan voidella hallitsija, kun hän ottaa vas-
taan tehtävänsä. Siitä johtuu ajatus pyhän 
Hengen voitelemasta, henkiseksi hallitsijaksi 
asetetusta olennosta. Myös joidenkin pyhyyt-
tä kohti nousseiden sielujen saatetaan sanoa 
olevan Pyhän Hengen voitelemia. Jeesuksen 
katsotaan olleen Kristus ruumiillistuneena. 

Kristillistä käsitystä pidetään kuitenkin 
yksijumalaisena. Näiden kolmen aspek-
tin ajatellaan olevan yhden Jumalan ilme-
nemismuotoja.

Muissa uskonnoissa esiintyy erilaisia 
käsityksiä: Juutalaisuudessa on yksi Ju-
mala, Herra. Islamilaisuudessa on yksi 
Jumala. Hindulaisuudessa puhutaan ju-
malista ja jumalattarista, joita molempia 
on yli tuhat. Siitä huolimatta saatetaan 
sanoa, että hinduismikin on oikeastaan 
yksijumalainen, koska nämä kaikki ovat 
yhden Atmanin, korkeimman hengen, 
ilmentymiä. Buddhalaisuus ei tunnusta 
yhtäkään Jumalaa, mutta siinä kunnioite-
taan Valaistuneita, Buddhia, jotka edusta-
vat korkeinta viisautta ja sillä tavoin ovat 
oikeastaan jumalten asemassa. Eri asia 
on, että useissa buddhalaisuuden muo-
doissa esiintyy tästä huolimatta jumalia. 
Usein on kyse siitä, että ennen buddhalai-
sen opin tuloa on palvottu joitakin juma-
lia, ja kansa on jatkanut näiden kunnioit-
tamista. Erilaisissa luonnonuskonnoissa 
saatetaan palvoa luonnonhenkiä juma-
lina. Nykyään ainakin länsimaissa suo-
situksi tullut materialismi kunnioittaa 
korkeimpana luonnonlakia. Tieteellisen 
tiedon ajatellaan tuovan siitä kaiken saa-
tavillamme olevan ymmärryksen. 

Kaikkiin näihin henkistä maailmaa 
koskeviin käsityksiin liittyy suuri määrä 
yksityiskohtia, oppeja, dogmeja ja perin-

nettä. Ne yhdessä muodostavat sitä ku-
vaa, joka kyseisen opin kannattajilla on 
Korkeimmasta. Mitkään opit eivät kui-
tenkaan ole koskaan voineet kattaa edes 
kaikkien kannattajiensa tapoja hahmot-
taa Korkeimman olemusta. Sillä tavoin 
kuva Jumalasta on lopulta henkilökohtai-
nen. ”Samoin ajattelevien” kesken näissä 
kuvissa on toki paljon yhteisiä piirteitä. 

Jo pari tuhatta vuotta sitten jotkin 
gnostilaiset ajattelijat esittivät idean, jon-
ka mukaan Korkein on tuntematon ja 
määrittelemätön Totuus, jota emme voi 
suoraan tavoittaa. Korkeimman voi aja-
tella olevan olemassaolon keskuksessa. 
Kun tahdomme katsoa sitä, näemme siitä 
vain heijastuksen, kuvan. Gnostikot ajat-
telivat, että tuo kuva on Kristus, joka kut-
suu meitä kohti keskuksessa olevaa Kor-
keinta. Itse elämme maailmassa kaukana 
Kristuksesta. Päästäksemme Hänen luok-
seen tarvitsemme välittäjän, joka on So-
fia, Viisaus. Sofialla taas katsottiin olevan 
sekä maallinen että taivaallinen olemus. 
Juuri siksi hän saattoi toimia välittäjänä. 

Voimme lähestyä Totuuden ydintä 
mistä suunnasta tahansa. Katsomiskul-
mamme vaikuttaa siihen, mitä näemme. 
Jos voimme tarkastella naapurimme nä-
kemää kuvaa, se näyttää meistä oudolta. 
Tämä johtaa helposti siihen, että eri suun-
nista katsovien välille syntyy riitaa. Näin 
ovat saaneet alkunsa uskonnolliset oppi-
riidat ja jopa uskonsodat. Usein oman us-
konnon toinen lahko voi olla ärsyttäväm-
pi kuin kokonaan toinen uskonto. Tämä 
huomio koskee myös meidän aikamme 
”uusia” henkisiä virtauksia. Täysin ”vää-
räuskoisia” ei joskus pidetä edes ihmisar-
voisina. Heistä ei siksi tarvitse huolehtia-
kaan muuten kuin sikäli, että pysyvät pois 
tieltä. Tietenkin heitä voi ryhtyä käännyt-
tämään. Tämän voi tehdä houkutellen tai 
pakolla. Naapurilahko on merkitykselli-
nen, mutta näyttää olevan joissakin yksi-
tyiskohdissa ”väärässä” ja siksi sitä yrite-
tään tarmokkaasti juuria pois. 

Ajattelen, että voimme oppia paljon 
tästä gnostilaisesta ajatuksesta. Olisim-
meko valmiita näkemään, että eri ihmi-

set vain katsovat samaa Korkeinta, ja hei-
dän tapansa katsoa ovat yhtä arvokkaita? 
Voimme oppia muilta tutkimalla heidän 
näkemyksiään. Yhdessä omamme kanssa 
niistä koostuu laajempi käsitys siitä, mitä 
kaikkea Korkein voi olla. Tämä ei tarkoi-
ta, että meidän tulisi luopua omasta nä-
kökulmastamme, vaan sitä, että voimme 
rikastuttaa ymmärrystämme. Oma nä-
kemyksemme on meille keskeinen, sillä 
katsoessamme kohti Korkeinta, katsom-
me omaan keskukseemme, läpi egomme, 
sielumme ja henkemme, siihen mystiseen 
olemassaoloon, josta mekin olemme osa. 
Näin katsomme itse asiassa peiliin, jos-
ta pyrimme näkemään Korkeimman ole-
muspuolemme. 

Tästä peiliin katsomisesta johtuu, että 
annamme mielessämme Jumalalle omi-
naisuuksia, jotka ovat itse asiassa omiam-
me. Muodostamme Jumalasta kuvan ast-
raalisille ja mentaalisille tasoillemme. 
Siksi astraalimaailma on täynnä väkival-
taisia, kostavia ja tuomitsevia jumalia. 
Olemme vaatineet vihollistemme verta 
ja niin ovat monet jumalina palvomam-
me astraaliolennotkin vaatineet jopa ih-
misuhreja. Uskomme helposti todellisen 
Korkeimman olemuksen sijasta näihin 
luomiimme astraalisiin kuviin. Olisim-
meko lopulta valmiita näkemään, että 
peilimme onkin läpäisevä ja omien har-
hojemme läpi saattaa sittenkin heijastua 
Korkeimman lähteen kirkas Valo? Olem-
meko valmiita oivaltamaan, että tuos-
sa valossa asuu Viisaus, Armo ja Rakka-
us, jotka ovat suurempia kuin ihmisinä 
voimme käsittää? Siksi meidän ei tarvitse 
huolehtia siitä, onko kuvamme Korkeim-
masta juuri se ainoa oikea! 
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Korkein ja sen kuva 

Seppo Ilkka ja Seija Aalto.

Seija Aalto ja Seppo Ilkka Turussa 
Konsan kartanossa, Virusmäentie 9:
Sateenkaaripäivillä 24.–25.9.2016: 
Korkein ja sen kuva meissä. 
Turun Henkinen Keskus, 27.10.2016: 
Hyvän elämän ohjeet ja arkitodelli-
suus. 
Katso ilmoitukset s:lla 14.

Elämä, kuolema, Jumala – suuruudessaan tajunnan äärirajoilla olevia asioi-
ta, jotka koskevat meitä kaikkia läheisesti kuin iho ja kuitenkin voimme kul-
kea läpi elämämme niitä ajattelematta.

Kaikki ne ovat mysteereitä, joiden olemuksesta ja tarkoituksesta tämän 
elämän aikana tuskin saamme tyhjentävää vastausta. Kautta aikojen ihmi-
nen on kuitenkin pyrkinyt selittämään kaiken olevaisen luojaa ja säätelijää, 
jota hän on kutsunut Jumalaksi.

Tänä syksynä Turun henkinen keskus on ottanut teemakseen ”Jumalan mo-
net kasvot”, jolloin pohditaan viikoittain eri näkökulmista Jumalan olemus-
ta. Sateenkaaripäivillä puolestaan pohditaan jumalkuvamme vaikutusta 
henkiseen elämäämme.

Keskeisin Jumalasta kertova tietolähde meidän kulttuurissamme on Raa-
mattu. Vanhan testamentin Jumala kuvataan ankarana, jopa julmana. Seppo 
Ilkka antaa artikkelissaan s. 2 ”Korkein ja sen kuva” tällaiselle jumalkuvalle 
selityksen: Kun katsomme kohti korkeinta, katsomme kuin peiliin omaan 
keskukseemme läpi egomme ja näemme omat ominaisuutemme, jotka sit-
ten sijoitamme Jumalaan. Korkeimmasta ja sen kuvasta Seija Aalto ja Seppo 
Ilkka kertovat lisää Sateenkaaripäivillä.

Raamatun kautta olemme saaneet tietoa myös Jeesuksesta, Jumalan pojasta. 
Aivan uuteen valoon nostaa Jeesuksen elämän Taavi Kassila kirjassaan ”Na-
saretin miehen salattu elämä”, josta hän kertoo Sateenkaaripäivillä ja artik-
kelissaan s. 6.

Ateistit ovat perustelleet näkemystään, että Jumalaa ei ole sillä, että sitä ei 
voi todistaa tieteellisesti.

Veli-Martin Keitel on puolestaan löytänyt tieteen taholta todisteita ju-
malan olemassaolosta. Siitä artikkelissa s.4 ja myös Sateenkaaripäivillä.

Jokin meissä aavistaa näkyväisen lisäksi olevan muutakin. Meillä on tarve 
selvittää, mitä se on – sekä ulkopuolellamme että sisäpuolellamme olevaa 
mysteeriä. Joulukuussa Asta Aronen kertoo Turun henkisen keskuksen il-
lassa ihmisen omasta jumalkipinästä. Ks. s 14.

Pirkko Kanerva mainitsee sisäisen jumaluutemme artikkelissaan kärsi-
vällisyydestä s. 21.

Seppo Huunonen puolestaan kysyy Sateenkaaripäivillä: ”Minä olen, 
mutta kuka minä olen – itsetuntemuksen kautta jumaltuntemukseen”, Kirsi 
Laine kertoo Jumalan voimalla parantamisesta s. 18.

Onko Jumala olemassa? Mikä on minun ja Jumalan suhde? Jumalan ole-
massaololle ei liene merkitystä sillä, mitä ajattelemme, mutta meille on mer-
kitystä sillä, mitä jumaluudesta ajattelemme.

Yhdessä pohtimalla voimme tehdä oivalluksia.

Lämpimin syysterveisin
Ulla

2 3



VELI MARTIN KEITEL

Tiedemiehet eivät mielellään puhu 
Jumalasta, eivätkä papit mielellään 
darwinistisesta evoluutio-opista. 

Uskontojen maallistuminen ja toisaalta 
tieteen siirtyminen yhä metafyysisem-
mille alueille vähentävät kuitenkin kuilua 
tieteen ja uskonnon välillä.

Tieteen ja uskonnon välinen ristirii-
ta on ymmärrettävä, koska ne vaikuttaisi-
vat tarjoavan meille varsin vastakkaisia op-
peja maailman ja ihmisen alkuperästä ja 
olemuksesta. Mutta onko kyse todellisesta 
ristiriidasta vai kenties enemmänkin tutki-
musmenetelmistä ja erilaisista käsitteistä?

Itse uskon, että samaa todellisuutta 
voidaan tutkia ja selittää sekä tieteen että 
uskonnon keinoin, ilman että nämä soti-
vat toisiaan vastaan.  Kun uskonto laajen-
netaan sisältämään myös institutionaalis-
ten uskontojen ulkopuoliset henkiset ja 
hengelliset maailmankuvat, sen voidaan 
sanoa antavan sisäisiä merkityksiä sille ul-
koiselle maailmalle, jota tiede niin monin 
keinoin havainnoi ja analysoi.

Tiedettä on totuttu pitämään objek-
tiivisena ja uskontoa enemmän subjektii-
visena. Kiistämätön tosiasia on kuitenkin 
se, että tieteen määritelmät todellisuudes-
ta kuvastavat vain kunkin aika-kauden tie-
teellisen tutkimuksen trendejä ja painotuk-
sia. Tiede tarjoaa malleja, ei objektiivisia ja 
absoluuttisia totuuksia. Mallit muuttuvat ja 
päivittyvät sitä mukaa kun tutkimusmene-
telmät ja -asenteet kehittyvät.

Olemme tottuneet ajattelemaan, että 
fysikaaliset tieteet tutkivat aineellista 
maailmaa siinä missä uskonnot ja filoso-
fiat luotaavat aineetonta universumia. Nyt 
kuitenkin maailman johtavat fyysikot ovat 
kallistumassa sille linjalle, että mitään ai-
neellista maailmaa ei ole olemassa vaan 

koko kolmiulotteinen konkreettiselta vai-
kuttava maailma on itse asiassa kaksiulot-
teisella pinnalla sijaitseva hologrammi, 
jonka mielemme ja aistimme saavat tun-
tumaan... ”todelliselta”. Toisaalta kvantti-
fysiikka on jo aikoja sitten osoittanut, että 
ainakin atomia pienemmissä mittakaa-
voissa tutkijan havainnot ja asenteet vai-
kuttavat oleellisesti mittaustuloksiin - ja 
niistä johdettaviin päätelmiin. ”Todelli-
suus” vaikuttaisi olevan eräänlainen elo-
kuva, jonka juonta tietoisuutemme ohjaa. 
Mutta mikä se tietoisuus oikeastaan on?

Katselin youtubesta Stephen Davi-
sin juontaman mielenkiintoisen 5-osai-
sen sarjan ”The Holographic Universe”, 
jota voin suositella kaikille näistä asioista 
kiinnostuneille. Sarjassa näytetään moni-
en tiedemiesten haastatteluja, jotka eivät 
ainoastaan tue holografista todellisuus-
mallia vaan myöskin sitä, että hologra-
fisessa todellisuudessa koetut asiat ovat 
ennalta suunniteltuja. Mainitsen esimerk-
kinä erään esitellyn kokeen: Koehenkilöil-
le näytetään tietokoneella kuvia, joista osa 
on tunteellisesti provokatiivisia. Samalla 
henkikön aivoihin on kiinnitetty anturit, 
jotka rekisteröivät tunnereaktion aiheut-

tamat  muutokset. Käy ilmi, että reaktiot 
tulevat jo ennen kuin kuva näytetään - itse 
asiassa jo ennen kuin näytettävää kuvaa 
on edes päätetty. Jokin osa meistä siis tie-
tää etukäteen mitä on tulossa!

Davis päätyy sarjassa hätkädyttävään 
johtopäätökseen: Tietoisuus ohjaa ho-
lografista elokuvaa, mutta personaaliset 
ihmiset eivät voi siihen vaikuttaa. Toisin 
sanoen samainen tietoisuus ohjaa myös 
meitä ja persoonallisina yksilöinä emme 
voi vaikuttaa elokuvan tapahtumiin, vaan 
ainoastaan reaktioihimme. Hänen elä-
mänohjeensa on kaikista uskomuksista 
luopuminen. Siis ei ainoastaan negativii-
sisista uskomuksista vaan kaikista. Täl-
löin voimme ottaa vastaan elämäämme 
suunnitellut tapahtumat sellaisina kuin ne 
tulevat. Hänen mukaansa meillä on aina 
mahdollisuus saavuttaa täydellinen yltä-
kylläisyys ja onnellisuus. Meidän täytyy 
vain lopettaa yrityksemme muuttaa to-
dellisuutta, koska meitä ei yksinkertaisesti 
ole luotu siihen kykeniviksi.

En väitä nieleväni tätä näkemystä ai-
van tällaisenaan. Kuitenkin allekirjoitan 
vahvalla käsialalla sen, että meidän on 
opittava hyväksymään elämässä vastaan 
tulevat asiat sellaisena kuin ne tulevat ja 
opeteltava muuttamaan uskomuksiam-
me, sen sijaan että tuomitsisimme maail-
man ja taistelisimme sitä vastaan. Tällöin 
alamme myös avautua lukemaan elämän 
antamia merkkejä, jotka ohjaavat meitä 
kulkemaan sitä suunniteltua reittiä – olipa 
suunnittelija sitten kuka tai mikä hyvänsä.

HARI JOT KAUR – MERJAM AURASKARI
Kundaliinijoogan opettaja ja opettajien kouluttaja
Joogajoo.fi

Kundaliinijoogassa on hengellisyys 
aina läsnä. Se on itse asiassa se, 
joka erottaa joogan muista fyysi-

sistä harjoituksista. Lähtökohtana on, että 
olemme hengellisiä olentoja kokemassa 
maallista elämää.  Sanotaan, että jopa en-
kelit kadehtivat meidän mahdollisuuttam-
me kasvaa ja kehittyä tämän maailman 
kehyksissä. Usko sielun vaellukseen on 
luonnollinen osa tätä joogaa. Valitsemme 
tietoisesti seuraavan elämän raamit voi-
daksemme mahdollistaa ne kokemukset, 
joita tarvitsemme kehitykseemme.

Jumala tai Jumalallisuus on käsite, joka 
on meissä elävä voima; ”God and Me, Me 
and God are One” eli Jumala ja Minä, Minä 
ja Jumala olemme yhtä. Jokainen sielu on 
osa Universaalista Sielua. Jooga kasvattaa 
tietoisuutta tästä yhteenkuuluvuudesta ja 
vähentää tunnetta separaatiosta.  Yogi Bha-
jan totesi aikoinaan; Jos et näe Jumalaa kai-
kissa, et näe Jumalaa ollenkaan.

Kutsumme Jumalallisuutta monella 
tavoin kuten Rajaton, Kuolematon, Ikui-
nen, Ääretön, Jumala, Suuri Totuus jne. 
Käytämme mantroja säännöllisesti ja ne 
kaikki ilmaisevat Jumaluuden eri puolia. 
Mantrat voivat äkkisiltään tuntua vieraal-
ta, mutta niissä on vapauttavaa voimaa. 
Ei tarvitse edes tietää, mitä ne tarkoitta-
vat, sillä voima piilee niiden tuottamassa 
värähtelyssä. Ne ovat vapauttaneet monet 
ihmiset Jumalan pelosta tai monimutkai-
sesta suhteesta Jumalaan. Kuulun itse sii-
hen ryhmään. Jumalan nimissä oli tehty 
niin paljon väärää. En halunnut edes ää-
neen lausua sanaa Jumala. Vähitellen se 
siitä aukeni ja samalla murtuivat muurit 
oman sieluni sopukoihin. Olemme niin 
kauan yhdistäneet Jumalan kirkkoon, 

mutta joogan kautta olen saanut uuden 
yhteyden siihen voimaan.

Asenne kundaliinijoogassa on, että Ju-
mala elää meissä jokaisessa, että paratiisi 
ja helvetti ovat saavutettavissa tämän elä-
män puitteissa. Jokainen valinta voi vie-
dä sinut joko lähemmäksi sielusi polkua 
tai kasvattaa riippuvaisuutta  maalliseen. 
Ei ole ulkopuolista rankaisevaa Jumalaa, 
vaan sekin on meissä itsessämme. Jooga 
kasvattaa tietoisuuttamme siitä, että jo-
kainen tekomme, jopa ajatuksemme, jät-
tää jälkensä. Kehittämällä itseämme muu-
tamme maailmaa.

Vaikka kundaliinijooga usein yhdiste-
tään sikhismiin, on se kuitenkin täysin us-
konnon ulkopuolella. Jos on uskovainen, 
vahvistuu se usko. Yhteys sikhismiin tulee 
siitä, että Yogi Bhajan oli sikhi. Sieltä tulee 
paljon voimakkaita mantroja, mutta käy-
tämme myös mantroja muista perinteistä 
ja jopa englanninkielisiä mantroja.

Jaan tässä yhden mahtavista mantra-
meditaatiosta, jota on jopa tutkittu tieteel-
lisesti useampaan otteeseen eri maissa. On 
haluttu katsoa, jos tämä meditaatio lie-
ventäisi alzheimerin tautia ja tulokset ovat 
osoittaneet selvän parannuksen. Se on ai-
voille tehokas ja auttaa myös tuskaan, ma-
sennukseen, muistiin, tasapainottaa aivo-
jen puoliskoita ja kehittää aisteja.

TERVETULOA KURSSEILLE

www.frantsilanhyvanolonkeskus.fi
Aija Lento p. 040 591 8742,  info@frantsilanhyvanolonkeskus.fi

esim. reiki, kalevalainen jäsenkorjaus, ayurvedinen 
pää- ja kasvohieronta,  joogaretriitit, yrtit ja kukkaterapia, 
kuumakivihieronta, shiatsu, kuppaus, kasvisruokakurssi, 
Uusi elämä -ohjelma (luonnonmukaista syövän ennaltaehkäisyä 
ja hoitoa) sekä unelmien lomapaketti.
Yrityksille ja ryhmille virkistys- ja tyky-päiviä hemmottelun merkeissä.

Tampere

Luontaisen hyvinvoinnin
keskus Tampereella

www.terveyskeidas.fi Olavinkatu 34 B 22, 57130 Savonlinna
(015) 273 558, 050 567 9630Kirjeopisto Via

Via-Akatemian tapahtumia
Johdattelua ajatusjoogaan
- Raumalla
Tiedustelut: Jouko Palonen, 050 390 6517, joukopalonen@gmail.com
- Turussa su 23.10. ja 20.11. klo 18-20, Paimalantie 376
Tiedustelut: Kaisa Pakkala, 044 992 6191, kaisapakkalamaaria@gmail.com

Luentoja Turussa
- Maarian Myllyoja, Ruusuportti, Paimalantie 374
- Su 9.10.2016 klo 13, Musiikkiterapian mahdollisuuksia, Asta Aronen 

Olemme mukana Sateenkaaripäivillä 2016!

Tiede Jumalan jäljillä

Jos haluat oppia lisää kundaliinijoo-
gasta, olet tervetullut workshoppiin 
Turkuun Konsan Kartanoon 15.10. 
(katso keskiaukeama). Kundaliinijoo-
gan opettajakoulutus suomeksi alkaa 
Turussa, Konsan Kartanossa helmi-
kuussa 2017. Workshopin jälkeen on 
infotuokio koulutuksesta kiinnostu-
neille. Lue lisää netistä: Joogajoo.fi tai 
kysy suoraan: harijot@joogajoo.fi

Jooga ja Jumala

Martin Keitelin luento Sateenkaa-
ripäivillä kts. s. 14. (La-su myös sel-
vänäköiset tulkinnat: elämänpolku, 
terveys, ihmissuhteet, ura, edelliset 
elämät, tukena Avalon-oraakkelikor-
tit ja parantava yläsävellaulu. 25 min 
30 / 20 €, 55 min 55 / 45 €.)
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Taavi Kassila on kirjoittanut kirjan, 
joka kertoo Jeesuksen salatuista vuo-
sista ja siitä mitä ristiinnaulitsemisen 
aikana ja jälkeen tapahtui. Taavi pitää 
aiheesta esitelmän Sateenkaaripäivillä 
Turussa. (Katso s. 14.)

TAAVI KASSILA

Jeesuksen niin sanottujen salaisten vuo-
sien mysteerio juontaa juurensa Raa-
mattuun, Luukkaan evankeliumiin, 

jonka toisessa luvussa kerrotaan siitä mi-
ten Maria ja Joosef lähtevät Jerusalemiin 
pääsiäistä viettämään. Paluumatkalla he 
huomaavat, että Jeesus-poika ei olekaan 
heidän matkaseurueessaan, niin kuin he 
ovat olettaneet. Niinpä heidän ei auta kuin 
palata takaisin etsimään poikaansa. He 
löytävät 12-vuotiaan Jeesuksen temppelis-
tä, missä hän on keskustelemassa viisaiden 
kanssa. Ja kaikki, jotka kuulevat tuon nuo-
rukaisen Jeesuksen kysymykset ja vastauk-
set, ihmettelevät hänen viisauttaan. Tämän 
jälkeen sanotaan vain, että Jeesus kasvoi 
viisaudessa ja Jumalan armossa ja toinen 
luku päättyy tähän.

Kun kolmas luku alkaa, siinä kerrotaan 
siitä miten Johannes Kastaja kastaa noin 
kolmekymmentävuotiaan Jeesuksen. Täs-
tä välistä puuttuu kahdeksantoista vuotta 
Jeesuksen elämää! Tämä on kerrassaan ou-
toa, sillä jos joku on niin viisas 12-vuotiaa-
na kuin Jeesus, haluamme toki tietää mitä 
hän on tehnyt ja sanonut elämänsä kaikki-
na ikävuosina. Onko nämä 18 vuotta pois-
tettu Raamatusta? Ja jos ne on poistettu, 
minkä tähden? Miten voisimme selvittää 
Jeesuksen elämään liittyvän salaisuuden? 
Missä hän oli ja mitä hän teki?

Näihin kysymyksiin lähdin etsimään 
vastausta ryhtyessäni kirjoittamaan kir-
jaa ”Nasaretin miehen salaisuus”, joka jul-
kaistiin alkuvuodesta 2016.

Venäläisen historoitsijan löytö

Törmäsin venäläisen historoitsijan Niko-
lai Notovitshin kirjaan ”The Unknown 
Life of Jesus Christ”, jossa Notovitsh kuvaa 
sitä, miten hän löysi 1887 Pohjois-Intiasta 
Tiibetin buddhalaisten munkkien laati-
man ”Pyhän Issan elämä” -tekstin. Tässä 
käsikirjoituksessa kerrotaan nuoren Issan 
(Jeesuksen) halunneen välttää juutalais-
ten tavan vihkiä 13-vuotiaat jälkeläisensä 
lapsiavioliittoon. Niinpä hän pakeni van-
hempiensa kodista ja liittyi silkkikauppi-
aiden matkaan kulkeakseen kauas itään, 
täydellistääkseen itsensä jumalallisen sa-
nan tuntemuksessa.

Issa – niin kuin Jeesusta kutsutaan pa-
lin kielellä – saapui Itä-Intiaan, Purin kau-
punkiin, Jagannathin temppeliin, missä 
hän ryhtyi opiskelemaan sanskritin kiel-
tä, jotta hän voisi opiskella pyhiä Vedoja. 
Kun hän sitten vuosia myöhemmin ryhtyi 
opettamaan Vedoja kansalle, brahmiini-
papit kielsivät Jeesusta opettamasta Vedo-
ja shudrille, alimmalle kastille. Tämä kiel-
to johtui pappisluokan vallanhalusta, joka 
oli saanut heidät tulkitsemaan väärin Ve-
dojen opetuksia. Nuori Jeesus taas katsoi, 
että kaikki ovat tasa-arvoisia Taivaallisen 
Isän edessä, niinpä hän jatkoi opetustaan 
alimmalle kastille. Tämä sai brahmiinit 
ja kshatriyat, sotilas- ja hallintokastin jä-
senet, suuttumaan häneen. He päättivät 
surmata itsepäisen Jeesuksen.

Jeesus sai kuitenkin vihiä heidän sala-
juonestaan ja hän livahti karkuun. 

Jeesus kohtaa  
buddhalaisia munkkeja

Jeesus pakeni Himalajan vuoristoon, mis-
sä hän tapasi buddhalaisia lamoja. Hän 
pyysi heitä opettamaan hänelle palin kie-
len, jotta hän voisi ryhtyä opiskelemaan 
Buddhan viisautta. Jeesus opiskeli seu-
raavat kuusi vuotta Buddhan ajatelmia, 
kunnes hän hallitsi tämänkin viisauspe-
rinteen.

Sen jälkeen Jeesus lähti paluumatkal-
le isiensä maahan. Matkan aikana hän 
saarnasi totuutta kansoille ja pian hänen 
maineensa levisi hänen edellään. Jeesus 
saarnasi eläinten uhraamista vastaan ju-
malanpalvelusten yhteydessä ja kehotti 
kansaa hylkäämään epäjumalien palvon-

nan. Tällaiset puheet suututtivat Persian 
papiston, joka vangitutti hänet. He eivät 
kuitenkaan uskaltaneet surmata häntä, 
sillä kansa rakasti tätä nuorta profeettaa. 
Papisto jätti Jeesuksen erämaahan usko-
en, että villieläimet kyllä tekevät hänestä 
lopun. Korkeimman siunauksen turvin 
Jeesus pääsi kuitenkin palaamaan takaisin 
Israeliin, jossa sitten tapahtui se, minkä 
olemme saaneet lukea Raamatusta. Tai ai-
nakin melkein, siitä enemmän kirjassani.

Notovitsh lähetetään Siperiaan

Uskontotieteilijät hyökkäsivät Notovit-
shin julkaisemaa Pyhän Issan elämä –kä-
sikirjoitusta vastaan väittäen sitä hänen 
omaksi luomuksekseen. Vatikaanin kor-
kea virkamies puolestaan sanoi amerik-
kalaisessa tv-dokumentissa taannoin, että 
Pyhän Issan elämä –käsikirjoitus olisi 
buddhalaisten munkkien laatima sepite. 
On kuitenkin huomionarvoisaa, että jos 
teksti on Notovitshin sepite, buddhalai-
set lamat eivät ole voineet sitä laatia ja jos 
buddhalaiset munkit ovat sen laatineet, 
se ei voi olla Notovitshin sepite. Nämä 
väitteet ovat keskenään ristiriitaisia. Tun-
tuu pikemminkin siltä, että tekstin aitous 
halutaan kumota, koska se on ristiriidassa 
kirkon oppien kanssa.

Yhtä kaikki Notovitsh tuomittiin il-
man oikeudenkäyntiä Siperiaan valtakun-
nalle vaarallisen materiaalin julkaisuai-
komuksesta. Sen aikainen tsaarin Venäjä 
perustui kristillisille arvoille ja Notovit-
shin Intiasta tuoma teksti koettiin vaaral-
liseksi vallankumouksen partaalla horju-
valle valtakunnalle. 

Kopio Pyhän Issan elämä –käsikirjoi-
tuksesta on tiettävästi Vatikaanin arkis-
toissa. On ymmärrettävää, ettei sitä haluta 
antaa tutkijoiden käyttöön, koska se on ris-
tiriidassa nykyisen Raamatun kanssa. Muita 
kopioita löytynee kiinalaisten hallitsemasta 
Lhasasta, jollei niitä ole sitten tuhottu.

Intialainen sanjaasi Swami Abhena-
nanda oletti niin ikään Notovitshin löytä-
mää tekstiä huijaukseksi. Hän matkusti Hi-
miksen luostariin, Himalajalle, missä hän 
sai nähdä samaisen tekstin. Se käännet-
tiin hänelle ja hän julkaisi sen kirjassaan ”A 
Journey into Kashmir and Tibet” vuonna 
1922. Abhenanda on arvovaltaisen Rama-
krishna Missionin varapresidentti. 

Uskontotieteilijät haluavat kiistää tä-
män tekstin aitouden, koska eivät ole 
saaneet nähdäkseen alkuperäistä tekstiä. 
Tämä on ymmärrettävää, mutta samaan 
aikaan on hyvä muistaa, että Uuden tes-
tamentin neljä evankeliumia perustuvat 

tutkijoiden oletuksen mukaan niin sanot-
tuun Q-lähteeseen, jota he eivät ole kos-
kaan nähneet. Siitä huolimatta valtaosa 
tutkijoista uskoo Q-lähteeseen.

Kun Uutta testamenttia kasattiin, sii-
tä jätettiin paljon tekstejä pois. Akate-
mian tutkijoiden Ismo Dunderbergin ja 
Antti Marjasen, toimittamassa ”Nag Ham-
madin kätketyssä viisaudessa” (WSOY 
1999), jossa on julkaistu Egyptistä vuon-
na 1945 löydetyt 52 varhaiskristillistä teks-
tiä. Nämä ovat juuri niitä tekstejä, jotka 
jätettiin pois Raamatusta. Evankeliumei-
ta oli näet alun perin tiettävästi kolme-
kymmentä. Osa niistä on gnostilaisia 
tekstejä. Jokainen uskontotieteilijä tietää 
kuinka gnostilaisia vainottiin ja heidän 
tekstejään haluttiin tuhota. On muitakin 
löydöksiä, kuten Kuolleenmeren tekstit.   
  Kari Kuula kirjoittaa: ”Evankeliumien 
kirjoittajat, evankelistat, muokkasivat peri-
mätietoa ja tulkitsivat niitä edelleen, mikä 
oli yleinen käytäntö antiikin maailmassa. 
Kirjoittajat eivät mekaanisesti kopioineet 
lähdettä vaan kirjoittivat niihin teologisia 
tulkintoja. Yksittäisten tiedonmurujen jät-
tämät aukot saatettiin sepittää kiinni toi-
siinsa kirjoittajien omilla kerronnallisilla 
tarinoilla. Kirjoittajien tarkoituksena ei ol-
lut laatia aukotonta historiallista raporttia 
vaan kertoa ja julistaa sanomaa.” (Kuula, 
Nissinen ja Riekkinen, Johdatus Raamat-
tuun, Kirjapaja, Helsinki 2000).

Niinpä meillä ei ole tietoa siitä, min-
kälainen oli alkuperäinen evankeliumi. 
Uuden testamentin evankeliumit ovat 
osin sepitteitä.

Kahdentoista pyhän evankeliumi

Kerron kirjassani myös Kahdentoista van-
himman evankeliumista, jonka irlantilai-
nen pastori Gideon Ousley on kääntänyt 
englanniksi. Ousleyn mukaan tämä teksti 
on alkuperäinen evankeliumi eli ts. Q-
lähde, jonka apostoli Johannes on kirjoit-
tanut Rooman vankilassa. Hän on sitten 
antanut sen essealaiselle uskonveljelleen, 
joka on vienyt sen Himalajalle luostariin, 
mistä se on löytynyt 1800-luvulla. Myös 
tämä teksti tuo esille sen, että Jeesus mat-
kusti Intiaan. Näin ollen Jeesuksen Intian 
matka ei ole vain yhden tekstin varassa. 
Itse asiassa siitä puhutaan useissa eri us-
kontojen teksteissä.

Kuoliko Jeesus ristillä?

Egyptistä, Aleksandriassa olleen vanhan 
kirkollisen rakennuksen rauniosta löy-
tyi 1800-luvulla mielenkiintoinen teksti, 
josta kerron myös kirjassani. Se tunne-
taan nimellä Essealaisten vanhimman 
kirje. Tämän latinankielisen kirjeen on 
julkaissut suomeksi Alea-kirja vuonna 
1991. Kirjan saatesanoissa sanotaan, että 
alkuperäistekstiä säilytetään Vatikaanin 
kirjastossa Roomassa.

Tämä kirje on silminnäkijäkuvaus sii-
tä mitä tapahtui, kun Jeesus naulittiin ris-
tille. Tehdäkseni pitkästä tarinan lyhyen 
kerron vain siitä, miten roomalainen so-
tilas työnsi keihään Jeesuksen kyljestä si-
sään varmistaakseen, että hän on kuollut, 
tällöin haavasta vuoti veristä nestettä. Es-
sealainen lääkäri Nikodemus, joka oli pai-
kalla, tajusi heti, että Jeesus on yhä elossa, 
sillä kuolleesta ei virtaa nesteitä, koska ve-
renkiertoa ei ole. Niinpä essealaiset ottivat 
Jeesuksen ruumiin alas ristiltä ja veivät 
hänet hautakammioon, jossa he käsitteli-
vät hänen haavansa lääkkeillä ja täyttivät 
luolan eteerisillä höyryillä. Jeesus heräsi 
30 tuntia myöhemmin tajuttomuudesta. 
Hän ei ollut kliinisesti kuollut vaan taju-
ton. On kuitenkin huomionarvoisaa, että 
profetia toteutui, sillä hän ”heräsi kuol-
leista”, ts. tajuttomuudesta.

Intialainen vanha käsikirjoitus

Vanhin käsiini saama teksti on 5000 vuot-
ta vanha, ts. intialaisen pyhimys Vyasan 
”Bhavishya Purana”. Vyasa kokosi Vedat 
ja kirjoitti Bhagavad-Gitan, häntä pide-
tään Intiassa Jumalan kirjallisena inkar-
naationa. Bhavishya Purana on profetia, 
joka kertoo etukäteen siitä, että Issa Put-
ra, Jumalan Poika, tulee uudelleen Inti-
aan 49 vuoden iässä. Jeesus on lähtenyt 
äitinsä Marian kanssa ristiinnaulitsemi-
sen jälkeen Israelista pakoon roomalaisia 
sotilaita, matka kestää 16 vuotta, sillä Jee-
sus opettaa kansaa matkan aikana. Maria 
kuolee 70-vuotiaana nykyisessä Pakis-
tanissa, silloisessa Intiassa, mistä hänen 
hautansa löytyy yhä tänäkin päivänä.

Jeesus kohtaa Intiaan tultuaan Himala-
jalla kuningas Salivahanan, joka vaikuttuu 
tästä pakanamaan profeetasta ja kutsuu hä-
net julistamaan totuutta kansalleen. Jeesus 

opettaa intialaisia 30 vuotta, minkä jälkeen 
hän kutsuu opetuslapsensa koolle ja kertoo 
heille, että hänen aikansa on tullut. Hän 
kehottaa heitä elämään aina hänen opetus-
tensa mukaisesti. Sitten hän jättää kehonsa 
niin kuin intialaiset joogit tekevät, tietoi-
sesti, ja siirtyy Taivaallisen Isänsä luokse.

Jeesuksen ruumis haudataan Srinaga-
riin, Kashmiriin. 

Matkustin Kashmiriin ja löysin hau-
tamausoleumin, jossa on maan tasal-
la shiiapyhimys Mir Sayyid Naseeruddin 
koristeltu arkku. Sen alta lähtee portaat 
maan alle, jossa on Yuz Asafin eli Joose-
fin pojan arkku. Arkun vierellä on puinen 
risti ja kiveen hakattu ristiinnaulitun jalka 
kuvaamaan, että tähän on haudattu hen-
kilö, joka on kokenut ristiinnaulitsemi-
sen. Islamilainen hengellinen johtaja Miz-
ra Ghulam Ahmad julisti jo vuonna 1889, 
että tämä on Jeesuksen hauta.

Aluksi minulta kiellettiin pääsy hau-
dalle, mutta lopulta onnistuin pääsemään 
hautamausoleumin erään islamilaisen us-
konnollisen johtajan avulla. Löysinkö siis 
Jeesuksen haudan Intiasta? Niin uskoo 
moni intialainen. Joka tapauksessa maissa, 
jotka sijaitsevat Israelin ja Intian välillä, on 
paljon paikannimiä ja perimätietoa Jeesuk-
sen matkasta Intiaan. Intiassa on useita hen-
kisiä opettajia, temppeleitä ja tekstejä, jotka 
kertovat Jeesuksen tulosta Intiaan. Järke-
vää olisi, että tiedemiehet ryhtyisivät kerää-
mään ja tutkimaan tätä laajaa aineistoa.

Itse löysin kirjaani viiden eri uskon-
non vanhoja käsikirjoituksia, jotka kerto-
vat Jeesuksen salatusta elämästä. Ne avaa-
vat uusia näkökulmia Jeesuksen elämään, 
asioita, joista kirkonmiehet ovat halun-
neet vaieta. Asioita, joita on mielenkiin-
toista tutkia, sillä tämä viittaisi siihen, että 
kristinuskon opetukset puhuvat lopulta 
samasta asiasta kuin hindulaiset ja budd-
halaiset opetukset.

Miten muuten voisikaan olla, sillä to-
dellisuus on yksi.

Taavi Kassila, Nasaretin miehen salaisuus, 
Gummerus, sid. ovh. 36 €

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

Nasaretin miehen salaisuus

Nasaretin miehen salattu elämä
- Taavi Kassila pitää luennon aihees-
ta Sateenkaaripäivillä. Katso s. 14
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JOHANNES GOVINDA KURKI
Sähköposti:jaygovinda_108@yahoo.com

Maailmalla on historiallisia kuva-
uksia monenlaisista pyhimyk-
sistä ja jumalhahmoista sekä 

Korkeimman Olennon ilmentymistä. 
Käännöstöiden edetessä on löytynyt eri 
puolilta maailmaa useita laajalti tunnet-
tuja kirjoituksia kuten Bhagavad-gita, 
Tao Te King, Toora, Raamattu, Popol 
Vuhjne.

Keskityn tässä artikkelissa lähinnä 
Veediseen näkökulmaan, joka on perus-
tana niin hindulaisuudelle, buddhalaisuu-
delle, sikhiläisyydelle kuin jainalaisuudelle 
– ja myös yogalle jne. Monet maailmanus-
konnon aseman saavuttaneista henkisistä 
suuntauksista ovat saaneet alkunsa Intian 
maaperältä. Sen vuoksi Intian niemimaata 
kutsutaan muinaisessa sanskriitin kielessä 
termillä Punya-Bhumi Bharat, Hyvyyden 
ja hurskauden maa. Samaista maata kut-
sutaan virallisesti yhä nimellä Bharat.

Peri-intialainen maailmankuva on 
suunnattoman henkinen. Kun tutkimme 
Veeda-kirjallisuutta, joka on maailman 
kaikkeen muuhun pyhään kirjallisuuteen 
verrattuna lähes loputtoman laaja, saam-
me varsin kiehtovia näkemyksiä ja väläh-
dyksiä jumaluuden monista tasoista sekä 
kasvoista. On olemassa jumalaisia olen-
toja taivaallisella tasolla, ja jumalaisia 
olentoja yliaistillisella tasolla. Käytännös-
sä jumaliksi kategorisoitavia olentoja ku-
vaillaan olevan lukuisia miljoonia, mutta 
kaikki tämän universumin piirissä asus-
tavat jumalolennot ovat katoavaisia, huo-
limatta heidän maan asukkaiden silmissä 
pitkästä elinkaarestaan. Kuten vanha sa-
nanparsi sanoo, ”Vain yksi on ylitse mui-
den.”

Kyetäkseen tunnistamaan kuka on 
kuka, jumaliksi kuvailtujen olentojen kos-
misessa armadassa, ihmisen tulee olla 
sekä älykäs että onnekas. Hyvän oppaan 
seurassa voi turvallisesti samoilla vaikka 
halki sankan viidakon, taikka Tharin Suu-
ren erämaan. Samaten Veeda-kirjallisuu-
den valtamereen voi hukkua, vaikka olisi 
hyväkin uimari, tai eksyä sen kukkaiskie-
len kauneuteen, joka päihittää maailmal-
lisesta runoudesta suloisimman. Meillä 
on oltava Sad-Guru, eli itsensä oivaltanut 
henkinen mestari oppaanamme, tajutak-
semme mikä on tuon viisauden valtame-
ren ydin.

Kun Arjuna häkeltyi Kurukshetran 
taistelukentällä 3000 vuotta ennen länsi-
maisen ajanlaskun alkua, silloisen maa-

ilmansodan syttymisen hetkellä, hän 
turvautui Krishnaan. Hän oli niin ääret-
tömän onnekas, että Krishna oli hänen 
rakas ystävänsä ja suostui hänen vaunu-
najajakseen tuon suursodan ajaksi. Häm-
mentyneenä tilanteen hyvin haasteel-
lisesta vastakkainasettelusta, jossa hän 
päätyi kasvotusten Kauravien armeijan 
kanssa, hän kääntyi Krishnan puoleen 
ja hyväksyi tämän henkiseksi opettajak-
seen. Joku saattaa ihmetellä mielessään, 
”Mikä teki tilanteesta Arjunalle niin vai-
kean ?” Vastakkaisen armeijan rivistöis-
sä oli monia hänelle tuttuja henkilöi-
tä elämän varrelta, ja se seikka sai hänet 
epäröimään velvollisuutensa täyttämis-
tä soturina. Niin hän sanoi, ”sishyas te 
’hamsadhimamtvamprapannam – Oi 
Krishna, Govinda, hyväksyn tässä tilan-
teessa Sinut henkiseksi opettajakseni ja 
antaudun Sinulle.”

Tuolloin Partha-sarathi Krishna, Arju-
nan vaununajajaksi ryhtynyt Herra, lauloi 
jumalaisen viisautensa hymnin, eli Bha-
gavad-gitan ikuisen ilosanoman. Sen yh-
teydessä Hän salli Arjunan nähdä Hänen 
virat-rupansa– maailmanlaajuisen hah-
monsa, johon kaikki universumin ilmiöt 
ja jumaluudet sekä muut olennot sisältyi-
vät – ja paljasti olevansa korkein avata-
ra, Ikuisen Ajan Henkilöitymä Itse. Vas-
ta sillä hetkellä Arjuna, saadessaan omin 
silmin nähdä koko kaikkeuden planeetoi-
neen ja galakseineen samoin kuin maail-
man miljoonat ja taas miljoonat siddhat, 
yogit, pyhimykset ja jumalat sekä luoma-
kunnan kaikki muut olennot läsnä tuossa 
ihmeellisessä hahmossa, oivalsi Krishnan 
olevan alkuperäinen Henkilö, Persoonal-
linen Jumala Itse, josta koko maailma on 
saanut alkunsa. Niin hän antautui Krish-
nalle ja suostui hyväksymään Hänet kor-
keimmaksi auktoriteetiksi kaiken olemas-
sa olevan suhteen. 

Meidän tulee ottaa Arjunasta oppia, ja 
seuraamalla hänen esimerkkiään, täydel-
listää elämämme turvautumalla Bhaga-
vad-gitan* puhujaan, Sri Krishnaan.

[*Kaikki Bhagavad-gitan käännökset ja se-
litykset eivät suinkaan ole auktorisoituja, 
vaan vain ne jotka tuovat Krishnan esille 
Hänen Itse opettamallaan tavalla – Kor-
keimpana Henkilönä ikuisessa hahmos-
saan ja kaikki elävät olennot Hänen ikui-
sina osinaan ja palvelijoinaan.]

Gaudiya Mathan websivu:  
www.PureBhakti.com

 
TERTTU SEPPÄNEN

Tarkastellaan nyt tilannetta, kun 
ajatusjoogan harjoittaja on tehnyt 
tunne- ja ajatusolemuksensa puh-

distamis- ja jalostamistyötä säännöllisesti 
riittävän kauan ja hän on pystynyt posi-
tivisoimaan nämä käyttövälineet itsessään 
varsin pitkälle. 

Tällöin on mahdollista ylläpitää vakaa-
ta mielentilaa tai on mahdollista palauttaa 
se, jos se arkipäivän tiimellyksessä on hor-
junut. Tällöin hänessä alkaa kehittyä hen-
kinen selvänäkö, se on intuitiivista vaistoa.

 Positiivisuuden ja mielentyyneyden 
saavuttamisen jälkeenkin ihmisen ole-
muksessa  on jäljellä negatiivisuutta. Voim-
me kutsua niitä negatiivisuuden  iduiksi. 
Kun positiviisuus ihmisessä on tullut niin 
voimakkaaksi, että se pystyy hallitsemaan 
jäljellä olevat negatiivisuuden idut, se osaa 
käyttää niitä palvelijoinaan.  

Negatiivisuus on tarkoitettu ihmi-
sen palvelijaksi ja opettajaksi, mutta tämä 
palvelija oppii kunnioittamaan oikeal-
la tavalla herraansa ja tottelemaan hänen 
käskyjään vasta sitten, kun herra on kas-
vanut henkisesti palvelijaansa voimak-
kaammaksi. Ihminen saavuttaa tarvitta-
van henkisen voimakkuuden yhdyttyään 
itsessään olevaan Kristukseen niin täydel-
lisesti, että Kristus yksin toimii hänessä 
herrana ja käskijänä.

(Huom. Kristus tässä tarkoittaa ”sisäi-
nen” Kristus tai ”mystinen” Kristus. Vrt. 
korkeampi Minä.) 

Ihmisessä jäljellä olevat negatiivisuu-
den idut palvelevat tällöin häntä jonkin-
laisina tuntosarvina, joiden avulla hän 
pystyy ymmärtämään niitä lähimmäisi-
ään, jotka eivät ole vielä päässeet nega-

tiivisuuden herroiksi. Ne toimivat ikään 
kuin kuvastimena, johon toisissa ihmi-
sissä oleva negatiivisuus voi heijastua, ja 
ovat siten hyvin tärkeänä välikappaleena 
ns. henkiselle selvänäölle. 

Henkinen selvänäkö on ihmiselle ar-
vokas kyky. Kirjeopisto Vian perustaja-
opettajan Tyyne Matilaisen sanoin ky-
seessä on intuitiivinen vaisto. Sen avulla 
ihminen olemalla ikään kuin yhtä lähim-
mäisensä kanssa pystyy rakastamaan tätä 
niin kuin itseään.  Todellisen Kristus-rak-
kauden valaisemana, ihminen oppii oi-
kealla tavalla ymmärtämään toisia ihmi-
siä. Tämä ymmärtämys kehittää hänessä 
kyvyn löytää oikeat keinot lähimmäisten 
auttamiseksi sekä toisaalta kyvyn ohjata 
heitä heidän oman elämänkatsomuksen-
sa puitteissa pääsemään yhteyteen sisäi-
sen Mestarinsa ja itsessään olevan Kris-
tuksen kanssa. 

Henkinen selvänäkö alkaa kehittyä 
luonteen jalostumisen myötä ja tajunnan 
kirkastuessa vastaanottokyky korkeam-
malle jumalalliselle viisaudelle kasvaa.

Myös kotikäyntinä

Hierontaterapeutti, Urheiluhieroja,
Lymfahoitaja Ilkka Rainio

Kuuvuorenkatu 24  20540 Turku
Puh: 045 237 2349
Email: ilkka.rainio@pp.inet.fi
www.ilkkarainio.com

Klassiset/urheilu hieronnat:
30 min-15e,45 min-20e    60 min-25e,90 min-40e  

Lymfahieronta:30e
Energiahoidot:30e

Aromaterapeuttiset hieronnat:30e

Lämpöhoito:+5e
Lahjakortit

 
 

Myllyojan Tapahtumat 
 

  Syksy 2016, TURKU 
 

HUIPPUKONSERTTI 
 

La 1.10. klo 18.00 
Sergey Muravyev, tenori; 

Maria Kamchilina-Larionova, piano & Oleg 
Larionov, alttoviulu, 10-vuotias Maxim  

Larionov, viulu 
 

MARKKU MÄKINEN: LUONNON VIESTINTÄ 
 

Hänellä on syvä suhde luontoon ja luonnonhenkiin 
 

Su 30.10 klo 14 - 16.30 
 

MARKKU MÄKINEN: PERINTEINEN 
JOOGAKURSSI 

 

Su 6.11. klo 14 – 16.30 
 

AARIOITA RUUSUPORTISSA 
 

La 12.11. klo 18 
 

Seeli Toivio, sellisti-sopraano & Heikki Sassi, 
basso, Kiril Kozlovski, piano 

 
Tarkemmat tiedot ja muut tapahtumat: 

 

www.ruusuporttiin.fi 
 

--- Tilaisuudet järjestää: --- 
 

Ruusuportti ry 
 

c/o Marja-Liisa Haapa-aho 
Paimalantie 374, 20460 TURKU 

 

Puh. 0440 151 040 
 

Bussi nro 22 tai 22A Kauppatorilta (T9) 
Myllyojan pysäkille 

 
Sydämellisesti tervetuloa! 

 
--- Postituslistallemme --- 

 
Jos e-mailisi on muuttunut tai 

tahdot liittyä postituslistallemme, 
niin ilmoita siitä meille: 

 

ruusuportti@gmail.com 

Kauppiaskatu 8 Turku, Mehiläisen talo
P. 050 464 4344 • eliksiiri@eliksiiri.fi
Ma–to 8.30–17.00, pe 8.30–16.30

• Salaatit
• Lämmin kasvisruoka
• Luomuporkkanamehu
• Vehnänorasmehu
• Aloe Vera -mehu
• Energiajuoma
• Koivunmahla
• Tuorepuurot
• Elävää ravintoa
• Itseleivotut leivonnaiset

YLIOPISTONKATU

A
U

R
A

K
A

T
U

K
A

U
P

P
IA

S
K

.

Kauppatori

Kevyttä ja terveellistä!Kevyttä ja terveellistä!
Voit myös hakea 
annoksen tai 
juoman mukaan

• Salaatit
• Lämmin kasvisruoka
• Luomuporkkanamehu
• Vehnänorasmehu
• Aloe Vera -mehu
• Energiajuoma
• Koivunmahla
• Tuorepuurot
• Elävää ravintoa
• Itseleivotut leivonnaiset

Voit myös hakea 
annoksen tai 
juoman mukaan

www.eliksiiri.fi

Jumalan monet kasvot Ajatusjooga kehittää 
henkistä selvänäköä  

Ajatusjoogaan perehtynismahdolli-
suuksia on Turun seudulla  Maarias-
sa. Tiedustelut: KaisaPakkala, +358 
449 926 191, kaispakkalamaaria@
gmail.com. Kokoontumispaikka Pai-
malantie 376, Kaisa Pakkalan koti.
Raumalla ajatusjoogailtoja sopi-
muksen mukaan. Tiedustelut Jouko 
Palonen, 050 390 6517, joukopalo-
nen@gmail.com
Lisätietoa myös: terttu.seppanen@
via.fi tai 050 567 9630 sekä  www.via.fi
www.facebook.com/via.akatemia
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JOUKO K. JOKINEN

Parittoman viikon keskiviikko. Pian 
puoli kuuden jälkeen iltapäivällä 
Turussa Konsan Kartanoon alkaa 

kerääntyä ryhmän jäseniä. Kuuteen men-
nessä heitä on kertynyt tuollaiset 15 – 20 
henkeä, kuntoutusryhmä.

Kuntoutusryhmän ideana on kuntout-
taa kaikkea ihmiseloon läheisesti tai kau-
kaisesti liittyvää Esko Jalkasen esittämien 
virikkeiden pohjalta. Kuntouttaminen ta-
pahtuu ”sanan voimalla”; asettamalla yh-
teiset sanat siten, että pyritään saamaan 
aikaan parannusta henkisen maailman 
avulla. Kuntoutusryhmässä puheenvuoro 
kiertää. Siten jokainen pääsee vuorollaan 
ilmaisemaan, mikä hänen mieltään täl-
lä kertaa askarruttaa. Näin kuntoutuksen 
kohteet tulevat kattamaan hyvin monen-
laisia aiheita yksittäisistä ihmisistä koko 
ihmiskuntaa koskettaviin.

Esko Jalkanen (1921-2007) oli suoma-
lainen metsänhoitaja, josta kasvoi mystik-
ko. Ihan samalla tavalla kuin toissa- ja vii-
me vuosisadan tärkeitä opettajia ovat olleet 
Helena Petrovna Blavatsky, Ruldof Stei-
ner, Pekka Ervast ja Tapio Kaitaharju, joi-
ta kaikkia Esko Jalkanen kertoo tutkineen-

sa. Näitä mystikoita on turha luokitella eri 
oppisuuntiin; he kaikki ovat tutkineet sa-
moja ihmiskuntaa koskevia henkisiä lain-
alaisuuksia ja saaneet siitä keskenään erin-
omaisen samankaltasisia havaintoja.

Esko Jalkanen löysi tien henkisen 
maailman salattuihin ilmiöihin tekemällä 
havaintoja luonnosta. Tätä kautta hänes-
tä kehittyi näkijä. Se on erittäin suomalai-
nen tie.

Esko Jalkasen tärkein opetus meil-

le kaikille oli ”hyvä voittaa aina pahan”. 
Jalkanen oli aina valmis kuntouttamaan 
apua tarvitsevia ihmisiä ja eläimiä. Kun-
touttaminen merkitsi, että kohteen häiriöt 
ensin poistettiin (esim. haitallinen maasä-
teily, paha silmä, kummitus tai maakiro-
us) ja tämän jälkeen kohteelle välitettiin 
positiivista energiaa, jolloin kaikinpuoli-
nen harmonia oli mahdollista. Esko Jal-
kasen työ jatkuu Esko Jalkanen – Luon-
nonvoimat Yhdistys ry:ssä.  http://www.
eskojalkanen.net/etusivu

Näitä kuntoutusryhmiä toimii tällä 
hetkellä 30 kappaletta, niistä ryhmämme 
”STELLA ABOENSIS – Valon Välittäjät” 
Turussa. Ryhmät on tarkoitettu  Esko Jal-
kanen – Luonnonvoimat Yhdistyksen jä-
senille, jotka ovat käyneet ainakin yhden 
yhdistyksen järjestämän kurssin. Ideana 
siis on, että osallistujat ovat jotenkin pe-
rillä kuntouttamisen taustalla olevista aja-
tuksista. Kaikki näistä asioista kiinnostu-
neet ovat tervetulleet mukaan!

Yhteystiedot:
Ryhmän vetäjä Paavo Suorsa,  
040 900 4070, paavo.suorsa@gmail.com
Varalla Jouko Jokinen,  
040 963 0696, jouko.jokinen@iki.fi

ANNIE VALONSÄDE
puheenjohtaja

Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys ry on Inkeri Jaakko-
lan vuonna 1982 perustama yhdistys, jonka tarkoituksena 
on koota yhteen henkisestä kehityksestä kiinnostuneita 

ihmisiä. Päämääränä on syventää käsitystä elämän tarkoituk-
sesta ja auttaa jokaista kehittämään henkilökohtaista vastuutaan 
ajatuksistaan, sanoistaan ja teoistaan. 

Yhdistys tarjoaa vaihtelevaa ohjelmaa, rauhoittumista hek-
tisessä nykyhetkessä ja energiahoitoa sitä tarvitseville, 
sekä tukea henkisen kasvun eri vaiheissa. Pyrimme sii-
hen, että kaikki tapahtumiin ja iltoihin osallistuvat sai-
sivat etsimänsä henkisen ravinnon kannustavassa ja ins-

piroivassa ilmapiirissä. Kaikilla on oma tehtävänsä ja polkunsa, 
mutta jokainen avoimin mielin etsivä voi kehittää itseään henki-
sesti ja saada sitä kautta lisää työkaluja itsetuntemukseen ja sisäl-
töä elämäänsä sekä lohtua ja apua arjen haasteisiin. 

Uskomme elämän kiertokulkuun, jälleensyntymään ja syyn 
ja seurauksen lakiin. Uskomme myös rakkauden ja anteeksian-
non parantavaan voimaan. Meillä kaikilla on omat oppaamme ja 
enkelimme henkimaailmassa, he tukevat ja auttavat meitä kas-
vussamme täällä, kunnes mekin siirrymme aikanamme näky-
mättömälle tasolle.

Kokoonnumme noin kerran kuukaudessa Turussa Konsan 
Kartanon salissa tai vintillä ja illoissamme pyrimme tarjoamaan 
monipuolisesti erilaisia henkisiä harjoituksia ja teemoja; olem-
me viettäneet mm shamanistisia –ja viestinvälitysiltoja, tehneet 
henkitaidetta johtokuntaamme kuuluvan Seija Verangon johdol-
la, kokoontuneet parannus-iltojen merkeissä. Parannusiltoihin 
otamme vastaan myös kaukoparannuspyyntöjä. Meillä on myös 
vieraillut luennoitsijoita mm Jukka Viertomanner. Workshopeja 
ovat yhdistyksessämme käyneet pitämässä monet henkisen alan 
osaajat ja esimerkiksi nyt lokakuussa 2016 saamme jälleen yh-
den Suomen tunnetuimmista meedioista Irene Nadénin meille 
pitämään workshopia viestinvälityksestä (lauantaina 8.10) ja yk-
sityisistuntoja perjantaina ja sunnuntaina (7 ja 9.10.)

Omissa ohjelmallisissa keskiviikko-illoissamme tänä syksy-
nä on lisäksi tarjolla mm 19.10. viestinvälitysilta henkitaiteella 
maustettuna sekä marraskuussa inspiraatio- ja runoilta. Keski-
viikkoillat ovat maksuttomia ja kaikki jäsenemme ja myös ei-jä-
senet ovat lämpimästi tervetulleita iltoihimme!

Katso lisää yhdistyksen juuri uudistetuilta nettisivuilta  
www.henkisyys.fi tai Facebookista. 
Voit myös mailata henkisyys.thky@gmail.com Irene Naden (oik.) pitämässä kurssia Turun Henkisen Kehityksen Yhdistyksessä. 

Kuvassa myös pitkäaikainen yhdistyksen puheenjohtaja Carita Isaksson (vas.).

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)
Tobiaksen enkelten matka (JOA)
www.dreamwalker-rita.fi
Lisätietoja: 
Rita Forsberg - Kimura 050-5757753
email: rita.forsberg-kimura@pp.inet.fi

   

 
Ayurveda konsultoinnit 

Intian Kalevi on nyt tavattavissa Kanarian saarilla! 
Aurinkoa ja hyvää mieltä. Casa Natura SPA Lanzarote
www.bookcanarias.com  Casa Rural Natura. 
Voit tehdä mukavan retken Lanzaroten saarelle myös muilta 
saarilta kuten Teneriffa ja Gran Canaria. Armas lautta risteilee 
saarten välillä. 
Voit myös tuoda oman ryhmän resorttiin. 

Tiedustelut: +358 407574243  kalevileht@gmail.com
Lisätietoja: www.vedakeskus.fi

AYURVEDA JA SUOMALAISET TURVEHOIDOT

Loma jolla on tarkoitus ... Kanarian saarilla
Kursseja ... hoidot ... VedaPulse-konsultointi

Turvallista matkaa ja hyviä hoitoja
on Kalevi tarjonnut jo yli 30 vuotta. 
Healthy and Wealthy life. Pidetään 
yhteyttä vaikka Facebookin kautta.

K R I S T O S O F I A
YLEISÖESITELMÄT SUNNUNTAISIN KLO 13.00

NUOTIO RY:N HUONEISTOSSA ANINKAISTENK. 5 A 5, TURKU

9.10. Jaakko Kesävuori: ”Kertaillen elämä etenee”

16.10. Pekka Okko: ”Ristiriitojen tähti”

23.10. Sinikka Kesävuori: ”Yhteisön voima”

30.10. Jarmo Niemi: ”Opetuksia kuolemasta”

6.11. Juha Vainio: 
”Ihminen jälleensyntymisen pyörässä”

13.11. Raija Kiiski: ”Valo, joka pimeydessä loistaa”

20.11. Timo Eränkö: ”Sampo”

27.11. Jouko Sorvali: ”Kuoleman mysteerio”

4.12. Kyösti Niiranen: ”Tulevaisuuden ihminen – 
sfi nksi”

Kirjamyyntiä ja -lainausta 
esitelmien yhteydessä

 TERVETULOA!www.kristosofia.fi

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

www.homeopatiaturku.fi
www.hoitokeidasatrium.fi

Rosen-hoito 65 €
p. 0408238154

tuula.kristiina@hoitokeidasatrium.�
Yliopistonk. 27b A 7 Turku

STELLA ABOENSIS  
– Valon Välittäjät -ryhmä

Turun Henkisen Kehityksen 
Yhdistys ry

Esko Jalkanen.
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TOISTUVAT 
TAPAHTUMAT

Maanantaisin klo 18 
AURINKOKUORON HARJOITUKSET
Kuoro käyttää werbeck-äänenmuodos-
tusta ja toivoo saavansa lisää laulajia. Ks. 
harjoituspäivät ym. http://personal.inet.
fi/yhdistys/soivatila/. Tiedustelut Mark-
ku Lulli-Seppälä 050 342 4545. Katso 
Werbeck-laulukurssi 5.–6.11.

Tiistaisin parillisina viikkoina  
klo 18.30–20.30 
URANTIA-LUKUPIIRI 
Keskustelua uskonnosta, filosofiasta ja 
tieteestäkin Urantia-kirjaan pohjautuen. 
Lisätietoja: Tapio Pulli 050 540 4582.

Keskiviikkoisin  
parittomilla viikoilla  
klo 18 
ESKO JALKANEN – LUONNONVOIMAT 
YHDISTYS RY
www.eskojalkanen.net
Turun kuntoutusryhmän Stella Aboensis 
– valon välittäjät kokoontuminen. Kaik-
ki peruskurssin käyneet joukolla mu-
kaan. Tiedustelut paavo.suorsa@gmail.
com, jouko.jokinen@iki.fi. Lue artikkeli 
s. 12,

Torstaisin klo 18.30 
TURUN HENKINEN KESKUS RY:N  
LUENTOILLAT
www.turunhenkinenkeskus.konsankar-
tano.fi
Tiedustelut p. 044 5929324. Katso s. 14.

SYYSKUU
La-su 24.-25.9.  
SATEENKAARIPÄIVÄT,  
”Jumalkuva henkisen tien viitoit-
tajana”
Luentoja ja musiikkia. Katso www.kon-
sankartano.fi ja s. 14.

LOKAKUU
Su 2.10. klo 10-18 
ENKELIKURSSI ”Dharmic Angel  
Healing”, Noora Pohjanheimo
Muut osiot:  23.10. / 20.11. / 18.12. / 29.1. 
/ 19.2.
Kurssi on luotu Enkelten ohjauksessa ja 
käsittelee hoitamista, henkisyyttä sekä 
ihmisyyttä.Tämä on pääasiassa matka 
itseesi ja oman polkusi äärelle. Kurs-
sin kautta herättelemme vielä uinuvia 
voimavaroja sekä vahvistamme Valoa 
joka meissä kaikissa elää. Enkelit anta-
vat meille työkaluja arkeen ja juhlaan, 
auttavat meitä ymmärtämään omaa 
persoonaamme. Kurssille mahtuu 6-14 
henkilöä kerrallaan ja kurssi toteutetaan 
Enkelten voimallisissa sekä turvallisissa 
energioissa ja ohjauksessa. 
*Enkelit ja henkimaailma *Energiat 
*Chakrat, värit ja Aura *Hoitaminen 
*Enkeliyhteyden muodostaminen sekä 
vahvistus *Avartavat Work Shopit *Ka-
navointi, tulkinnat, intuitio *Kehoyh-
teys, maadoittuminen *Feminiini-ja 
maskuliinienergia *Manifestointi * Mo-
net erilaiset meditaatiot * Vaihtohoidot, 
“läksyt” 
Hinta 120€/ krt tai 680€ kerralla. Maksu-
ajasta voi keskustella.
Ilmoittautumiset  
rakkaudensiivin@gmail.com

Pe 7.10. klo 12.30 – 18.15 ja  
su 9.10. klo 11.00 – 16.30  
Meedio Irene Nadénin  
YKSITYISISTUNTOJA
Hinta 60 €.
Pe 23.9. mennessä sitovat varaukset Tu-
run Henkisen Kehityksen Yhdistyksen 
numeroon 044-783 3888/iltaisin sekä 
maksu yhdistyksen tilille TSOP FI89 
5710 0440 1557 52.

La 8.10. La 8.10. klo 10.30 – 17.00 
Turun Henkisen Kehityksen  
Yhdistys Ry 
IRENE NADÉNIN VIESTINVÄLITYS  
-KURSSIPÄIVÄ 
Välitätkö sitä mitä vastaanotat? Ota as-
kel eteenpäin kehityksessäsi! Harjoitte-
lemme mediaalista työskentelyä erilaisia 
tapoja käyttäen ja osallistujien valmiudet 
huomioon ottaen. Välitämme viestejä 
henkimaailmasta pyrkimyksenämme 
vahvistaa vastaanottokykyä sekä ylläpi-

tää yhteyttä ja rakkauden energiaa väli-
tystilanteessa. 
Kurssi sopii kaikille!! Kurssin hinta 72 €/
jäsenet ja 77 €/ei jäsenet. 
Pe 23.9.2016 mennessä sitovat ilmoit-
tautumiset yhdistyksen numeroon 044-
783 3888/iltaisin tai tekstiviestinä tai yh-
distyksen sähköpostiin henkisyys.thky@
gmail.comsekä kurssimaksu yhdistyksen 
tilille TSOP FI89 5710 0440 1557 52.

Ti 11.10. klo 18.30  
Argi+ ja Aloevera -ESITTELY,  
Juha Vartiainen
Tule kuuntelemaan, miten arginiini saa 
sinut jaksamaan paremmin.
Ei pääsymaksua. Ilmoittautuminen Juha 
Vartiainen p. 040 9002533 tai Ulla Oksa-
nen p. 044 5929324

La 15.10 klo 09.30-13.00  
KUNDALIINIJOOGA –  
pikatie tietoisuuteen,  
Hari Jot Kaur / Merjam Auraskari
Tässä workshopissa työskentelemme 
energiamme kanssa. Energian ohjaa-
minen on avain tietoisuuden kasvuun. 
Kun lamautuneen energian saa liik-
keelle, tuntuu kuin olisi saanut uuden 
ulottuvuuden käyttöönsä. Elämä tuntuu 
taas voimakkaalta. Kundaliinijooga on 
monimuotoista ja helposti lähestyttävää 
yksinkertaisten, mutta tehokkaiden har-
joitusten vuoksi. Saat mukaasi joogisia 
välineitä arkipäivän energian hoitoon. 
Avoin kaikille iästä, muodosta, kunnos-
ta, uskonnosta tai muusta rajoituksesta 
riippumatta. Tuo mukaan joogamatto, 
tukeva tyyny pehvan alle, lämmintä le-
poa varten ja vesipullo. Pukeudu rennos-
ti, mukavasti. Pääsymaksu 40 € sisältää 
myös materiaalia ja virvokkeita. Ilmoit-
tautumiset p. 044 5929324.

Ti 25.10. klo 18.30-20.00 
Itsehoito kiinalaisen lääketieteen 
mukaan -LUENTO, kiinalainen 
lääkäri Fan Lang
Pääsymaksu 10 €

Su 30.10.  klo 18.00  
Täydellä Sydämellä -LUENTO,  
Noora Pohjanheimo
Luennon aiheet linkittyvät Rakkauteen, 
Rajattomuuteen, Onnellisuuteen, Hy-
väksyntään, Totuuteen, Aitouteen sekä 
Vapauteen. Tehtäväni ei ole opettaa uut-

ta, vaan muistuttaa vanhasta ja pyrkiä 
itse elämään täydellä sydämellä, avoi-
mella aitoudella. Tehtäväni on herätellä 
ihmisiä kerta kerran jälkeen pohtimaan 
toimiiko sydämestä käsin vai ei.  Haluan 
antaa ihmisille työkaluja ja helpotusta oi-
vallusten syntymiseen. Koen, että tehtä-
väni on myös auttaa ihmisiä kohtaamaan 
omia pelkojaan ja rajattomuuttaan.
En siis luultavasti kerro sinulle mitään 
uutta. Usein ihmiset saattavat ajatel-
la että heillä on jo tämä kaikki tieto, he 
ovat siis pitkällä, “tiedän että näin tulee 
toimia.” Kyse ei ole tiedon määrästä, jota 
mieli ymmärtää ja suodattaa, vaan sii-
tä toimiiko oppien mukaisesti; tämä on 
Tietoisuutta.
Voit tietää mitä on rakkaus mielen tasol-
la, kuitenkaan et rakasta. Voit ymmär-
tää, mitä tarkoitan rajattomuudella, kui-
tenkin saatat syyllistää ulkoisia tekijöitä 
”vankilastasi”.  Saatat tietää nuotit mutta 
et osaa soittaa.
Luennon kautta toivon sinun saavan ins-
piraatiota, voimaa, luottamusta ja rohke-
utta polullesi.
N. 80 ensimmäistä mahtuu sisään. 10 € 
/ hlö.
Kysy lisää: rakkaudensiivin@gmail.com, 
www. rakkaudensiivin.fi

MARRASKUU
Ti 1.11. klo 18  
Tuula Huhtalan LUENTO  
Meditaatio tuo rauhan
Keskustelussa mukana Tarot vanha vii-
saus. Luennoi Tuula Huhtala, Tarot-
tulkitsija sekä meditointiohjaaja. Tuttu 
mediasta, mm. Astral tv. Jutun lomassa 
nautimme yrttiteetä kartanon tapaan ja 
spelttisämpylän. Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy, johon kuuluu myöskin tarjoilu. 
Lämpimästi Tervetuloa, Tuula. www.
tarot-tuula.fi 

Ke 2.11. klo 18.00  
Turun Henkisen Kehityksen  
Yhdistys Ry 
RUNOILTA JA INSPIRAATIOHARJOI-
TUKSIA 
Kaikki halukkaat voivat esittää lempi-
runojaan tai itse tehtyjä runoja. Teem-
me myös inspiraatioharjoituksia! Vapaa 
pääsy. Yhdistys tarjoaa yrttiteen.

La-su 5.11. -6.11. klo 12-17  
Werbeck-lauluKURSSI,  
Markku Lulli-Seppälä 
Lauluäänen vapauttamisen tie. Har-
joitellaan äänenmuodostusta Valborg 
Werbeck-Svärdströmin kehittämällä 
menetelmällä. Kun ääntä ei”tehdä” tai 
pakoteta, vaan poistetaan esteet sen syn-
tymiselle, saadaan aikaan kokemus soi-
vasta tilasta ja laulaminen käy helpoksi, 
kauniiksi ja ääntä rasittamattomaksi. 
Sopii vasta-alkajille sekä laulamista har-
rastaneille. Ammattilaulajakin löytänee 
laulamiselleen uuden suunnan ja uusia 
virikkeitä. 
Hinta 60 €, sis. ruokailut. Tied ja ilmoitt. 
p. 044 5929324

Ti 29.11. klo 18.30   
Argi+ ja Aloevera -ESITTELY,  
Juha Vartiainen
Tule kuuntelemaan, miten arginiini saa 
sinut jaksamaan paremmin.
Ei pääsymaksua. Ilmoittautuminen Juha 
Vartiainen p. 040 9002533 tai Ulla Oksa-
nen p. 044 5929324

Ke 30.11. klo 18.00  
Turun Henkisen Kehityksen  
Yhdistys Ry 
PIKKUJOULUJUHLA
Vietämme pikkujoulua musiikin, glögin 
ja jouluisten pullakahvien merkeissä. 
Yhdistys tarjoaa, vapaa pääsy. Tarjolla on 
halukkaille tai halukkaat voivat itse tar-
jota muille myös muuta pientä henkistä 
mukavaa tilanteen mukaan inspiroiden; 
runoja, musiikkia tai vaikkapa korttitul-
kintoja.

JOULUKUU
Su 4.12. klo 13-15 
Johdatettu meditatiivinen matka, 
Cosmic Johanna
Vahvistaa intuitiota ja luottamusta 
omaan sisäiseen ääneen. Cosmic Johan-
na jakaa illan aikana osallistujille viestejä 
henkimaailmasta oppailta ja enkeleiltä. 
Viestit ovat herkkiä, humoristisia, meta-
foorisia ja jopa henkilökohtaisia. Ovira-
ha 25 €.
Voit varata hoitoja sähköpostilla johan-
natiainen11@gmail.com. Uusi hoito-
valikoima: sadepisarahieronta jolloin 
käytetään 9 eri eteeristä öljyä hoidon 
aikana, sekä regressio, tarot tulkinta, sel-

vännäköistunto, energiahoito, hieronta 
johon sisältyy intuitiiviset kehon ja ener-
gian viestit, mitä keho kantaa mukanaan. 
Viestit auttavat päästämään irti vanhas-
ta. Lisää infoa: www.clairvoyant-healing.
com

Ti 6.12. klo 12-17 
JOULUMARKKINAT, 
Joulunavaus Navetassa
Kaikkea hyvää ja kaunista pöytään ja 
pukinkonttiin. Jouluista musiikkia. 
Myyntipöydät 20 €, varaa ajoissa p. 044 
5929324. Päärakennuksen salissa klo 14-
15 Cosmic Johannan ilmainen luento: 
“Epäitsekäs rakkaus ja kaksoisliekkidy-
namiikka”

La 17.12. klo 10.00-17.00 
Aivot ja keho tasapainoon!  
AIVOJUMPPAA JA TUPLAKUVATAITEI-
LUA  
-  Kinesiologian kv. kouluttaja  
Vuokko Alvari
Tämä paja on tarkoitettu 12–100-vuoti-
aille. Myös hyvä lahjaidea. Katkaise kiire 
ja tule virittymään itsesi äärelle! Teem-
me useita vaikuttavia Aivojumppa-Brain 
Gym® -harjoituksia. Virkisty, rentoudu ja 
tasapainotu sekä aivojen, mielen, että ke-
hon osalta. Saat apua myös oppimiseen, 
muistamiseen, keskittymiseen ja kivun-
helpotukseen. 
Loppupäivästä käytämme 2-3 tuntia Ai-
vojumppaan kuuluvaan Tuplakuvataitei-
luun, jolloin piirrämme ja maalaamme 
kahdella kädellä yhtäaikaa eri tekniikoin. 
Tästäkin uutuuslajista tulee ihana olo. 
Tuo värikyniä, vahakyniä, tusseja, vesi-
värejä, sormivärejä..., tai lainaa minulta. 
Päivän työpajan maksu nyt vain 94,00, 
sis. alv. Kysy lisää ja ilmoittaudu  050 555 
4442 (myös soittopyyntö/teksti), vuok-
ko.alvari@gmail.com. Kurkkaa www.al-
vari.com. 
Virallisia kv. 4 pv. Aivojumppakursseja 
keväällä. 

Ma 19.12. klo 18  
Aurinkokuoron joulujuhla  
TALVIYÖN AURINKO
Äänenavaus yhdessä Werbeck-menetel-
mällä. Aurinkokuoro, yhteislaulua. Jou-
lupuuro ja kahvipöytä katettuna. Ovira-
ha 7 € sis. tarjoilun. Ilmoitathan tulostasi 
p. 044 5929324.
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Konsan Kartano 
tarjoaa edullista majoitusta seka// juhla. ja kurssi.

tilavuokrausta 135.vuotiaassa maatalossa

Turun Luontaishoitola
Tule rentoutumaan tai virkistymään

tai saamaan apua, kun terveys horjuu.



Ruusuportti ry syntyi jatkamaan 
Maarian kulttuuriyhdistyksen työ-
tä Turussa. Nimeen vaikutti Myl-

lyojalla jo kasvava ruusutarha, joka oli 
täydessä loistossaan juuri rekisteröinnin 
aikaan vuonna 2004. Yhteensä tätä mo-
nipuolista kulttuuritoimintaa Marja-Liisa 
Haapa-ahon johdolla Maariassa on ollut 
lähes 40 vuotta.

Sekä Maarian kulttuuriyhdistys että 
Ruusuportti ry ovat toimineet Maarian 
Myllyojan jugend-talossa. Talon raken-
nuttivat aikoinaan Marja-Liisan isovan-
hemmat Wilhelm ja Amanda Eskola os. 
Rasi. Isoäidin lapsuudenkoti toimii nykyi-
sin Kuralan Kylämäen kahvilana. 

Myllyojan talon peri Wilhelmin ja 
Amandan nuorempi poika Lauri Eskola, 
joka valtiotieteen opintojensa ohella toi-
mi maanviljelijänä. Hän kaatui Karjalan 
Kannaksella heinäkuussa 1944 Neuvos-
toliiton suurhyökkäyksessä. Laurin tyttä-
ristä Marja-Liisa oli tuolloin kolmen, Kai-
sa kahden ja Päivi puolen vuoden ikäisiä. 
Laurin puoliso Irja Eskola jatkoi talonpi-
toa kunnes siirtyi Maarian Paimalan kou-
lun opettajaksi.

Myllyojan talon hiljaiselo päättyi, kun 
Marja-Liisa remontoi talon ja otti äitinsä 
hoitoon hänen viimeisiksi vuosikseen. Sa-
moin Marja-Liisa hoiti runoilijatyttärensä 
Lauran kunnes hän siirtyi valoon. Molem-
mat nauttivat kotikonserteista, joiden so-
listeina tuolloin esiintyivät Paimalan Wan-
halla Koululla asuvat muusikkoveljekset 
Mika ja Petri Leino. Myllyojalla järjestet-
tiin myös kuvataideleirejä. Maarialaisia tai-
teilijoita vastasi niiden ohjauksesta.

Ruusuportin tilaisuuksissa on vuosien 
mittaan käsitelty mm: psykologiaa, filoso-

fiaa, henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, 
terveyteen ja luontoon liittyviä teemoja, 
intialaista kulttuuria ja Kirjeopisto Vian 
ajatusjoogaa. Tänä syksynä 9. lokakuuta 
FM Asta Aronen puhuu musiikkiterapian 
mahdollisuuksista.

Kymmenisen vuotta sitten baritoni 
Juha Kotilainen sekä säveltäjä, alttoviulisti 
Oleg Larionov vaimonsa Maria Kamchi-
lina-Larionovan kanssa pitivät ensim-
mäisen kotikonserttinsa Myllyojalla. Siitä 
lähtien he ovat olleet näiden konserttien 
kantavana voimana. Pianotaiteilija Maria 
Kamchilina-Larionova on toiminut säes-
täjänä ja vuosien mittaan olemme saaneet 
nauttia Oleg Larionovin ensiesityssävel-
lyksistä ja alttoviuluesityksistä. Olemme 

myös saaneet seurata perheen esikoispo-
jan, 10-vuotiaan Maxim Larionovin ke-
hittymistä kansainvälisissä kilpailuissa 
ansioituneeksi viulistiksi. Juha Kotilainen 
on useasti esiintynyt Myllyojalla, myös 
Luminos-kuoron kanssa ja heidän seuraa-
va konserttinsa on ensi keväänä 28.touko-
kuuta 2017 klo 15.00 Myllyojalla.

Larionovin perheen myötä Ruusu-
portin järjestämissä konserteissa on saa-
tu nauttia Pietarin Mariinsky-oopperate-
atterin solistien taidoista: Oleg Larionov 
on aiemmin toiminut ko. teatterin taiteel-
lisena johtajana. Tenori Sergey Muravy-
ev lauloi heti ensiesiintymisellään itsensä 
yleisön sydämiin vahvalla monipuolisella 
äänellään. Hänet saadaan seuraavan ker-
ran esiintymään Myllyojan Ruusuporttiin 
1. lokakuuta klo 18.00. 

Syyskonsertissa Larionovin perheen 
kanssa esiintyi sopraano Julia Kovrigina-
Famba, joka on lupautunut tulemaan jat-
kossakin esiintymään Myllyojalle 10-vuo-
tiaan laulajapoikansa Georgyn kanssa.

Myllyojan sali ja ruokasali ovat olleet 
viimeistä sijaa myöten täynnä konsert-
tien aikana. Tilaisuuksiin kuuluu runsas 
tarjoilu. Turun kaupunginteatterin näyt-
telijä, laulaja Petri Rajala tulee talvella 
esittämään Vysotskyn runoja laulaen ja 
kitarallaan säestäen.

Ruusuportti ry elää ajassa ja tarjoaa moni-
puolista kulttuuriohjelmaa kaikille!

Ruusuportti ry
c/o Marja-Liisa Haapa-aho
Myllyojan talo
Paimalantie 374, 20460 Turku
www.ruusuporttiin.fi

Kuvat: Päivi Eskola

Marja-Liisa Haapa-aho

Historian havinaa ja kulttuuri-
työtä Ruusuportissa

Syyskonsertin loistavat esiintyjät Myllyojan Ruusuportissa

TURUN HENKINEN KESKUS RY:N SYKSYN OHJELMA 2016

Pääsymaksu 6 €, jäsenet 3 € (sis. teetarjoilun). Luennot ovat torstai-iltaisin kello 18.30. 
Konsan Kartano, Virusmäentie 9, 20300 Turku. Bussit 14 ja 15. Tied. Ulla Oksanen 044 592 9324. 

22.9. Reijo Oksanen:  
”Sydämen rukous”

29.9. Heidi Nyström:  
”Jumalatar kautta aikojen”

6.10. Gunnar Nyström:  
”Muinaisen Egyptin jumalat”

13.10. Päivi Selenius: 
 ”Olen aurinko ja annan tähtieni loistaa”

20.10. Sauli Siekkinen:  
”AUM – kolmiyhteinen jumala hindulaisuudessa”

27.10. Siri Karta Kaur:  
”Sikhiläinen näkökulma jumaluuteen”

3.11. Irmeli Mattsson ja Iris-Elina Koivisto:  
”Vapaamuurarius; seremoniat ikkunoita 
jumaluuteen”

10.11. Seppo Huunonen:  
”Jumalan neljät kasvot Kalevalassa”

17.11. Berit Elfving:  
”Vapaakatolinen kirkko – seremoniaa, 
viisautta ja vapautta”

24.11. Seija Aalto ja Seppo Ilkka:  
”Hyvän elämän ohjeet ja arkitodellisuus”

1.12. Risto Gustafsson:  
”Kokemuksia matkalta Tiibetiin ja Nepaliin”

8.12. Väinö Åberg:
”Oopperateksti ja -musiikki – opas Christos-
tietoisuuteen”

15.12. Asta Aronen:  
”Jumala ja ihmisen oma jumalkipinä”
Kaisa Pakkala:  
”Jumalallinen kehityssuunnitelma ja 
henkinen kasvu”

Jumalan monet kasvot

Turun seitsemännettoista 

SATEENKAARIPÄIVÄT
24.–25.9. Konsan Kartanossa

Jumalkuva henkisen tien viitoittajana
Lauantai 24.9.
11.00 Taavi Kassila: Meditaatio, 
 ”Nasaretilaisen salattu elämä”
12.45 Musiikkia, Markku Lulli-Seppälä / Outi Hokka
13.15 Ruokailu
14.15 Seija Aalto, Seppo Ilkka:
 ”Korkein ja sen kuva meissä”
15.45 Musiikkia, Aurinkokuoro
16.15 Kahvi
16.30 Seppo Huunonen: ”Minä olen, mutta kuka 
 minä olen. - Itsetuntemuksen kautta   
 jumaltuntemukseen”
18.00 Loppukeskustelu

Sunnuntai 25.9.
11.00 Veli-Martin Keitel: Meditaatio, 
 ”Tiede jumalan jäljillä”
            Musiikkia, Veli-Martin Keitel
13.00 Ruokailu
14.00 Kalevi Riikonen: ”Jumalkuvan vaikutus 
 kosmisesta näkökulmasta ja kuinka se on
 vaikuttanut elämässäni”      
15.30 Musiikkia, Rafael de Swarte
16.00 Kahvi
16.15 Pentti Paakkola: "Jumala, maailma, 
 ihminen – antroposofian valossa"
17.45 Loppukeskustelu  

 

Pääsymaksu/päivä 15 €, jäsenet 12 €.
Edullinen ruokailumahdollisuus paikan päällä.

Tapahtuman järjestää
Turun henkinen keskus ry 

Konsan Kartano
Virusmäentie 9, Raunistula Turku | Puh. 044 592 9324
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ARJA VAINIO
Hieroja/Vyöhyketerapeutti, Antlitz-analyysit,
Kalevalainen jäsenkorjaus/opiskelija
puh. 0452702066

Solumineraalit

Dr. Schüssler (1821–1898), saksalainen 
lääkäri, homeopaatti ja biokemian isä, 
kehitti 1800-luvun puolivälissä 12 solu-
mineraaliin perustuvan kokonaisvaltaisen 
hoitomenetelmänsä, josta on Keski-Eu-
roopassa muodostunut perinteikäs ja täy-
dentävä hoitomuoto. Sen käyttömahdolli-
suudet ovat moninaiset, kuten terveyden 
vaaliminen, yleiskunnon kohentaminen, 
sairaustilojen ennalta ehkäisy, akuuttien, 
kroonisten , fyysisten ja psyykkisten ter-
veydellisten ongelmien täydentävä hoito 
sekä tukihoito monien eri terapiamuoto-
jen yhteydessä.

Keski-Euroopassa solumineraali-
en uusi nousu 1990-luvulla ja kysynnän 
vahva kasvu johtuvat siitä, että ihmiset 
yhä useammin hakevat luonnonmukaisia 
vaihtoehtoja koululääketieteen rinnalle.

Schüssler-suolojen valmistus tapah-
tuu Dr. Shüsslerin kotimaassa Saksassa. 
Vain muutama valmistaja taitaa 140 vuot-
ta vanhan, alkuperäisen reseptin mukai-
sen valmistuksen. 

Solumineraaleissa ei ole väärää ainetta 
eikä yliannostuksen vaaraa. Ne ovat täy-
sin puhtaita luonnontuotteita. Solumine-
raalit soveltuvat terapeutin ohjaamaan yk-
silölliseen hoitoon sekä myös itsehoidoksi 
lääkkeiden tai esim. homeopatian, kukka-
tippojen ja monien muiden terapiamuo-
tojen ohella.

”Kehon sairaus on seurausta solun 
sairaudesta”.

Dr. Schüssler päätyi tutkimustyössään 
siihen, että yhden tai useamman kiven-
näisaineen puutostila solussa johtaa kehon 
häiriötilaan, ja sen seurauksena sairauden 
syntyyn. Solun ollessa yksi kehomme kes-
keisimmistä ja pienimmistä elämää yllä-
pitävistä yksiköistä, on sen hyvinvoinnilla 
suora vaikutus ihmisen terveydentilaan ja 
myös sairauksien syntyyn. Kivennäisai-
neet eli kalkki , rauta, kalium, magnesium 
ja natrium sekä piihappo, fluoridi, kloridi, 
fosfori ja rikki ovat välttämättömiä raken-
nusaineita elimistömme toiminnalle ja ne 
on saatettava sellaiseen muotoon, että ne 
läpäisevät solun seinämän ja pääsevät vai-
kuttamaan suoraan sairaassakin solussa.

Solumineraalit poikkeavat oleellises-
ti markkinoilla olevista perinteisistä lisä-

ravinteista. Ne imeytyvät suoraan suun li-
makalvon kautta ihmisen verenkiertoon 
ja sen kautta soluun. Solumineraalit ovat 
ainoat kivennäisainevalmisteet, jotka solu 
voi ottaa suoraan käyttöönsä, jolloin pa-
ranemisprosessit kehossa käynnistyvät 
yhdessä sen tärkeimmistä ja pienimmistä 
yksiköistä. Hoito on aina täysin yksilölli-
nen, sillä käytössä ovat vain ne solumine-
raalit, joita kukin sillä hetkellä tarvitsee.

Solumineraalit eivät ole homeopati-
aa, vaan biokemiaa, vaikka ne ovatkin ho-
meopatiasta saadun mallin mukaan lai-
mennettu hiertämällä kivennäisaineet 
maitosokeriin. Ne ovat funktionaalisia, 
toiminnallisia aineita , jotka läpäisevät so-
lun seinämän , toimivat impulssin antaja-
na solulle ja vaikuttavat solun toimintaan, 
sen aineenvaihduntaan ja sitä kautta posi-
tiivisesti koko kehon toimintaan.

Täydennysaineet

15 täydennysainetta ovat kivennäis- ja hi-
venaineiden sekä keholle vieraiden ainei-
den yhdistelmiä, joita Dr. Schüssler ei vielä 
omana aikanaan kyennyt tutkimaan. 1900- 
luvulla uusien tutkimusmenetelmien ja 
kehittyneemmän tekniikan avulla synty-
neen tiedon ja taidon myötä pystyivät Dr. 
Schüsslerin kehittämän biokemian oppeja 
noudattavat löytämään ihmisen organis-
mista myös näitä täydennysaineita. Niillä 
voidaan saada tehokasta lisäapua ja tukea 
terveydellisiin ongelmiin, joita ei pelkillä 
12 solumineraalilla ole voitu täysin hoitaa.

Täydennysaineiden puutostilojen tun-
nusmerkkejä on kyetty kartoittamaan tä-
hän mennessä vain hyvin rajallisesti, ja 
täydennysaineita ei ole tarkoitettu pitkäai-
kaiseen käyttöön. 

Antlitz-analyysi

Dr. Hickethier kehitti 1900-luvun alkupuo-
lella Dr. Schüsslerin kehittämään terapiaan 
perustuvan antlitz-analyysin. Kasvojen 
ihon tutkimuksen avulla voidaan yksilöl-
lisesti todeta ihon värityksen, paikallisten 
värimuutosten, eri rasvaisuuksien, kiilto-
jen, ryppyjen ja ihon pinnan muutosten 
perusteella tutkittavalla henkilöllä olevat ja 
sen toiminnoille elintärkeiden kivennäisai-
neiden puutostilat ja antaa yksilöllinen 
suositus solumineraalien käytöstä.

Antlitz-analyysin avulla saadaan suo-
ra ja varma vastaus siihen, mitä solumine-
raaleja kehosta puuttuu. Jo paljon ennen 
sairauden ja oireiden puhkeamista ovat 
12 solumineraalin puutostilat tunnistetta-
vissa kasvoista. Ihmisen organismi yrittää 
korvata ja korjata sairaita soluja hakemal-
la niistä puuttuvia rakennusaineita veren-
kierrosta. Niin kauan kuin verestä on käy-
tettävissä riittävästi mineraaleja, kykenee 
keho torjumaan sairauden aiheuttajat ja 
estämään sairauden puhkeamisen. Vas-
ta sitten kun solujen varastot on käytetty 
loppuun, epätasapaino solun sisällä ja häi-
riötila solun toiminnassa on syntynyt, ke-
hittyvät myös oireet.

Nykypäivän ihmisellä vallitsee keski-
määrin 8–10 solumineraalin puutostila. 
Kerrallaan suositellaan hoidoksi 4–5 eri 
solumineraalia. Antlitz-analyysissä tun-
nusmerkkien voimakkuuden perusteella 
suositellaan 1–10 tablettia päivässä kutakin 
solumineraalia, normaaliksi hoitojaksok-
si lasketaan 3–6 kuukautta. Akuutti oire 
voi kadota jopa minuuteissa tai tunneissa 
solumineraalien nauttimisesta. Krooniset 
sairaudet ja pitkäaikaiset oireet tarvitsevat 
useimmiten pidemmän hoitojakson.

Antlitz-analyysi on vieläkin myös 
Keski-Euroopassa hyvin harvan osaajan 
harjoittama vanha taito, siellä koulutusta 
siihen on alettu tarjoamaan 1990-luvulta 
lähtien. Suomessa vuodesta 2005, ainoana 
kouluttajana Annukka Aarnio.

VUOKKO ALVARI
vuokko.alvari@gmail.com
www.alvari.com
050 555 4442 (soitto, soittopyyntö, tekstiviesti)

Tuplakuvataiteilu eli DoubleDood-
le on itsehoitomenetelmä, jossa 
piirrämme ja maalaamme kah-

della kädellä yhtä aikaa. 
Haluatko piirtää tai maalata? Tupla-

kuvataiteilu (DD eli DoubleDoodle) on 
oiva laji, jonka voit aloittaa ihan nollasta 
ja jossa ei arvostella. Siinä piirrät ja vä-
rität molemmilla käsillä yhtä aikaa eri-
laisin tekniikoin. Tämän on kehittänyt 
Gail Dennison ja se kuuluu oppimiski-
nesiologiaan, kuten suosittu Aivojump-
pakin®. 

DD hoitaa aivoja ja kehoa: virkistyt, 
keskityt, rentoudut ja tasapainotut. Oppi-
minen, muistaminen ja hyvä olo voimis-
tuvat. Itse myös maadoitun. Lisäksi tekni-
nen taito eli silmä-käsi-hienomotoriikka 
ja kolmiulotteinen hahmottaminen kehit-
tyivät: huomasin sen ompelua harjoitel-
lessani. 

Hyvät tulokset tulevat siitä, että käy-
tämme taiteilussa koko kehoa ja etenkin 
molempia käsiä: näin ollen myös mo-
lempia aivopuoliskoja. Piirrämme esi-
merkiksi ”hämmentäen, lakaisten ja kie-

murrellen”. DD on hauskaa ja voi viedä 
syvällekin. Itsetuntemus ja itsensä kuule-
minen paranevat. Mutta ennen kaikkea se 
saa tuntemaan itsensä kokonaiseksi ja ta-
sapainoiseksi. 

Kaikki 12–100-vuotiaat ovat terve-
tulleita työpajaan lauantaina 17.12.2016 
Konsan Kartanon Navetan Vintille! Tuo 
mukanasi  mitä vain omia värejäsi: lyijy-

värejä, vesivärejä, väriliituja, tusseja, kui-
tukyniä, sormivärejä… Jos tuot vesiväre-
jä, ota myös muutama ”jugurttipurkki” 
tai muu muoviastia vettä varten. Antau-
dutaan luovuudelle! Voit halutessasi vaik-
ka maalata muutaman viimehetken joulu-
kortinkin pajassamme. 

Katso lisätietoja keskiaukeamalta.

Solumineraalit ja Antlitz-analyysi

Copyright 
Annukka 

Aarnio

Esimerkkejä ”nimettömien” taiteilijoiden töistä.

Tuplakuvataiteilu 
hoitaa aivoja ja kehoa

NAVETAN MAISTUVAT LOUNAAT
ARKISIN KLO 11.00-15.00

MYÖS JUHLA-JA KOKOUSPALVELUT!

PUH. (02) 244 7510 www.kahvilanavetta.fi
Virusmäentie 9, TurkuLisätietoa: https://sites.google.com/site/astrologisiatulkintoja/home

Varaa aika 045 6350 800, tarja.karlsson@outlook.com
Tarja Karlsson on Turun Astrologisen Seura ry.n perustaja ja Suomen Ammattiastrologit ry.n jäsen

TULKINTOJA

ASTROLOGIASTA
valoa elämäntilanteeseen

avuksi aikaasi
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KIRSI LAINE
www.pyhimmankosketus.fi
www.pyhimmankosketus.blogspot.fi

Sain syntymälahjaksi 
parantamisen lahjan

Olin herkkä, selvänäköinen ja äitini sano-
jen mukaan eteerinen lapsi, näin elämän 
valon kaikessa ympärilläni ja rakastin va-
loisaa, elävää ja huikaisevan kaunista si-
säistä maailmaani. Muistan itse selvästi sen 
hetken, kun pienenä tyttönä istuin aurin-
koisena kesäpäivänä ryytimaalla, katselin 
käsiäni ja yritin ymmärtää, mitä oli tuo 
epämääräinen ”jotain”, jota tiesin käsissä-
ni olevan. Muistan, miten tuohon aikaan 
näin unta, että siirsin käsistäni lähtevällä 
voimalla kauempana olevaa kirjaa ja miten 
se leijui ilman halki sivusuunnassa. Myö-
hemmin ala-asteikäisenä kuljin koulumat-
kat linja-autolla, ja muiden lasten vaihdel-
lessa kiiltokuvia minä katselin kuljettajan 
murheita ja mietin, kertoisiko hän niistä 
minulle tarkemmin, jos menisin kysymään 
asiaa häneltä muiden lasten lähdettyä.

Lapsena olin myös totuudentorvi, joka 
mitään peittelemättä kuulutti asioiden oi-
kean laidan avoimesti julki ja saattoi van-
hempansa monta kertaa noloon tilantee-
seen. Usein myös kanavoin puhuessani, 
minkä olen ymmärtänyt vasta myöhem-
min. Lapsena piirsin usein kuvia samoista 
naisen kasvoista ja kirjoitin kuvan alle hä-
nen nimensä, jonka alkukirjaimen kirjoi-
tin tietämättäni aina väärin. Myöhemmin 
aikuisena varasin itselleni ajan taiteilijalta, 
joka maalasi henkioppaiden kuvia. Hän 
maalasi tauluun nuo samat kasvot ja kir-
joitti alle henkioppaani nimen, saman ni-
men samalla tavalla väärin kirjoitettuna.

Varttuessani yritin sovittaa yhteen 
suunnatonta herkkyyttäni ja fyysisen elä-

män haasteita. Opin pitämään jalkani 
maassa, vaikka herkkyyttäni en koskaan 
saanut vaiennettua. Ylioppilaaksi tulon 
jälkeen menin naimisiin ja aloitin opiske-
lun. Yliopisto-opiskelijana ja pikkuhiljaa 
myös suurperheen äitinä elin hyvin maan-
läheistä elämää. Herkkyyteni vaikeutti ar-
kea, kun kaupan lihaosastolla kuulin lihan 
huudon, aivan kuten kuulen edelleenkin. 
Puolisoni huomioi herkkyyteni, hän va-
litsi lihat kaupassa ja leikkeli sanomaleh-
destä kaikki sellaiset artikkelit pois, joista 
arveli minun ahdistuvan. Elämä ja opiske-
lu jatkuivat, vaikka alitajuisesti tiesin koko 
ajan, että elämäntehtäväni olisi jotain ai-
van muuta, kuin mihin opiskeluni tähtä-
sivät. Kun 21-vuotinen avioliittoni aika-
naan päättyi eroon, tiesin, että viimeinkin 
on aika olla se, mitä oikeasti olen. 

Ammattiparantaja

Päätoiminen henkiparantaja olen ollut 
vuodesta 2009. Tällä hetkellä olen pää-

asiassa kaukoparantaja, koska minulla 
on asiakkaita ympäri Suomen ja matkat 
ovat pitkiä. Turun seudulla asuvia olen 
ottanut henkilökohtaisesti vastaan Turun 
Luontaishoitolassa, Konsan Kartanossa. 
Tällä hetkellä olen myös yksi Astral-tv:n 
ja Ennustaja-tv:n asiantuntijoista.

Henkiparantajana kuljen jalat tiukasti 
maanpinnalla. Käytän tervettä maalaisjär-
keä ja ohjaan asiakkaan lääkäriin, jos tilan-
ne mielestäni sitä vaatii. Kerron asiakkaalle 
myös, mikäli arvelen hänen saavan enem-
män apua jostain aivan toisenlaisesta hoi-
tomuodosta kuin mitä henkiparantaminen 
on. Kaikkein tärkeintä on se, että asiakas 
saa parhaimman mahdollisen avun.

Kunnioitan aina asiakkaan toiveita ja 
hänen rajojaan. En tuputa omia näkemyk-
siäni, vaan kuulostelen asiakkaan maa-
ilmankuvaa ja toimin hänen vakaumuk-
sensa sallimissa kehyksissä. Minulla on 
aivan upeita, sivistyneitä asiakkaita mo-
nista eri uskontokunnista ja olen aina hy-
vin vaikuttunut niistä upeista, avarakat-
seisista ja syvällisistä keskusteluista, joita 
käymme. 

Henkiparantaja on aina  
parantavan voiman välittäjä

Olen hyvin kiitollinen siitä, että saan 
toimia parantavan voiman välittäjänä. 
Parantava voima tulee Korkeimmalta, ja 
työtä tehdessäni tunnen Korkeimman 
suunnattoman pyhyyden läsnäolon. Toi-
sinaan saan olla meediona ja välittää rak-
kaudellisia viestejä tuonpuoleisesta. Hen-
kikirurgia on aina ollut luontevasti hyvin 
olennainen osa tätä työtäni. Muistan, 
miten vuosia sitten erään kaukoparanta-
misen aikana operoin asiakkaani selkää 
ja miten epäröin, kun en nähnyt yhden 
hermoradan kulkureittiä tarkasti. Pyysin 

mielessäni apua, ja välittömästi minulle 
näytettiin tuo reitti, joka oli erilainen kuin 
oletin. Hoidon jälkeen tarkistin asian ana-
tomian oppikirjasta ja näin, että hermo 
meni juuri sellaista reittiä kuin minulle 
näytettiin. 

Toisinaan kaukoparantamisessa paran-
tavan voiman virtaus on niin korkeataa-
juuksinen, että tietoisuuteni siirretään ko-
konaan syrjään ja jälkeenpäin en kykene 
muistamaan hoidosta juuri mitään. Mikäli 
tämä sama tapahtuu vastaanotolla, paran-
taminen on minulle hyvin vaikea tapahtu-
ma, koska minun on pakko pysyä tajuissa-
ni edes sen verran, että pysyn pystyssä.

Olen ollut henkiparantajana paitsi ih-
misille myös hevosille, koirille, kissoille, 
akvaariokaloille, talokaupoille, autoille, 
parisuhteille, pelloille, viljakuivurin pan-
nulle ja herra muistaa mille kaikelle muul-
le. Minua on pyydetty puhumaan ukko-
selle, ohjailemaan sadepilviä ja kerran 
jopa elvyttämään rypsipeltoa. Toimenku-
vani on ollut hurmaavan monipuolinen! 
Kerran soutelin kuolemansairaan asiak-
kaan kanssa järvellä tyynellä säällä ja ha-
lusin näyttää hänelle, miten tuuli noste-
taan. Hämmennyin itsekin, kun voimakas 
tuuli nousi kuin tyhjästä, enkä ole uskalta-
nut leikkiä asialla sen koommin.

Asiakas saa ottaa päiväunet

Kaukoparantamisen ajan asiakas voi olla 
mukavasti kotonaan, vetää peiton kor-
villeen ja torkahtaa. Jos asiakas pysyy 
hereillä, hän saattaa tuntea tönimistä, 
liikuttelua, venyttämistä tai mitä tahansa 
muuta vastaavaa. Kerran eräs asiakas ker-
toi hämmästyneenä tunteneensa, miten 
hänen selkäänsä viipaloitiin. Olin juuri 
käyttänyt henkikirurgiaa hänen selkänsä 
kaukoparantamisessa, mutta en ollut vielä 
ehtinyt kertoa siitä hänelle. Usein asiak-
kaat näkevät värejä, tapahtumia ja takau-
tumia, ja toisinaan he saattavat nähdä ne 
tapahtumat, jotka minullekin näytetään. 
Kerran kaukoparantamisen aikana olin-
kin maya-temppelissä asiakkaani kanssa, 
ja myöhemmin asiakkaani kuvaili minulle 
sen, miten olin kumartunut hänen puo-
leensa temppelissä. Tuosta hoitokerrasta 

kirjoitin myös aikanaan blogissani. 
Kaukoparantamisen aikana näen sen, 

mitä minulle näytetään. Joskus näen asi-
akkaan hyvinkin selkeästi, joskus näen 
hänet keskellä tapahtumia, jotka sym-
bolisina kertovat hänestä ja hänen tilan-
teestaan paljon. Jos asiakkaan puhelin soi 
kesken kaukoparantamisen, minä kuulen 
sen. Usein näen asiakkaan edesmenneitä 
lemmikkejä, jotka tulevat tervehtimään 
kesken hoidon. 

Asiakkaiden tuntemukset kaukopa-
rantamisen aikana ovat tietenkin täysin 
yksilöllisiä. Minulla on aivan ihania asiak-
kaita, jotka eivät näe, kuule tai tunne hoi-
don aikana yhtään mitään, ja silti paranta-
va voima tekee heissä työtään.

Vastaanotollakin asiakas voi torkkua 
koko parantamisen ajan. Henkiparanta-
mista varten asiakkaan ei tarvitse riisuu-
tua millään tavalla. Parantamisen alussa 
kosken asiakasta jalkateriin ja lopussa oi-
keaan olkapäähän, nämä toimivat konk-
reettisina merkkeinä asiakkaalle paran-
tamisen alkamisesta ja päättymisestä. 
Muuten en välttämättä koske asiakasta ol-
lenkaan parantamisen aikana.

Astral-tv:n puhelinlinjalla ollessani 
välitän parantavaa voimaa puhelun aika-
na.

Suuria ja kauniita ihmeitä

Näiden työvuosien aikana olen saanut olla 
mukana näkemässä niin kauniita ihmeitä, 
että tunnen syvää nöyryyttä niiden äärel-
lä. Muistan, miten vuosia sitten sairaa-
lan teho-osastolla erään potilaan tilanne 
oli niin vakava, että mitään ei ollut enää 
tehtävissä. Potilaan elintoiminnot olivat 
sammumassa toinen toisensa jälkeen, ja 
hyvästien jälkeen hänet oli määrä irrot-
taa hengityskoneesta. Muistan vieläkin, 
miten olin juuri tekemässä pullataikinaa, 
kun sain potilaan lähiomaiselta hätäänty-
neen avunpyynnön. Jätin taikinan siihen 
ja tein potilaalle kaukoparantamishoidon. 
Seuraavana päivänä sain pyynnön kauko-
parantaa potilasta uudelleen. Hengitys-
koneen sammuttua hän ei nukkunutkaan 
pois vaan alkoi hengittää itse ja elintoi-
minnot alkoivat herätä uudelleen. Lääkä-

reiden mielestä tämä oli täydellinen ihme. 
Kun myöhemmin kuulin tästä potilaasta, 
hän oli päässyt kuntoutukseen.

Teho-osastolla tapahtuneita ihmeitä on 
ollut useampia. Eräässä tapauksessa lääkä-
rit olivat ylilääkäriä myöten käyneet ihmet-
telemässä, miten voi olla mahdollista, että 
potilas istuu tuolilla sängyn vieressä.

Muistan iäkkään herrasmiehen, jol-
la oli hyvin suuria liikkumisvaikeuksia 
jalkojensa vuoksi, ja hän käytti keppiä 
päästäkseen edes jotenkuten eteenpäin. 
Kaukoparantamisen jälkeen hän oli niin 
hyvässä kunnossa, että oli kuulemma 
heittänyt kepit pois ja näyttänyt sairaalan 
käytävällä lääkärille, miten otetaan juok-
suaskelia.

Eräs nuorimies sairasti suolistosai-
rautta ja hänen tilanteensa oli jo niin vai-
kea, että tietty osa suolistosta oli poistet-
tava ja leikkauspäivämäärä oli jo päätetty. 
Muutaman kaukoparantamiskerran jäl-
keen nuorimies meni sovitusti sairaalaan. 
Leikkaussalissa kirurgi totesi, ettei ollut 
enää mitään leikattavaa, koska suolisto oli 
parantunut ja vain arpi oli enää jäljellä.

Yhtä rakkaita minulle ovat olleet myös 
ne hetket, kun ihanan ystävättäreni puo-
liso parani syövästä, kun eräs rouva oli 
ollut kuukausia kotinsa vankina vatsan-
sa vuoksi ja kaukoparantamisen jälkeen 
oli lähtenyt heti virastoon asioille, ja kun 
vuosikausia kestänyt piinaava selkäsärky 
oli kokonaan pois ensimmäisen kaukopa-
rantamiskerran jälkeisenä aamuna, vaik-
ka asiakas ei enää uskonut näkevänsä sitä 
päivää. 

Viimeisimmän kiitoksen sain eräältä 
ihastuttavalta rouvalta pari päivää sitten. 
Hänen 40 vuotta huonossa kunnossa ol-
leet sormensa olivat tulleet hyvin paljon 
paremmiksi kaukoparantamisen jälkeen.

Haluan vielä uudelleen korostaa sitä, 
että henkiparantajana olen vain paranta-
van voiman välittäjä. Koskaan en voi etu-
käteen tietää, millainen hoitokerrasta tu-
lee ja mitä asioita minulle näytetään tai 
jätetään näyttämättä. Parantava voima tu-
lee Korkeimmalta, ja lopputulos on aina 
Korkeimman rakastavissa käsissä. Minä 
olen vain Luojan instrumentti, johon Hän 
puhaltaa kauniin sävelen.

Henkiparantaja kulkee jalat maan  pinnalla

KIVIKORUJEN TEHTAANMYYMÄLÄ
Hämeenpuisto 17 Tampere

Katso nettikauppa: 
qii.valmiskauppa.fi

Kivikauppa 
Kivikerho     Qii
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ANNE NEVANTAUSTA

Oppi itsessään on ikivanhaa, mut-
ta se on muotoutunut ihmisen 
kehityksen myötä, työkalut ovat 

muuttuneet, nykyään ihmiseen saa jo 
koskeakin. Entisajan neulat olivat kivestä 
ja nykyisin steriilejä, ohuita kertakäyttöi-
siä. Työkaluja on muitakin, on moksaa, 
akuvasaraa, luukampaa, kuivakuppausta, 
korvakuulia sekä monenlaisia hoitomuo-
toja, joissa ei käytetä näitä työkaluja, vaan 
käsitellään sormin painaen tai erikoistek-
niikoin hoidettavan kehoa.

Ihmisen sisällä liikkuu energiaa, sitä on 
hyvin monta erilaista laatua ja se voi olla sy-
vällä tai pinnallisempaa. Ellei energiaa olisi, 
ei olisi elämääkään. Ihmisen keho on hyvin 
nerokas luomus joka pystyy pitkälti korjaa-
maan ja auttamaan itseään. Sisällämme kul-
kee energiakanavia eli meridiaaneja, joiden 
varrella on satoja portteja, akupisteitä, joi-
den kautta voidaan vaikuttaa energioiden 
tilanteeseen sen mukaan, mitä pitää vah-
vistaa tai nostaa syvältä pintaan. Etsimme 
keholle tasapainoa, Yin ja Yang on kaikes-
sa mukana ja kaikki voidaan jakaa Yiniin tai 
Yangiin. Näin ollen sairastuminen on usein 
jommankumman riistäytymistä ylivoimai-
sempaan asemaan suhteessa toiseensa. 

Mutta lisäksi voimme puhua Ulkoisista 
ja Sisäisistä syistä sairastua. Lyhyesti voidaan 
ajatella Ulkoisen tarkoittavan vaikka aurin-
gon pistosta tai flunssapöpöä tai on menetet-
ty verta onnettomuuden vuoksi. Sisäinen voi 
olla geeniperimän kautta ilmenevää, mutta 
suurin sairastumisen syy ovat tunteet, jol-
loin pitkään jatkunut stressi, huolehtiminen, 
sureminen, pelkääminen, tai muu tunne lii-
allisena johtaa sitä tunnetta kontrolloivan 
elimen toiminnan epätasapainoon. Mikä 

tahansa epätasapaino onkaan, niin jatku-
essaan se vahingoittaa enemmän ja laajem-
min. Kun tila on jatkunut kauan, puhutaan 
kroonisesta ongelmasta, joka on jo syvällä ja 
vaatii pidemmän hoitojakson. Akuutteja ti-
loja voidaan hoitaa nopeasti, kun sairaus ei 
ole ehtinyt vielä tunkeutua syvemmälle.

Ravitsemukseen kiinnitetään huo-
miota. Valkoinen sokeri ja teollinen suo-
la ovat pahasta jokaiselle, mutta nyt kat-
sotaankin ravintoaineen energeettistä 
koostumusta. Milloin pitää nauttia esim. 
energialtaan kuumentavaa. Hoitojaksos-
sa ravitsemuksen ohella mietitään muita 
hoitokeinoja tilanteen vaatimuksen mu-
kaisesti sekä opetetaan pari kolme akupis-
tettä, joita pitäisi sitten itsenäisesti kotona 
painella hoitokertojen välillä. 

Neulahoitoja eli akupunktiota teh-
dään keholle tarkoin valikoituihin pistei-
siin ja näin voidaan hoitaa ja tasapainot-
taa kehoa yli 700 vaivan hoitamiseksi tai 
tukea laihdutuksessa, tupakasta vierotuk-
sessa, hoitaa uupumusta, tukea lapsetto-
muushoidoissa, ym. Neulahoito on hyvin 
rentouttavaa ja tehokasta. Korvalehtiin 
voi laittaa muutaman neulan joko lisäk-
si tai pelkästään korviin ja muuten vaikka 
hoitaa akupainannan avulla. Akupainan-
ta on sormin tehtävää painelua ja erikois-

hierontatekniikoin tai muilla ”työkaluilla” 
voidaan tasapainottaa kehon toimintoja. 
Lämmin moksaus on kivutonta ja tehos-
taa syvällä tapahtuvia prosesseja.

Kipujen hoitoon tai rentoutukseen on 
käytössä erilaisia tekniikoita ja hoitomuoto-
ja, joiden parista voi valita tai kokeilla eri-
laisia. Haastattelun perusteella hoitaja ja asi-
akas löytävät varmasti sopivan hoitotavan. 

Kuka olen?

Nimeni on Anne Nevantausta, 58v. ja olen 
opiskellut kiinalaista lääketiedettä reilut 6 
vuotta ja kuulun Finnacuun. Olen aloittanut 
työelämäni Ruotsin puolella 16-vuotiaana ja 
sairaalamaailman työkokemusta on kertynyt 
monenlaisten osastojen kautta useita vuosia. 
Myöhemmin olen elänyt jälleen maaseudul-
la, jolloin opiskelin puutarhuriksi ja toimin 
aktiivisesti yhdistyksissä. Oppia ikä kaikki 
ja siksi luen lisähyödyksi itse myös pitkät 
opinnot henkisen puolen koulutusten kautta 
sekä ihan oman värikkään elämänkouluni 
kautta tulevan kokemuksen. Opetan ”Aku-
painelua itsehoidon tueksi”- kurssisarjaa. 
Kurssini ovat mahdollisia tilata muuallekin 
Suomeen viikonloppukursseina. Laajempi 
kurssisarja sisältää myös luontohyvinvoin-
tiin liittyviä harjoitteita erilaisin työkaluin 
(Green care) ja on sisällöltään laajempi ko-
konaisuus. Myös astrologian opinnot kuu-
luvat voimia tuoviin asioihin ja sen innoit-
tamana aloin rakentaa mökille astrologista 
puutarhaa. Kiinalainen lääketiede ihmisen 
kehityskaaressa sekä henkisten asioiden 
ja itsetuntemuksen opiskelu innoittivat 
myös runoilemaan. Symbolisina sanomina 
liitetään mukaan valokuvia ja toivon kirjani 
valmistuvan pikapuoliin. Muitakin kirjallisia 
projekteja on menossa.

PIRKKO KANERVA
Energiahoitaja
0400-939696, sisainen.sointu@gmail.com

Kauniin ja hyvän etsintä elämässä 
tuottaa pysyviä kultajyviä ja johdat-
taa yhteyteen Valon Alkulähteeseen 

Jumaluuteen, jonka osa ihminen perimmäl-
tään on. Hyveet  liittyvät todelliseen luontee-
seesi ja voit kehittää niitä vapaasti.  Niiden 
tietoinen harjoittaminen ja kehittäminen 
auttavat oman sisäisen jumaluuden löytämi-
sessä. Hyveet kehittävät myötätuntoa itseä ja 
muita kohtaan ja pitävät yllä toivoa.

Tarve hyveiden harjoittamiseen syn-
tyy sydämen rakkaudesta. Tulee tarve 
tehdä hyviä tekoja, ajatella hyvää elämää 
rakentavia ajatuksia. Hyve on luonteen-
piirre eikä kuulu perittyyn temperament-
tiin. Kaikilla hyveillä on niille ominainen 
vastakohta, toinen ääripää, joka toimii 
myös itsetuntemuksen välineenä. Hyvei-
den tavoittelussa on kuitenkin viisainta 
kulkea kultaista keskitietä.

Koska tarvitsemme toistuvaa uudistu-
mista kehittyäksemme henkisesti, on hyvä 
muistaa, ettemme ole koneita, vaan ke-
homme kaipaa myös lepotaukoja. Tauol-
la voit tiedostaa ja mietiskellä mikä on elä-
mäsi merkitys tällä hetkellä. Oletko oikeassa 
suunnassa? Jotta tämä onnistuu ilman stres-
siä, tarvitaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys 
on yksi kaikkein vaativimmista ja palkitse-
vimmista hyveiden muodoista. Kärsivälli-
syys on rakkauden seuraus. Se liitetään myös 
kestävyyteen, kykyyn sietää epämukavaa 
oloa, kykyyn luottaa omaan tekemiseensä ja 
johdatukseen. Uskon, että se myös tuottaa 
tulevaisuuteesi oikeanlaista toimintaa.

Mitä on olla ihminen

On myös tarpeen tunnistaa itsessä ja 
muissa kärsivällisyyden vastakohta – 
kärsimättömyys. Siihen liitetään myös 
itsekeskeisyys, tyytymättömyys, turhautu-
minen, viha, jotka ovat anteeksiantamat-
tomuuden ilmentymiä. Tunnista, missä 
määrin näitä esiintyy omassa itsessäsi ja 
minkälaisiin asioihin ne liittyvät. Mitä 
viestiä tuovat. Ne ovat ominaisuuksia, 
jotka luovat vahingollista toimintaa ja 
liittyvät kielteisiin uskomusjärjestelmiin. 
Niiden olemassolo tulee kuitenkin hyväk-
syä ja tiedostaa niiden alla oleva rakkaus. 
Tätä me kohtaamme, kun koemme mitä 
on olla ihmisenä maapallolla. 

Kun olosuhteet eivät ole sitä mitä toivoit, 
petyt, haluat muutosta, jotta voit paremmin 
tunnetasolla. Olosuhdevertailu muiden elä-
mään synnyttää myös vihaa itseä ja ympä-

ristöä kohtaan – epämukavaa oloa. Jatkuva 
kärsimättömyys aiheuttaa stressiä ja rasittaa 
elimistöä syvällä tasolla. Tunnista tässä koh-
dassa se totuus, että et voi muuttaa olosuh-
teita, jotka on jo luotu nyt hetkeen, mutta 
voit valita miten suhtaudut niihin.

Luomalla uudet visiot luot tulevai-
suutesi. Riittävä määrä kärsivällisyyttä ja 
optimismia luo vakauden tunteen. Saat 
voimaa kestää tilannetta, kunnes pääset 
tasapainoon.

Salli hyveiden ohjata elämääsi

Miten löydämme hyveen, jota haluamme 
kehittää itsessämme. Se vaatii pysähty-
mistä, ajan ottamista itsensä tutkimiseen. 
Laita omat tarpeesi etusijalle, jotta pääset 
eteenpäin. Tee kysymyksiä itsellesi, jot-
ta voit vastata. Millaista energiaa edus-
tat? Mitä päätät tehdä elämälläsi? Minkä 
unelman haluat toteuttaa?  Mitkä ovat 
vahvuutesi ja heikkoutesi muutoksessa? 
Millaiseen toimintaan haluat suuntautua 
jne.? Lähesty aihetta lempeästi ilman vaa-
timuksia ja ehtoja. Siten aikomuksesi poh-
jana on aito kiinnostus ja vilpittömyys.

Kokemukseni mukaan toisen, puolueet-
toman, ihmisen kanssa keskustelu tavoitteis-
tasi on avuksi. Myös energiahoidon avulla 
tuet ja vahvistat itseäsi pyrkimyksissäsi. Hoi-
to puhdistaa ja uudistaa energiakenttääsi ja 
pitää yllä kiinnostuksen kohdettasi.

Miten voimme kehittää ja toteuttaa 

sydämessämme olevaa tarvetta hyvän te-
kemiseen?  Itsensä kehittäminen edellyt-
tää jonkin verran ponnistelua.

Ensin tulisi olla vakaa aikomus, mitä 
päätät saavuttaa ja riittävän voimakas halu 
sen toteuttamiseen. Päästyäsi alkuun on 
toistuva, säännöllinen tekeminen avainsa-
nasi kuten kaikessa toiminnassa. 

Tekemällä hyveen energia aktivoituu ja 
alkaa elää sinussa. Se vahvistaa sisäistä voi-
maa ja kehittää itsetuntoa. Pelkkä aikomus/
ajatus ei riitä. Sydämesi iloitsee, kun saat 
ilmaa siipiesi alle. Toimettomuus näivet-
tää elämänvoimaasi ja vaikuttaa kielteises-
ti myös kaikkeen ympärilläsi olevaan. Olet 
voimakas vaikuttaja omalla energiallasi.

Elämän muotoutuminen

Elämänvoima meissä ei tule itsemme ul-
kopuolelta, vaan on aina läsnä sisäisessä 
jumaluudessamme. Se vain vaatii tietoista 
käyttöönottoa ja rohkeutta. Sanonta, että 
ihmiselle on annettu vapaa tahto ei merkitse 
sitä, että olemme vapaita oman elämämme 
vastuista. Jossain vaiheessa tulee oppitunti, 
jossa saat opetella ottamaan vastuun itsestä-
si. Olet silloin vapaa tekemään ja luomaan 
mitä sydämesi tahtoo. Elämäsi muotoutuu 
vain siitä, mikä on sinun oma käsityksesi 
itsestäsi. Valon Alkulähteen Viisaus tukee 
aina sitä, mikä tuottaa henkistä kasvua.

Salli kärsivällisyyden läsnäolo ja pyri 
toimimaan tämän hyveen ohjaamana. 
Rohkaise ja kannusta itseäsi. Kiitä jatku-
vasti hyveen toteutumisesta sekä itseä-
si että auttajiasi. Näin hyve muuttaa pik-
kuhiljaa tapaasi reagoida eri tilanteissa. 
Huomaat olevasi vapaa jostakin haitalli-
seksi kokemastasi tottumuksesta. Kärsi-
vällisyyden hyveen omaksuminen palkit-
see sinut ja tuo mukanaan monia muita 
hyveitä ja energiakenttäsi muuttuu valoi-
sammaksi. Rakkautta elämääsi.

Anne Nevantausta
ajanvarausp. 045-1379317 

Kanavoidut energiahoidot ja tulkinnat 45€- 60€  / 1h
Kiinalaisen lääketieteen hoidot ja 
aromaattinen hieronta 30€ -70€  /1h-2h
Taustalla laaja työkokemus ja koulutuksia yli 20 vuotta

Voit varata minulta muualle Suomeen hoito-/tulkintapäiviä kurssien yhteyteen!
2-osainen viikonloppukurssi la-su ”Akupainelua itsehoidon tueksi” 
5-osainen pe-su ” Kiinalaisen lääketieteen perusteet” sis. ohjattuja Green care -luonto-
harjoitteita.
Hinta muodostuu osallistujien määrän ja paikan mukaan. Ehdota, kokoa ryhmä, saat itselle 
etuja! Laajemman kurssin jälkeen on mahd. opiskella eril. hoitotekniikoita. Saat laajat 
materiaalit ja todistukset kurssien jälkeen.
Tulossa muitakin kursseja luontohyvinvoinnin ja henkisyyden eri alueilta. 

Hoitotila Turun linja-autoaseman läh. Brahenkatu 18b A19 (3. krs) 
www.meridianne.net  ja Luontaishoitola Meridianne FB-sivu

Katsaus kiinalaisen lääketieteen 
hoitaviin mahdollisuuksiin

Kärsivällisyys – hyveiden kultajyvä

 
Kiinnostaako Sinua elämän mysteerit, omien voimavarojesi 
ja lahjojesi löytäminen sekä tunnetaitojesi kehittäminen? 
 
Enkelten Koti -koulu tarjoaa mahdollisuuden kokonais-  
valtaiseen kasvuun ihmisenä kehon, mielen ja sielun tasolla. 
Koulussa opitaan käyttämään energioita tietoisesti oman itsen 
ja toisten parhaaksi. 
 
Uusi vuosikurssi alkoi syyskuussa, mutta marraskuussa 
alkavalla toisella koulutusjaksolla voi vielä hyvin aloittaa. 
Lue lisää ja ilmoittaudu             Marketta Rantti 
www.enkeltenkoti.com               koulutuksesta 
puh. 040 738 7648, posti@enkeltenkoti.com              vastaava opettaja  
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COSMIC JOHANNA TIAINEN

Osa elämäntehtävääni on olla silta 
maailmojen välillä. Haluan hie-
man kertoa, miten voi huoleti 

elää kahdessa tai useammassa maailmassa 
ja pysyä tasapainossa. Huomasin jo nuo-
rena tyttönä, että verhojen takana oli hah-
moja, henkiä sekä enkeleitä. 

”Enkelit ovat aina olleet minulle rak-
kaita auttajia vaikeissa elämäntilanteissa.” 

Sisäinen maailmani on aina ollut vil-
kas ja 23 vuotiaana rupesin jo hahmota-
maan tulevaa ammattiani henkisellä po-
lulla selvänäkijänä ja henkisenä hoitajana. 
En ole katunut päätöstäni, vaikka on ollut-
kin kiemurainen polku. Uskon, että tasa-
paino on syntynyt siitä sinnikkäästä sisäi-
sestä dialoogista, joka aina on ollut läsnä 
minussa, että juttelen itseni kanssa aamul-
la, päiväsaikaan ja nukkumaan mennessä, 
milloin mitenkin. Juttelen pään sisällä ja 
sydämessäni. Joskus pitää kysyä sisäisel-
tä lapselta myös, onko se tyytyväinen? On 
ollut aikoja elämässä, kun on ollut ma-
sennusta ja silloin tämä sisäinen lapsi ei 
ole ollut lainkaan tyytyväinen. Se on ol-
lut merkki siitä, että asiat eivät ole olleet 
hyvin. Ihmisen tarvitsee huomioida niin 
monia asioita pysyäkseen tasapainossa. 
Meillä on monta kehoa, joista huolehtia. 
Niitä voi yhdistää chakroihimme, (ener-
giakanavamme, jotka liittyvät tietoisuu-
den eri alueisiin). Siis fyysinen keho ja 
sen perustarpeet, tunnekeho ja sen hyvin-
vointi, mentaalikeho ja persoonamme, it-
setunto ja rajamme, sielun eri kehot ja ast-
raali- sekä esoteeriset kehot. Kaikki kehot 
tarvitsevat huolenpitoa. 

Joten kysyn aina itseltäni, onko jotain, 
mitä pitää huomioida elämässäni?

Sama sopii työasioihin ja ihmisuhtei-
siin. Intuitio tietää ja muistuttaa, jos on 

laiminlyönnyt jotain aluetta. Ja kyllä se 
sitten ajallaan näyttäytyy myös. Sisäinen 
dialogi kehittää myös sisäistä filosofia. Us-
kon, että meillä kaikilla on mahdollisuus 
löytää sisältämme vastaukset kaikkiin elä-
män kysymyksiin, jos vaan juttelemme it-
semme kanssa tarpeeksi kauan ja hiljen-
nymme. Kuten filosofit sanovat: ”Ilman 
kysymyksiä ei ole vastauksia”. 

Säännölliset meditaatio- ja jooga-
hetket ovat myös tukeneet minua jo 
parikymmentä vuotta. Ei ole ihme, 
että olen työskennellyt paljon jooga-
koulussa sekä Suomessa että Ruotsis-
sa. Nykyään Tukholman keskuksessa 
Yogansa-nimisessä koulussa pidän sään-
nöllisiä meditaatiohetkiä. Ja omassa Stu-
dio Vildblommassa,Tukholmassa pidän 
täysikuu- sekä uusikuu- meditaatioita, 
jotka ovat suosittuja. Kuutamo tukee aina 
sisäisiä prosesseja ja hiljentymistä sisäi-
seen viisauteen. Kuu on yhteydessä mei-
dän sisäiseen feminiiniseen energiaam-
me, kuten aurinko on yhteydessä meidän 
maskuliiniseen energiaamme. Käyn sään-
nöllisesti Turussa Konsan Kartanossa, jol-

loin pidän meditaatioita ja meedioiltoja. 
Seuraa tapahtumakalenteria tämän leh-
den keskiaukeamalla.

Henkisellä polulla voi helposti ek-
syä eli leijua pilvissä tai haaveissa. Se on 
ihan luonnollista, että joskus haaveilem-
me paremmasta maailmasta emmekä 
jaksa olla arjessa ja kaikissa velvoitteissa. 
Mikä on auttanut minua on satsaaminen 
suhteeseen itseni kanssa ja sen kuuntele-
miseen, mitä tarvitsen, jolloin jaksan ar-
jen. Kun tavoite on elää päivä kerrallaan 
tai tässä ja nyt, niin ei ole huolissaan tule-
vasta. Tärkeätä on myös päästää irti kon-
torollista, että asiat ovat juuri niin, kuin 
minä ne olen toivonut tai ajatellut, koska 
harvoin kaikki toivottu toteutuu. Jousta-
va luonne ja kiitollisuus on auttanut mi-
nua myös kummasti - kiitollisuus kaikes-
ta mitä minulle on annettu ja mikä toimii. 
Terveydestä voi aina olla kiitollinen, ku-
ten kaikista aisteista, perheestä, kodista ja 
ystävistä ym. Vaikka kaikki voidaan ottaa 
pois ja uutta tulla tilalle, on tärkeää elää 
tässä ja nyt. Jotta pääsisi tällaiseen elä-
mäntyyliin, niin suosittelen omaa aikaa it-
sensä kanssa ja mietiskelyä sekä meditoin-
tia oman maun mukaan. Liikuntakaan ei 
koskaan haittaa - oppii tuntemaan omaa 
kehoa ja sen rajoituksia. Iän mukaan tar-
ve vaan kasvaa ainakin minun kohdalla-
ni, koska en ole koskaan ollut kovin ur-
heilullinen, mutta kuitenkin joustava. On 
ihanaa tutustua itseensä ja havaita vuosi-
en mukaan, miten oma itse kehittyy ja si-
säinen viisaus kasvaa elämänkokemuksi-
en mukaan!

Tervetuloa ottamaan yhteyttä, jos si-
nua kiinnostaa sisäinen tasapaino, men-
neisyydestä irti päästäminen, meditaatiot, 
henkimaailma, enkelit ja korkeammat vä-
rähtelyt arjen keskellä. Rakkaudella Cos-
mic Johanna Tiainen

Silta maailmojen välillä

Rauhanlähde Oy
Parisuhde- ja seksuaaliterapiaa,

äitiys- ja vanhempainvalmennus, 
synnytyskeskustelu, reikihoito.

Koulutus, kurssit, luennot ja alustukset 
ammattitaidolla.

Tiina Bohling-Salonen
040 8676609

rauhanlahde@gmail.com

www.turunastrologinenseura.fi

Su 9.10.2016 klo 12–15 Helena Katajisto, Keskipisteet-luento,
jäsenhinta 15 €, ei-jäsen 20 €  
Luontaishoitola Meridianne, Brahenkatu 18b A19, Turku.
Pe 14.10.2016 klo 17–21: Jukka Viertomanner, Progressiot workshop. 
Ilmoitt. 30.9. mennessä turkuastro@gmail.com. 
Jäsenhinta  25 €, ei-jäsen 30 €.
Su 13.11.2016 klo 14–18 Marja-Liisa Niemi-Mattila, Lilith eli 
Musta Kuu workshop. Ilmoitt. 30.10. mennessä turkuastro@gmail.com. 
Jäsenhinta 25 €, ei-jäsen 30 €. 
Lisätietoa (mm. Jukan ja Marja-Liisan workshopien paikat) 
www.turkuastro.net. Tervetuloa!

Urantia-lukupiiri
Konsan Kartanossa, Virusmäentie 9, Turku
Keskustelemme uskonnosta, filosofiasta ja tieteestäkin
Urantia-kirjaan pohjautuen joka toinen tiistai

klo 18.30 – 20.30 alkaen 4.10.
Lisätietoja: Tapio Pulli 050 540 4582.

• Aivojumppa®-, Vapaaksi stressistä- 
 ja muut kinesiologian kv. kurssit 
• Double Doodle -tuplakuvataiteilu 
 pikkujouluohjelmaksi, tyhyyn, 
 yksilövastaanotolla ym. 

Lue www.alvari.com ja ilmoittaudu
vuokko@alvari.com, 050 555 4442.

Hoito &ValmennusHoito &Valmennus

R A U H A

Turun Luontaishoitola
www.konsankartano.net

NAPRAPATIA
LYMFAHIERONTA
VOICEMASSAGE

Ulla Oksanen

Virusmäent. 9 Turku • P. (02) 250 3636

 

Tupalanmäen Puoti
Hyvinvointi ja Lahja 

Hanhipolku 2, LIETO  puh. 040-6616615 

Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa
tupalanmaenpuoti.com

Meiltä myös ravintoterapia –palvelut!
Kysy lisää!

PARANTAMINEN VOI ANTAA 
SINULLE: - Enemmän energiaa. 
- Rentoutuksen jännitteistä. 
- Suuremman itsekunnioituksen. 
- Sisäistä rauhaa ja voimaa. 

Torger Heldal Hoel 
www.parantajapalvelu.com  
ajanvaraus 040 2130 444 

Pirjo Haapakoski
050 325 8183
pirjo@vaivaton.info
http://vaivaton.info/

BIORESONANSSITERAPIA
- tutkimus- ja 
 hoitomenetelmä

Voimakkaasti antioksidanttinen kivi suojaa
haitallisilta säteilyiltä.
Parantaa, puhdistaa, suojaa, neutralisoi,
uudistaa, maadoittaa ja tasapainottaa energioita.
Särkyihin ja kiputiloihin.

www.fakira.fiKork
eavärähteiset sungiitit Fakiralta

Arja Vainio
Hieroja/vyöhyketerapeutti
045-2702066
arjavainio.fi@gmail.com

Vyöhyketerapia
Hieronta ja imukuppihieronta
Antlitz-analyysit
Intialainen päähieronta
Kalevalainen jäsenkorjaus

Vastaanotot Liedossa ja Turussa
www.arjavainio.fi

40 vuoden kokemuksella
energia-, lähi- ja

kaukohoitoja
Hoidoista moni on saanut apua mm.
erilaisiin kipuihin, uupumukseen, 

univaikeuksiin, jännityksiin, 
stressioireisiin ym. 

Martti Palosaari
p. 040 520 9118

Henkisten asioiden laaja tuntemus.
Jaan mielelläni tietämystäni kanssasi

Fysikaalinen hoitolaitos
A X I S
Aninkaistenkatu 14 B 5. krs
20100 Turku
pirjo.m.lujala@gmail.com
Puh. 040-5003668
 (02) 5332274
www.axisfysio.fi

Johannes Greber
YHTEYDESSÄ JUMALAN

HENKIMAAILMAN KANSSA
sen lait ja tarkoitus

Kirja myynnissä osoitteessa 
www.galilealaiset.com

044 977 6760 Galilealaiset ry

Selvänäkijä Naomi M.
Ajanvaraus
040 541 4442
Puhelinaikoja /
henkilökoht. eri
paikkakunnilla

TAROT
VANHA VIISAUS

TAROT
VANHA VIISAUS

Meditaatio,
tulkinnat, kurssit,
luennot, messut
ym. tapahtumat.

Meditaatio,
tulkinnat, kurssit,
luennot, messut
ym. tapahtumat.

www.tarot-tuula.fiwww.tarot-tuula.fi

Yhteydenottoasi
lämmöllä odotellen,
Tuula 041 707 1920

Astral TV:n juontaja-asiantuntija,
Ultra-lehden tarot-palstan kirjoittaja
Tuula Huhtala

Astral TV:n juontaja-asiantuntija,
Ultra-lehden tarot-palstan kirjoittaja
Tuula Huhtala
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Valon Koulu on henkinen yhteisö, joka 
koostuu ”Valon Kosketus”-hoitajista ja kou-
luttajista. Koulutuskeskus on Tampereen 
keskustassa, jossa toimii sekä hoitajia että 
kouluttajia. Hoitomuodon kehittäjä Anna-
Liisa Nuutinen on toiminut intuitiivisena 
parantajana vuodesta 1982 ja kouluttanut 
hoitajia 20 vuotta. Valon Koulun yhteisön 
hän perusti vuonna 2013.

Hoidot perustuvat Pyhään Valoon, jonka yh-
teyteen integroidumme koulutusprosessin 
kautta. Pyhä Valo on korkeavärähteistä ja 
se koskettaa syvälle ihmisen sisimpään niin, 
että sen vaikutuksesta vanha ja raskas ener-
gia ja energiarakenteet alkavat purkautua 
kehosta pois vapauttaen mieltä kirkkauteen. 
Sitä mukaa kun vanha energia poistuu, alkaa 
ytimestä käsin rakentua uusia valorakenteita, 
jotka tekevät olosta kokonaisen ja kevyen. Tätä kirkastumisprosessia kutsumme transformaatioksi, sillä siinä syntyy esiin todellinen ydinole-
muksemme, ja sydämemme avautuu valolle ja kaiken kattavalle rakkaudelle. Tämän prosessin myötä myös kehossa tapahtuu paranemista.

Näsilinnankatu 25 B, Tampere, www.valonkoulu.fi

Uudet, vuoden kestävät  peruskoulu-
tukset alkavat alkuvuodesta 2017.  
Niihin sisältyy kaikkiaan seitsemän 
viikonloppua. 

21.-22.1.2017 Valon Koululla Tampe-
reella. Kouluttajina toimivat Päivi Ilonen, 
045-6760080, www.ilowatti.net, ja Mira 
Ruuska, 050-4024468,  www.valokeho.fi

28.-29.1.2017 Porvoossa, kouluttajana 
Päivi Ilonen, www.ilowatti.net 

28.-29.1.2017 Jyväskylässä, kouluttajana 
Mira Ruuska, www.valokeho.fi 

11.-12.2.2017 Sastamalassa Tuomiston 
kartanolla, kouluttajana Merja Aalto, 050-
3409800, www.aikatuuli.fi, avustajanaan 
Piritta Mäntyjärvi, www.ilontaika.fi 

Informaatiotilaisuus kaikkiin koulutuk-
siin pidetään marraskuussa Valon Kou-
lulla. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan 
sivuillamme! Tervetuloa tutustumaan ja 
kuulostelemaan!

Tulevana vuonna alkavat jatkokoulutuk-
set kaikille peruskoulutuksen käyneille. 

Ohjaajana Anna-Liisa Nuutinen, www.
tuulikannel.fi  Valon Koululla Tampereel-
la. Näihin sisältyy kaksi lyhyttä viikonlop-
pua ja yksi pidempi jakso, to-su. Sisältö-
nä on transformaatio ja kirkastumisen 
polku sekä transformaatioon liittyvä hoi-
taminen.

Ilmoittautuminen info@tuulikannel.fi 
tai tekstiviestillä 050-3223930

1. ryhmä 25.-26.2.2017 Valon Koulu 

2. ryhmä 18.-19.3.2017 Valon Koulu 

Muita tapahtumia Valon Koululla:

12.-13.11.2016 Herkkyys ja voima tämän 
päivän naiseudessa, ohjaajana Piritta 
Mäntyjärvi, 0400-998395, ilontaika@
gmail.com,  www.ilontaika.fi

www.valonkoulu.fi


