
SAKU MÄTTÖ

Terminä Henkinen Hierarkia (eli 
Valkoinen Veljeskunta) saattaa olla 
vieras heille, jotka eivät ole tutustu-

neet Teoso� an kirjoituksiin, mutta henki-
senä totuutena tuo taho on lähes kaikille 
tuttu. Kansankirkkomme käyttää sanaa 
taivasten valtakunta, kun se puhuu tuos-
ta ihmiskuntaa tietoisuuden kehityksessä 
seuraavasta luomakunnasta. Kyse on siis 
siitä, että ihmisen käytyä Maa-planeetan 
oppikierroksen päätöspisteeseen saakka, 
saavuttaa hän vapautuksen jälleensynty-
misen kiertokulusta ja hänestä tulee Mes-
tari. Henkisen Hierarkian Mestari on siis 
entinen ihminen, nyt täydellistynyt.

Saku Mätön Maitreya: 100  000 vuo-
den tarinan huipennus - kirja kertoo siitä, 
miten ihmiskunta oman vapaan tahtonsa 
puitteissa on väärillä valinnoillaan saatta-
nut itsensä nykyiseen jamaan, josta ainut 
tie ulos, on hyväksyä ikiaikainen henki-
nen totuus: ihminen on henkinen olento, 
joka on planeetallamme kokemassa elä-
mää fyysisessä olomuodossa. Tuon totuu-
den omaksumisen seuraus on ymmärrys 
siitä, että planeetan kaikkien resurssien 
jakaminen kaikkien kesken kaikkialla on 

ainoa tapa ihmiskunnan edetä nykykriisi-
ensä selättäjäksi.

Osana muutostyötä on taloudellisten ja 
poliittisten sekä yhteiskunnallisten raken-
teidemme kertakaikkinen muuttaminen 
oikeudenmukaisuutta edistävään muo-
toon. Henkinen Hierarkia on auttamassa 
ihmiskuntaa tuossa muutostyössä ja sen 
johdossa oleva henkilö, Mestari Hänkin, 
on Maailmanopettaja, jonka oma nimi on 
Maitreya. Maailmanopettaja on kaikkien 

suurten uskontojen tunnustama opettaja, 
jolle nuo eri aikoina syntyneet uskonnot 
ovat vain antaneet aina eri nimen. Opettaja 
Hän on silti koko ihmiskunnalle, eikä vain 
uskontojen piiriin kuuluville.

Luennolla Turussa Konsan Kartanossa 
15.11. Saku Mättö tulee kertomaan kuin-
ka vuosituhansien ajan ihmisen elon ku-
lisseissa vaikuttanut Henkinen Hierarkia 
onkin ihmiskehityksen keskiössä toimi-
va taho, ja kuinka Henkinen Hierarkia ja 
Maailmanopettaja Maitreya odottavat ih-
miskunnan kutsua tullakseen laajaan jul-
kisuuteen meitä auttamaan. Ihmiskunnan 
kehityksen seuraava vaihe on rakentaa 
Raamatunkin kertoman mukainen tuhat-
vuotinen valtakunta. Vaikka tuo raken-
nustyö ei tule olemaan helppoa, on sen 
talkootyön lopputulos vaivan arvoinen: 
pysyvä rauha kaikkialla, oikeudenmukai-
suus ihmisten kesken, planeetan saastu-
misen loppuminen ja ihmiselämän arvoi-
nen elämä jokaisen oikeutena. 

Kirjan nettisivut: https://maitreya.� 

Sadantuhannen vuoden
tarinan huipennus

maailmanopettaja Maitreyan ja henkisen hierarkian 
paluu julkisuuteen 

MARITTA DANIELSSON
Reikimaster

Monet meistä toivovat parempaa 
ja mielekkäämpää elämää. Kiire 
ja stressi estävät keskittymisen. 

Monet muutkin paineet, vaatimukset ja 
harrastukset tyhjentävät meidän energia-
varastomme.

Positiivisesta ajattelusta on käytännön 
hyötyä meidän kiireiseen elämänrytmiim-
me. Positiivinen ajattelu on taito, jonka voi 
oikeasti opetella. Sitä ei tarvitse oppia ker-
ralla, eikä sen omaksumiseen tarvitse tuh-
lata kohtuuttomasti aikaa. Hyvään alkuun 
pääsee, kun on kiinnostunut ja haluaa oppia 
uuden taidon - samalla lailla kuin minkä ta-
hansa taidon esim. sukankutomisen, autolla 
ajamisen, uuden tietokoneohjelman tai pit-
sin nypläämisen. Kaikki vaatii harjoittelua 
ja kiinnostusta. Harjoittelemalla tulee mes-
tariksi ja mestarit harjoittelevat paljon.

Mistä voi aloittaa? Itsestään, muokkaa-
malla omaa asennettaan. Esim. kun aamul-
la nousee ylös ja katsoo peiliin, sieltä ei kat-
sokaan vastaan epämiellyttävä hyypiö, vaan 
mukava ja vielä uninen kaveri. Kaverille toi-
votetaan hyvää huomenta hymyillen. On oi-
keasti vaikeaa suhtautua itseen positiivises-
ti. Me mielellään arvostelemme itseämme 
ja olemme kriittisiä. Siitä seuraa, että samaa 
kaavaa noudatetaan myös muihin ihmisiin. 
Negatiivisuus on tarttuvaa ja siitä tulee hel-
posti huono tapa. Siksi on hyvä aloittaa it-
sestä. Meidän pitää päättää olla positiivisia. 
Se ei käy hetkessä. Positiivisuus on elämän-

tapa siinä missä monet muutkin tapamme.
Aamulla me päätämme, että tämä päi-

vä on hyvä. Minä teen siitä niin hyvän 
kuin se on mahdollista. Vähitellen päivä 
kerrallaan me lopetamme itsemme kriti-
soimisen, mollaamisen ja arvostelun. Siitä 
on seurauksena, että muutkin huomaavat 
meidän muutoksemme, joka on positii-
vinen. Opetellaan ilmaisemaan omat aja-
tuksemme ja tapamme toimia positiivi-
sessa muodossa. Ihminen toimii niin kuin 
hän ajattelee. Se, että ollaan eri mieltä, ei 
anna oikeutta huonoihin käytöstapoihin. 
Näinhän me opetetaan lapsillekin.

Nykytutkimuksella on saatu selville, 
että negatiivisuus voi aiheuttaa vakavia 
fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia. Meillä 
on runsaasti psykosomaattisia sairauksia, 
joiden osasyynä pidetään negatiivisuutta. 
Ihan niin kuin huonoilla elämäntavoil-

la on vaikutusta terveyteemme. Tunnet-
tu tosiasia on, että negatiivisen työkave-
rin kanssa on vaikeaa, joskus mahdotonta 
tehdä töitä. Siitä kärsii koko työyhteisö.  

On totta, että positiivisen elämäntavan 
omaksuminen vaatii aikaa ja harjoittelua. 
Samoin on vaatinut kävelemään oppimi-
nen, kertotaulun oppiminen, polkupyö-
rällä ajaminen. Se, että oppii tekniikan ja 
osaa soveltaa sen käytäntöön, on mahtava 
elämän muutos parempaan. Meistä tulee 
mukavia ihmisiä, työkavereita, vanhem-
pia ja parempia puolisoita. Tämän taidon 
me opetamme myös lapsillemme.

Kerrataan vielä. Tee sopimus itsesi 
kanssa. Aloita positiivisen ajattelun opet-
telu nyt, vähän kerralla, joka päivä. Päätä, 
että tämä päivä on hyvä. Hymyile, ole ystä-
vällinen. Ota rennosti, älä pakota, tämä ei 
ole suoritus, vaan suuri mahdollisuus pa-
rantaa omaa elämää ja voida hyvin fyysi-
sesti ja psyykkisesti. Se, mitä ajattelet itses-
täsi nyt, näkyy tavassasi toimia. Hyvä vetää 
puoleensa hyvää sen kaikissa muodoissa.

Kun ajattelemme negatiivisesti esim. 
olemalla kateellinen, arvostelemalla, olemal-
la mustasukkainen ja kostonhimoinen, me 
vedämme samankaltaisia asioita puolemme.

Negatiivisuus on myrkkyä elämänlaa-
dullemme. Ole röyhkeän rohkeasti posi-
tiivinen itsellesi ja meille muillekin.
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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.

Tiina Böhling-Salonen  040 867 6609   reikitii@gmail.com

Rakkaudellisten viestien välitystä henkimaailmasta.
Intuitiivista tulkintaa 40 e/1 h

Meediotilaisuudet

Healing-hoitoja,
meedioistuntoja,

henkisen kasvun iltoja

AVRIL
avrilpsychic@gmail.com

Suomessa & Ruotsissa

MARITTA DANIELSSON  Reikimaster. Ravisemusteknikko. Diettikokki • Ajanvaraus: 044 200 4402 ma–pe klo 20–21.00 tai tekstiviestillä

• Reikihoitoja, reikikursseja 1–3. Usuin alkuperäinen menetelmä.
• Meditaatiotunteja ja -kursseja, ryhmissä ja yksilökohtaisesti.
• Positiivisen ajattelun luennot ja seminaarit. Sopimuksen mukaan esim. tyky-tapahtumat.
• Erilaisten ruokavalioiden neuvontaa ja ohjausta.
• 5 tiibettiläistä -menetelmä. Menetelmä on energiataspainon ylläpitämiseen ja kehon
 toimintojen tehostamiseen. Kurssit alkavat Konsan Kartanossa sopimuksen mukaan.

karoliina K
E K O K A U N E U S H O I T O L A  &  S H O P

Holistiset ekokosmetologin palvelut,
luonnonkosmetiikan myymälä &
verkkokauppa www.karoliinak.fi
LIETO: Kuntoilijanlenkki 2
TURKU Studio: Kupittaankatu 122
puh. 0400 828242

Positiivista ajattelua
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Toimipisteet:
Konsan Kartano;
Virusmäentie 9, 20300 Turku
sekä SunSport Kaarina;
Kuskinkatu 3, 20780 Kaarina
Ota yhteyttä 040 130 5293
emilia.riihinen@gmail.com
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