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o kymmenisen vuotta sitten puhuttiin maailmankauden vaihtumisesta Kalojen ajasta Vesimiehen aikaan. Merkkejä muutoksesta on näkynyt matkan
varrella. Monet ihmiset ovat entistä enemmän kiinnostuneet muustakin
kuin pankkitilin kerryttämisestä. Apua henkisen hyvinvoinnin saavuttamiseen
etsitään kirjoista ja kursseilta, sillä tämän ajan kaoottisessa ilmapiirissä tasapainon säilyttäminen ei ole itsestäänselvyys. Eri aikakausien luonteesta ja muutosprosessista Seppo Ilkka kertoo enemmän viereisellä sivulla.
Jaya Govinda Dasa (Johannes Kurki) on pitkään Intiassa asuessaan perehtynyt syvästi Veda-tietouteen. Hän kertoo värikkäin vertauksin s. 16 nykyisen Kalin aikakauden kompastuskivistä ja keinoista Kultaisen aikakauden
saavuttamiseksi.
Minna Keitu on monilla Väli-Amerikan matkoillaan tutustunut Mayakulttuuriin. Maya-kalenterissa vuotta 2032 pidetään varsinaisena siirtymisenä uuteen kultaiseen aikaan. Tämä ensimmäinen kirkkauden kausi auttaa
maapalloa muuntamaan kaiken negatiivisen, mitä meillä on jäljellä edellisistä
synkistä kausista. Toisaalta se voi tuntua hyvinkin hankalalta, mutta kaiken,
mikä on piilossa, on tultava esiin, jotta se voidaan muuttaa, hän sanoo. Vuoden 2022 symbolinumero on 10, joka symboloi mayoilla tasapainoa ja itsensä
löytämistä. Se on myös vahvuuden, yhteistyön ja yhteisön symboli.
Yhteisöllisyyden ja yhteistyön symboli tälle vuodelle on hyvin kohdalle
osunut merkki. Kun seuraamme maailman tapahtumia – politiikkaa tai kaoottista epidemiatilannetta – ei voi kuin todeta, että ainoa keino kaikkien ongelmien ratkaisemiseksi on yhteistyö. Tällä hetkellä monien valtioiden väliset
jännitteet ovat sitä luokkaa, että meidän kaikkien on hyvä suunnata ajatusenergiamme tukemaan kansakuntien keskinäistä yhteisymmärrystä. Luonnonkatastrofit ja epidemiat ovat heikentäneet monien ihmisten elämisen
mahdollisuuksia. Ainoa keino nujerrettujen pelastamiseksi on yhteistyö.
Irmeli Aijaskave kysyy ”Kuka on lähimmäinen” artikkelissaan ”Pohdintoja ihmissuhteista ja henkisyydestä” s. 11. Hän vastaa, että kaikki olennot
ovat lähimmäisiämme, koska kaikilla olennoilla on yhteinen alkuperä, mutta
kanssakäyminen kaikkien kanssa ei ole yhtä helppoa. Kun suhde lähimmäiseemme on hankala, se saattaa kuitenkin olla paras koulutuksemme, jossa
opimme tuntemaan itseämme ja rajojamme.
Pirja Räsänen avaa myös ihmisten välisiä suhteita sielunperheen, biologisen perheen ja karmasuhteiden näkökulmasta artikkelissaan s. 4-5. Hän kertoo, että on yllättävän yleistä, että entiset viholliset tai muutoin kaunaa toisilleen kantavat yksilöt joutuvat syntymään keskenään samaan biologiseen
perheeseen. Tällainen järjestely ikään kuin ”pakottaa” heidät kohtaamaan toisensa rakkaudesta käsin vihan tai kyräilyn sijaan ja se teettää töitä.
Monet tämän lehden kirjoittajista tuntuvat olevan sitä mieltä, että matka
Kultaiseen aikaan on meneillään, mutta se on kivikkoinen ja taistojen taival
– paljon itsensä voittamista. Mikä antaisi matkalla voimaa ja loisi kestävyyttä
niin, että jaksaisimme oman osuutemme loppuun asti?
Sirpa Kupulisoja nostaa esille kauneuden voiman s. 12. Kauneuden oivaltaminen on mieltä kohottava, aktiivisen läsnäolon tila. Siten se voi kokemuksena olla myös voimaannuttava.
Lille Lindmäe kertoo työstään ley-linjojen eli maapallon energialinjojen, korjaajana s. 13-14. Ihmiset ottavat tietämättään vastaan maasta kohoavaa energiaa. Erittäin korkeavärähteisen, kosmisen valon vaikutuksesta alkaa
monien ihmisten tietoisuudessa vähitellen tapahtua muutos ymmärtämisen
suuntaan. Universumista annetaan ihmiskunnalle paljon valoenergiaa, mutta pelossa ihminen ei pysty sitä vastaanottamaan. Pelko on kuin sairaus, joka
leviää ihmiskunnassa. Tärkeää on muutosprosessin aikana pelon ja epätietoisuuden energian poistaminen, johon Lille nyt keskittyy auttamistyössään.
Kaunista ja rohkeaa matkaa meille kaikille
t. Ulla
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almistaudumme
uuteen
maai lman kauteen, jota on
sanottu
Vesimiehen ajaksi.
Olemme odottaneet sen vievän meidät ennen kokemattomaan vapauteen.
Henkisessä perinteessä puhutaan maailmankausista, jotka jakavat historian lähes
2200 vuoden mittaisiin jaksoihin. Tämän
käsityksen mukaan olemme nyt siirtymävaiheessa niin sanotusta Kalojen ajasta Vesimiehen aikaan. Muistamme, että uuden
ajan odotettiin alkavan talvipäivän seisauksena 21.12.2012. Jotkut henkisistä asioista puhuvat selittivät uuden Valon ajan
alkavan jokseenkin tuota pikaa. Nyt näemme, että sodat, köyhyys, sairaudet ja luonnon hätätila rasittavat edelleen maallista
olemistamme. Emmekö olekaan siirtyneet
uuteen ja parempaan aikaan?
Ensiksi on todettava, että maailmankausista ei siirrytä seuraavaan yhdessä yössä, vaan kyseessä on prosessi, joka voi kestää jopa satoja vuosia. Tuona aikana on
aktiivisina sekä poistuvan että uuden aikakauden piirteitä. Astrologisten maailmankausien rajakohdat periytyvät siitä, milloin
niin sanottu kaldealainen kulttuuri käsitti
Kalojen aikaa edeltäneen Oinaan ajan alkaneen. Emme tiedä tarkasti, milloin tuo hetki on ollut. Laskelmat aikakausien vaihtumishetkistä ovat siten epävarmoja.
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Tästä riippumatta voi nähdä, että nykyajassa esiintyy sekä Kalojen ajalle tyypillisiä
piirteitä, että asioita, joita odotamme kohtaavamme Vesimiehen aikana. Ilmeisesti
siis tosiaan elämme siirtymäkautta Kaloista Vesimieheen. Tämä lisää vastuutamme,
sillä tekemämme valinnat heijastuvat tulevaan aikakauteen.
Kalojen aika on paljolti ollut tunnevoimaisen uskonnollisuuden, mystiikan ja korkeiksi koettujen olentojen ja ihanteiden palvonnan aikaa. Toisaalta olemme etsineet
rikkauksia ja uusia valloituksia väkivaltaakaan kaihtamatta. Olemme rangaisseet armotta rikollisia ja kostaneet julmasti vihollisillemme. Olemme vieneet palvontamme
fanaattiseen oikeaoppisuuteen asti. Mystisyys, astraalitasolle ja tunnemaailmaan suuntautuminen on sopusoinnussa sen kanssa,
että klassisen vesielementin sanotaan sävyttävän Kalojen aikaa. Sama pätee siihen, että
omistautumisen energiasäteen sanotaan olleen Kalojen ajan johtava luova energia.
Vesimiehen ajan taas odotetaan olevan
ilmaelementin sävyttämä ja muuntamisen
energiasäteen valikoituvan sen johtavaksi
energiaksi. Ainakin aluksi tämän rinnalla
tulisi olemaan loogisen tiedon energia. Aikamme tieteen edistys ja keskeinen asema
ajattelussamme tukeekin käsitystä jälkimmäisen energian vahvasta vaikutuksesta.
Muuntamisen energiaa kutsuttiin
1900-luvun alussa rituaalisen magian energiaksi. Tämä oli Kalojen aikakauden mystiseen ajatteluun vetoava käsitys asiasta. On
odotettavissa, että Vesimiehen aikana tulemme kokemaan asioiden suoraa muuntumista. Tämä ei välttämättä tarkoita, että
tulisimme niin sanotuiksi ihmeiden tekijöiksi, vaan että tilanteet ja olosuhteet vain
näyttävät vaihtuvan kuin ihmeenä, milloin
mihinkin suuntaan.
Siirtyminen vesielementistä ilmaelementtiin merkitsee muun muassa, että luo-

vien alkemististen prosessien voi odottaa
toimivan jatkossa parhaiten ääneen lausuttujen käskyjen avulla. Aiemmin on tehty
salaisia rituaaleja ja luettu loitsuja. Sellaiset aktivoivat ensi sijassa astraalisia voimia.
Avoin käskyjen lausuminen voi parhaassa
tapauksessa yltää korkeammalle. Saatamme joutua havaitsemaan, että sanoillamme on luovaa voimaa, vaikka emme edes
pyrkisi siihen. Olemme vastuussa sanoistamme. Entistäkin tärkeämpää on, että
alistamme luovan sanamme Korkeimman
tahdolle. Emme välttämättä tiedä, mikä on
kokonaisuuden tai edes itsemme kannalta
parasta. Emme enää voi paeta ja lykätä astraalitasolle epäonnistuneita luomistöitämme, vaan saamme kokea ne konkreettisesti.
Voimme odottaa, että tulemme kokemaan ilmaelementin vaikutuksen vapauttajana monista menneisyyden painolasteista, kuten henkisestä tai yhteiskunnallisesta
oikeaoppisuudesta ja vallanhimosta. Toisaalta on odotettavissa, että vanhat rakenteet pyrkivät säilyttämään asemaansa. Siirtymäaikana, jota nyt elämme, tämä voi
johtaa ankariinkin vastakkain asetteluihin.
Yleisen järjestyksen säilyttäminen vaatii kuitenkin ilmeisesti, että joidenkin henkilöiden on otettava vastuuta yhteisten
asioiden hoidosta. Tämä ei edellytä diktaattorin valtuuksia, mutta joillakin keinoin
heidän on voitava toteuttaa tarpeelliset asiat. Vesimiehen ajan haasteisiin sisältyy oikean tasapainon löytäminen yhteiskunnan
vapauden ja yhteisvastuun välille. Siksi on
odotettavissa, että esimerkiksi yksinvaltaan
pyrkijät ja erilaiset populistit tulevat testaamaan, olemmeko valmiita tähän. Vapauden ilmapiirissä näiden testaajien on helppo päästä esittämään houkutuslaulunsa.
Vesimiehen aikana tulee todennäköisesti nousemaan esiin mitä erilaisimpia
aatteita ja ajatustapoja. Osalla niistä on
juuret nykyisissä ideologioissa. Osaa emme

ole vielä edes huomanneet ottaa tarkasteltaviksi. Voi arvata, että keskustelu tulee
olemaan vilkasta ja varmaan värikästäkin.
Vapauden maailma antaa meille mahdollisuuden valita lähtökohdat Vesimiehen aikaa seuraavalle Kauriin ajalle, jolloin maaelementin vallitessa tulee ilmeisesti taas
tapahtumaan aatteiden kiteytymistä. Sopii
toivoa, että valitsemme viisaasti.
Emme vielä voi ennakoida kaikkia haasteita, joita kohtaamme Vesimiehen ajalla.
Joitakin niistä on kuitenkin nähtävissä jo
nyt. Tekniikka auttaa meitä hyvin monissa asioissa. Miten pidämme sen apunamme emmekä hallitsijanamme? Entä miten
selviydymme kunniallisesti maailman ylikansoituksesta sortumatta sortovaltaan tai
tuhoisiin sotiin? Tällaiset kysymykset asettavat koetukselle sen, tuleeko Vesimiehen
ajasta ollenkaan vapauden aika. On meidän
vastuullamme tehdä siitä sellainen.
Kun odotimme vuonna 2012 Vesimiehen aikaa alkavaksi, emme ehkä tulleet ajatelleiksi, että astrologiset maailmankaudet
kuvaavat ihmiskunnan henkistä koulutusta.
Siten Vesimiehen aikaan siirtyminen ei tarkoita yksioikoisesti vain sitä, että nousemme
uudelle Valon ajalle. Siinä on kyllä mukana ja
tavoitteena Valon voimistuminen käytöksessämme. Emme ehkä muistaneet kymmenen
vuotta sitten, että tie Valoon kulkee haasteiden ja oppiläksyjen kautta. Nousemme Valoa
kohti, jos selviämme uusistakin haasteistamme. Vapauden aika antaa meille mahdollisuuden kasvaa kohti henkistä aikuisuutta. Tämä vaatii meiltä Rakkautta, Viisautta,
erottelukykyä ja vastuun ottamista ajatuksistamme, sanoistamme ja teoistamme.
Luento Turun henkisen keskuksen
torstai-illassa 12.5.: ”Henkinen
opastus meidän aikanamme”, Seppo
Ilkka ja Seija Aalto. Katso s. 15.
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Sielunperhe, biologinen perhe ja karmasuhteet:
eroavaisuuksia ja limittäisyyksiä
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timekkäässä paketissa käyn läpi
niitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, joita ilmenee elämän tyypillisimmissä tavalla tai toisella karmallistaustaisissa läheisissä ihmissuhteissa. Aloitan
syntymäperheestä, koska se joka tapauksessa on se alkupiste ja saapumisväylä, jota kautta jokaiseen maanpäälliseen
inkarnaatioon tullaan. Syntymäperheen
kautta omaksutaan mielenmaiseman alkuperäiset väritykset, tunnemaasto, kokemus omista rajoituksista, heikkouksista ja
vahvuuksista sekä siitä, millainen paikka
maailma on ja mitä ominaisuuksia (kuten
kiinnostuksen kohteita, ammatteja, harrastuksia, mielipiteitä, luonteenpiirteitä)
on toivottua/sallittua perheen vinkkelistä
katsottuna ilmaista, mitä taas ei. Nämä
lapsuuden ohjelmoinnit elävät omaa elämäänsä vielä pitkälle aikuisuuteen, ellei
yksilö itse tee jotain ohjelmointiensa purkamiseksi ja uudelleenoppimiseksi. Joka
tapauksessa lapsuusperhe ja koko perhedynamiikka on voimakas taustavaikuttaja,
jonka muovaava voima – joko tietoisesti
työstettynä tai ei – säilyy halki elämän.
Jokaisen yksilön kasvuympäristö on
hänelle haasteellinen, ja voi lisäksi sanoa, että karmallinen: tyypillistä on, että
vähintään 1-2 perheenjäsenen kanssa on
karmaside, joka juontaa juurensa useampaan kuin vain yhteen entiseen elä-
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mään. Yllättävän yleistä vieläpä on, että
entiset viholliset tai muutoin kaunaa toisilleen kantavat yksilöt joutuvat nimenomaan syntymään keskenään samaan
biologiseen perheeseen. Tällainen järjestely ikään kuin ”pakottaa” heidät kohtaamaan toisensa rakkaudesta käsin vihan tai
kyräilyn sijaan.
Rakkauden eteen on kuitenkin tehtävä
töitä perhedynamiikassakin, jotta vanha
epäluulo ja väärinteot raukeaisivat: sielutasolla se on toistuvaa itsensä voittamista
ja ulkoisella tasolla kompensaatiota entisestä. Ei siis ihme, että suomenkin kielessä on olemassa ilmaisu siitä, kuinka perhe/suku on ”pahin”.
Biologinen perhe on siis eräänlainen
synnyinlahjaksi saatu (ansaittu) haaste, joka hyvinkin on mahdollista elämän
kuluessa selvittää ja muuntaa hyväksi. Olennaista tässä työssä on ensinnäkin oman syntymäperheen hyväksyminen; oman lapsuuden ja menneisyyden
hyväksyminen ja siunaaminen kaikkine
puutteineenkin. Siihen kenties kykenee
vasta kasvuvuosien jäätyä kauas taakse,
mutta se riittää hyvin. On myös olemassa tehokkaita henkisiä menetelmiä, joilla perhekarmaa ja geneettisiä linjoja voi
puhdistaa, jopa useita satoja vuosia tästä hetkestä taaksepäin omien vanhempien ja isovanhempien sukupuussa kulkien.
Samalla tulee auttaneeksi paitsi itseään,
niin myös muita sukunsa jäseniä, edesmenneitäkin. Sitten on olemassa senkaltaisia metodeja kuin perhekonstellaatio
pienryhmissä tai kevythypnoosin kautta
tapahtuva vanhojen ohjelmointien purkaminen (jälkimmäinen on menetelmä,
jota käytän itse työssäni mm. regressiossa
ja hypnoositerapiassa). Kumpikin näistä

menetelmistä on hyvän ohjaajan tekemänä erittäin voimallinen ja tunnetasolla vapauttava, solutasolla tuskallisia muistoja
pysyvästi poispurkava. Syntymäperheen
hyväksymistä ehkä auttaa sekin tosiasia
ja tieto, että vanhempansa saa syntyvä sielu itse valita – joskin potentiaalisia vaihtoehtoja on usein olemassa kourallinen,
ei vain yhtä, koska maapallolla vietettyjä elämiäkin on laaja kirjo ja karmasuhteita on ehtinyt kerääntyä moneen suuntaan. Astrologin näkökulmasta katsottuna
sekin on erityisen merkityksellistä, että
syntymähetki kellonaikaa myöten on erityisen huolella ’ylhäältä käsin’ ajastettu,
koska syntymäkartan täytyy toki vastata
pääpiirteiltään tulevan inkarnaation evoluutiohaasteita sekä siihen mennessä kerrytettyä kokemusten pankkitiliä ja luonteenpiirteitä.
Biologisen perheen lisäksi on elämässä läsnä myös niin sanottu sielunperhe.
Joskus näiden kahden välillä on limittäisyyttä, niin että osa syntymäperheen jäsenistä on lisäksi vahvoja sielunsukulaisia, mutta näin ei ole suinkaan aina. Mitä
pidemmälle ihminen henkisellä tiellään
etenee, sen vahvemmaksi kasvaa sieluperheen merkitys, ja sen useamman ja intensiivisemmän sieluperhekontaktin yksilö tyypillisesti elämäänsä rikastuttamaan
löytää. Sieluperheen kesken on olemassa
sielunsisaria ja –veljiä, tehtäväkumppanuutta, romanttisena suhteena koettuja
ns. kaksoisliekkejä, joiden yleensä kerrotaan intensiteetillään hoitavan sen ”viimeisen karmallisen puhdistuksen” ennen varsinaisen kaksoissäteen eli yksilön
alkuperäisen kosmisen kaksoissielun tapaamista. Tämä on alue, jossa eri henkisten opettajien terminologia risteää, mutta

tunteita tai hetkiä, jolloin tuntuu osaavan lukea toisen ajatukset – mutta vaikka nämä elementit otettaisiin pois, niin
sidos säilyisi silti, koska sen ensisijainen rakennusaine on sielullis- henkinen, ei maapallotasolla syntynyt, vaan
kotoisin niistä tähtisfääreistä, täsmälleen siitä ”galaktisesta laadullisuudesta”,
josta suoraan periytyy se monadi/sielurykelmä eli sielujen perhe, johon yksilö itse kuuluu. Siksi aivan ylimaallinen
tuntemus kotiinpaluusta saattaa luonnehtia kahden ihmisen välistä yhteyttä
silloin, kun heidän galaktiset juurensa
ja sieluperheensä todellakin on sama.
Sielukumppanisuhde saattaa hyvin olla
täysin platoninen tai vaikkei olisikaan,
on keskeistä sidoksessa yhteinen henkinen elämäntehtävä, korkeat energiataajuudet ja sielullinen ykseys – eikä
sentapainen romanttinen rakkaus kuin
kulttuurimme sen stereotyyppisesti
määrittelee. Sieluperhekontaktissa on
väkevästi läsnä ’ikuisuuden elementti’,
jokin ajan ja paikan, koko fyysisen olemassaolon, ylittävä aspekti: kyky nähdä
ja kokea ja tuntea toinen ihminen siinä olomuodossa, kaikessa siinä valossa,
syvyydessä ja ominaislaadussa, jota hän
hengen tasolla edustaa. Mentaalisuus
ja fyysisyys haipuvat pois silloin, kun
kaksi sielua syvästi kokee keskenään
sielullista yhteenkuuluvuutta. Ohikiitävän hetken ajan, he saavat itsensä ja
persoonallisuutensa tason ylittäessään
kokemuksen siitä, mitä tarkoittaa olemassaolo aineen ja ajan tuolla puolen,
ei ainoastaan fyysisen kuoleman jälkeisessä maailmassa, vaan maapalloplaneetan tulevissa, mittaamattomasti nykyistä henkisemmissä inkarnaatioissa.
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olennaista eivät olekaan läheisistä sielunsukulaisista käytettävät termit, vaan
sen energian laadullisuus, joka sielunsidettä karakterisoi. Jokainen kaksoisliekkisuhteen kokenut aivan varmasti
ymmärtää sen, mitä kyseisen suhdelajin syväkairaavalla puhdistavuudella tarkoitetaan: tuskalta ei voi välttyä,
mutta ihminen palaa takaisin tuollaisen
suhteen läpikäytyään sielullisesti merkittävästi puhdistuneena.
’Sielullisuus’ onkin tässä se koko
ydin, koska mikäli tahtoo ymmärtää
sen eron, mikä on ns. tavanomaisella
menneen elämän karmasuhteella ja läheisellä sielunperhesuhteella, niin avain
noiden kahden erottamiseen toisistaan
piilee juuri siinä, minkä laatuinen on se
yhteys ja vetovoima, joka kahta ihmistä
toisiaan kohden vetää. Mikäli yhteyden
luo ensisijassa mentaalinen, fyysinen
tai tunneperäinen vetovoima, olkoot
se kuinka ’magneettista’, pakottavaa tai
salamannopeasti ilmestyvää hyvänsä,
on tuolloin yleensä kyse menneen elämän karmallisesta tuttavuudesta – joka
missään nimessä ei automaattisesti ole
osa omaa alkuperäistä/galaktista sieluperhettä. Myös karmasuhteet tuntuvat
usein siltä, että ”on tuntenut toisen ihmisen koko ikänsä”, että on keskinäisiä telepatian hetkiä tai toinen ihminen
saattaa olla ihan käsittämättömän samalla aaltopituudella.
Sieluperhesuhteissa sen sijaan kahden ihmisen välisen yhteyden tärkein
ja ensisijainen elementti on voimakas sidos nimenomaan sielujen välillä,
ns. ’sielullinen kudos’. Siinä saattaa tosin potentiaalisesti olla mukana vahvaa fyysistä vetovoimaa, vavisuttavia

P. 040 5159659 • Kauppiaskatu 8 Turku, Mehiläisen talo

www.eliksiiri.fi
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Rohkea tietokirja sijoittaa ”Pohjolan
mytologian” saunan maa-ilmaan muinaisen
luonto- ja metsäkansan mikrokosmoksena.
Pohjolan tietäjäemot heräävät ruususen
unestaan: matriarkaalisia myyttejä vertailevan teoksen lähtökohtana on Kalevalan
sankarimiesten täydentäjänä Pohjolan
naiskulttuuri ja vastavuoroisuuden luontoyhteys: löylyt heitettiin myös vainajille ja
tontuille. llman, Tulen, Maan ja Veden
jumalattaret saavat uudet kasvot.
Dosentti Kaarina Kailo on kosmopoliitti
tietokirjailija, kulttuurintutkija ja ite-taiteilija.
Tilaukset: kaarina.kailo@gmail.com
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Hieroja/vyöhyketerapeutti
045-2702066 • arjavainio.fi@gmail.com
• Vyöhyketerapia
• Hieronta ja imukuppihieronta
• Antlitz-analyysit
• Intialainen päähieronta
Vastaanotto Liedossa www.arjavainio.fi

Rosen-hoito, energiahoito (myös etänä)
luontoyhteyskoulutus

tuula.kristiina@hoitokeidasatrium.fi
p. 0408238154 • Yliopistonk. 27b A 7 Turku
www.hoitokeidasatrium.fi

Calendarios Mayas
– Mayojen kalenterit
MINNA KEITU

I

hmiset käyttivät aluksi kuun kiertoa
laskiessaan aikasyklejä. Kun alettiin
viljellä, se ei kuitenkaan riittänyt, vaan
tarvittiin kevät- ja syyspäiväntasauksien
kalenterit. Vähitellen luotiin aurinkovuosikalenterit ja alettiin kirjoittaa historiaa
vuosikymmeniä, vuosisatoja, vuosituhansia. Kun elettiin 1800 eaa ne eivät enää
riittäneet ja samaan aikaan mayateknologia oli riittävän kehittynyttä tarkkaillakseen avaruutta ja planeettoja ja niin
kehitettiin valovuosi. Näin kertoi Gerardo
Barrios maya-kalentereiden synnystä.
Kalenteri tarkoittaa ajanlaskemista,
joka perustuu astronomisiin laskelmiin
erityisesti tarkkailemalla maan, kuun ja
auringon liikkeitä. Mayavanhimpien mukaan mayoilla oli käytössään 20 eri kalenteria, jotka perustuivat päiväsykleihin, vuosisykleihin, planeettojen kiertoon
sekä sideraalikiertoon. Kalentereita tarvittiin erityisesti laskemaan energioiden
vaikutusta siihen, miten fyysinen ja henkinen voi olla tasapainossa. Kalentereiden
avulla suoritettiin mm. seremonioita edistämään harmoniaa ihmisten, luonnon ja
kosmoksen välillä.

Nawal – hallitseva energia
Nawal on energia, joka hallitsee tiettyä päivää. Jokaisella vuodella on myös hallitseva
Nawal, jota kutsutaan Cargador del año eli
vuoden määräävä energia. Tämä energia
paitsi suojelee, myös toimii vahvistamalla
voimiamme. Syntymäpäivän Nawaliin vaikuttavat myös ilmansuuntien merkit.
Assyyrialais-Babylonialainen astrologia pohjautuu syntymäaikaan ja paikkaan
ja silloin vaikuttaneisiin planeettoihin ja
niiden aspekteihin. Mayojen Nawal pohjautuu kosmis-telluuriseen rytmiin, jossa
kosmiset virtaukset vaikuttavat suoraan
kaikkeen elolliseen. Maailmankaikkeuden neljän energiansuunnan vaikutukset
henkilön energiakentän kanssa luetaan
mayaristin avulla.
Mayakalentereiden laskemien energioiden vaikutusta henkilössä symboloi

elämänpuu – Ceiba – jonka juuret saavat ravintoa maan energioista. Sen runko symboloi todellisuutta, jossa elämme
ja sen latvus kohoaa kosmokseen, josta ammennamme tietoisuutemme. Syntymäpäiväsi energiat määrittelevät elämäntarkoituksen, kyvyt, taipumukset,
mahdollisuudet tulevaisuudessa sekä positiiviset ja negatiiviset syklit elämän aikana, joiden mukaan oli mahdollista toteuttaa elämän tarjoamia mahdollisuuksia.

Najtin polku todellisuuden kautta
Kadonneeseen Paratiisiin
Najt (tila-aika) on kaksinaisuuden olemus, joita ei voida erottaa toisistaan. Kun
siihen liitetään nopeus/liike, la velocidad,
olemme Muodonantajan luomassa maailmassa, jonka tunnemme todellisuutena.
Meidän käsityksemme eroaa kuitenkin
mayojen todellisuudesta siinä, että meillä
kaikki olevaisuuteen liittyvät ominaisuudet ovat erillisinä ja mayoilla kaikki limittyvät toisiinsa.
Aika on meillä lineaarinen kun taas
mayoilla se on syklinen ja samalla kaikki
aika on tässä hetkessä – nyt. Edistyäksemme Najtin polulla meidän tulee pysäyttää
liike, joka pitää meidät erillisinä ja näin pääsemme tilaan, jossa ei ole merkityksetöntä
toimintaa – no acción sin sentido. Kun liike pysäytetään, on mahdollista löytää toiset
todellisuudet, joihin päästään myös unitilan aikana. Täydellisen hiljaisuuden aika,
joka on eräänlainen meditatiivinen tila, on
tietoisuuden siirtyminen laajentuneeseen
ymmärryksen tilaan. Mayojen mukaan
tämä on avain täydellisyyden ulottuvuuteen Mundo del Paxil, jota myös kutsutaan
Kadonneeksi Paratiisiksi.

Kalentereiden tarkoituksena
on herättää sisäinen viisaus
Mayoilla oli käytössään kaksikymmenjärjestelmä, jonka avulla päivien ja numeroiden laskeminen, erityisesti suurien
lukujen, oli helppoa. Luku 1 = Piste, joka
symboloi ykseyttä, ja on myös sormenpää.
Luku 5 = Viiva, on käsi joka on vaakatasossa. Samalla se kuvaa silmää, joka on
suljettuna. Räpytämme silmiä joka viides
sekunti ja se on aika, jonka aivot käyttävät
muodostamaan kuvan ympäröivästä maailmasta. Jos lakkaat räpyttelemästä, katselet maailmaa näkemättä sitä ja menetät
yhteyden todellisuuteen. Mayat tunsivat
myös luvun 0, joka kuvattiin simpukkana
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tai ihmisen silmänä ja se symboloi alkua
ja loppua. Silmät ovat olemassaolon ikkunat, mutta on hyvä muistaa, että se minkä
näkee silmät avoinna, on illuusiota ja vain
silmät suljettuina näkee todellisuuden.
Mayojen ajankantajat tai henkiset ajanoppaat – ajqui´ - tarkkailivat kalentereiden
kulkua ja huolehtivat, että tärkeät päivät
ja rituaalit pidettiin oikeaan aikaan. Tämä
järjestelmä luotiin energioiden käyttöä
varten, sillä niiden tarkoituksena oli herättää sisäinen viisaus.

Cholq´ij – pyhä kalenteri päivien
energioille
Päiväkalentereista tunnetuimpia on
Cholq´ij tai Tzolkin, joka on pyhä kalenteri - 260 päivää. Sama aika eli 9 kuukautta kuluu, kun lapsi kasvaa äitinsä kohdussa ja syntymästä lähtien alkavan yhdeksän
kuukauden mittaisen biorytmin sykli.
Cholq´ij 260 päivän energiaa saadaan kun
kalenterin 20 päivää (kuukausi) kerrotaan
13 päivällä (viikko). 20 päivää saadaan
kun 10 kosmista energiaa yhdistetään 10
maan energiaan, joita symboloi 10 sormea (kosminen) ja 10 varvasta (maa).
20 Nawalia (päivää) on nimetty ja niillä on omat energiat. Niiden lisäksi Nawalin eteen laitetaan numero 1-13, jolloin saadaan kaikki energiat, jossa on kalenterin
260 päivää. Tämä instrumentti antaa ihmiselle tiedon miten minäkin päivänä tulee olla yhteydessä kosmiseen ympäristöön.
Perinteisesti Cholq´ij:n erikoistunut
Ajqui´ katsoi vastasyntyneelle tämän Nawalin ja kosmisen tiedon mukaan elämäntehtävän ja myöhemmin ohjasi tätä
sopivaan ammattiin ja sisäiseen kehitykseen. Nawalin mukaan voitiin myös kehittää ominaisuuksia seremoniakeskuksissa.
Nykymayat käyttävät edelleen Tzolkin
kalenteria tunnistaakseen päivien energiat. Esivanhempien seremoniakeskukset
ovat edelleen tärkeitä paikkoja energian
harmonisoinnille. Mesoamerikassa on yli
5.000 alttaria, joista n. 2.000 on edelleen
aktiivisia. Jokaisella alttarilla (tai energiakeskuksella) on oma energiansa ja elementtinsä sekä tietoa, jonka edesmenneet
Ajqui´t ovat sinne ankkuroineet. Alttaripaikoilla nyky-Ajqui´t järjestävät seremonioita, tasapainottavat energioita ja ovat
yhteydessä Luojaan ja Muodonantajaan,
maailmankaikkeuteen ja esivanhempiin.
Kalentereita käytetään laskemaan näitä
energioita ja niiden vahvuuksia.

Erilaisia mayakalentereita
Hab´Tun – Haab – 360+5 päivää, on sideraalinen kalenteri, joka jaettiin 18 kuukauteen, joissa on 20 päivää sekä Wayeb´
5 päivää syklin lopussa. Wayeb´in aikana
oli tarkoitus puhdistautua, meditoida ja
levätä eikä silloin ollut lupa työskennellä. Haab ja Tzolkin muodostavat yhdessä
Rueda Calendárica – Kalenterikiekon, sillä ne osuvat samaan päivään aina 52 vuoden välein. Pleyadit ovat mayojen kotiplaneetta ja siksi 52 on pyhä luku. Matuytun
- 52 vuoden kalenteri, joka on Pleyadien
kierto, kun se on mesoamerikan keskitaivaalla. Ixim Tun – viljelykalenteri maissinkiertoon. Ikix – kuukalenteri (vuoroveden vaihtelu ja naisten kuukautiset).
Ajaw Katun Choltun on 260 tunvuoden (360 päivää) kalenteri yhteensä
93,600 päivää. Joka 260 vuosi on 8 Ajpuvuosi ja maan energiat muuttavat toiseen
paikkaan. Jokainen maya-klaani on tietyn
energian (ääni, valo, tuli, vesi, maa, ilma,
tanssi) huoltaja ja he muuttavat energian
mukana uuteen paikkaan, johon se asettuu seuraavaksi sykliksi.
La Cuenta Larga – pitkä ajanjakso –
on kalenteri, jolla voidaan laskea aikaa lineaarisesti. Winal – 20 päivää, Tun – 360
päivää, Katun 20 vuotta ja B´aktun – 400
vuotta.
Oxlajuj Majquij on 13 B´aktunin kierto – 5200 vuotta. On myös 8 B´aktunin
kalenteri ja 20 B´aktunin – 8000 vuoden
kalenteri. Näiden lisäksi mayoilla on venuksen, marsin ja siriuksen kiertojen mukaiset kalenterit. Wajxaqib Maykiij on
äiti maan kosmisen energian vaihtumisen syklin kalenteri, n 2150 vuoden ajanjaksoja, joista nykyistä kutsutaan vesimiehen aikakaudeksi. Profetiakalenterit olivat
erityisen tärkeitä ajqui´lle ja osa niistä on
vieläkin salaisia.
Eqomal May on ajankantajien – cargador del año – kalenteri, joka määrittää,
mikä energia vuoden aikana on vaikuttamassa.
Tiku´ kalenteri on 1144 vuoden profetiakalenteri laskemaan Pleyadien vaikutusta äiti maahan ja ihmiseen. 52 vuotta
= 4 X 13, symboloi viisauden kehityksen
syklejä ihmisellä. Tikú jakaantuu
B´olom Tiku´ 9 sykliä 52 vuotta =
468 vuotta – yhdeksän synkkää pilveä,
jossa materialismi, egoismi ja ihmiskunnan hyväksikäyttö vallitsevat. Tiku´n positiivinen ajanjakso Oxlajuj Tz´ib íl 13
sykliä x 52 = 676 vuotta, tunnetaan 13
kirkkauden kautena, jolloin tasapaino
ja viisaus hallitsevat. Espanjalaisten Uuden Maailman valloituksen aikana alkoi
B´olom Tikú ja se päättyi 6.4.1993, jolloin muutos energioissa alkoi näkyä mm.

hippiliikkeen muodossa. Muutosjakson
jälkeen siirryimme 21.12.2012 Oxlajuj
Tz´ib íl kirkkauden ensimmäiseen kauteen, joka alkoi samana päivänä kuin
Cuenta larga -pitkän jakson 5200 tunvuotta (5 125,36 vuotta). Ensimmäinen
jakso Oxlajuj Tz´ib íl:stä päättyy 2064 ja
vuotta 2032 pidetään varsinaisena siirtymisenä uuteen kultaiseen aikaan. Tämä
ensimmäinen kirkkauden kausi auttaa
maapalloa muuntamaan kaiken negatiivisen, mitä meillä on jäljellä edellisistä
synkistä kausista. Toisaalta se voi tuntua
hyvinkin hankalalta, mutta kaiken, mikä
on piilossa, on tultava esiin, jotta se voidaan muuttaa.
Ciclo Mayor laskee 25 626,8 vuoden
sykliä galaksimme keskusauringon Alcyonin energian kierrosta. Tämä on Ciclo
Mayorin viides jakso (viisi jaksoa yhteensä),
jonka aikana neljän ensimmäisen jakson jaguaarienergiat (Ahaw) tasapainotetaan vastakkaisuuksien sulautuessa/palautuessa yhteen ja muutosvaiheen jälkeen siitä tulee
ihmiskunnan harmonian jakso.

Vuosi 2022–2023 on tasapainon ja
vahvuuden ajanjakso
Uusi Chol Tun vuosi alkoi 23.1.2022.
Wayeb on tänä vuonna 13.-18.2.2022 ja
uusi Haab´ vuosi
10 KEJ 0 POP 1,530 ABalkaa
19.2.2022. Uusi Cholq’ij pyhä kalenterivuosi alkaa 15.3.2022.
Rax Q´ij 20.3.2022 kevätpäivän tasaus.
Maissikalenterin kylvö alkaa maya-alueella 27.3.2022.
Nykymayoilla on käytössään useita
kalentereita, joten vuoden aikana alkaa
useampia uusia syklejä.
Tämän vuoden Nawal on 10 KEJ –
Kej/kauris on nawalien vahvin merkki.
Johtajan tai henkisen johtajan symboli,
mutta johtajat, joilla ei ole kansan luottamusta poistuvat vallasta. Numero 10
symboloi mayoilla tasapainoa ja itsensä
löytämistä. Se on myös vahvuuden, yhteistyön ja yhteisön symboli. On hyvä
antaa numero kymmenen avata tietoisuutemme äitimaan ja kosmisiin energioihin. Molemmat Kej ja 10 yhdistyvät
kaikkiin neljään ilmansuuntaan (energiaan) ja vahvuudet löydetään tiedostamalla jokaisen energian antama viisaus ja voima. Tämän vuoden aikana
tasapaino saavutetaan yhdistämällä kädet kaikkien ihmisten kanssa, vastaanottamalla apua ja antamalla vahvuutta.
Yhdistämällä kaikkien ihmisten kädet
saavutamme harmonisen yhteisön ja
harmoniset lait ja saavutamme yhteyden
luontoon, jota tarvitsemme tasapainon
ylläpitämiseksi.
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Vastakkaisten voimien
tasapainottaminen
Mayojen mukaan kaikki ympärillämme muodostuu kahdesta vastakkaisesta voimasta, jotka täydentävät toisiaan
- Kab´awil. Viidennen Ahaw-auringon
aikana tasapaino palaa vähitellen ja alkava vuosi on tasapainon tuoja. Kaikissa
sykleissä on muutosjakso, jonka jälkeen
energiat alkavat toteuttaa uutta ilmaisua. Vastakkaisuuksien metallin on ensin
muututtava eetteriksi. Metalli muuttuu
tulessa, joten vanhat tavat on puhdistettava ja muutettava uusiksi. Muutos ei
koske pelkästään fyysistä muutosta, vaan
on tapahduttava myös sisäinen muutos
ajattelussa ja tavoissa. Ihmisen toiminta
tulee määrittelemään koko planeetan tulevaisuuden ja tärkeintä onkin löytää uusi
tapa määrittämään maailmankaikkeutta.
Muutosjakson aikana tulemme vähitellen
kehittämään uusia aisteja (mayat tuntevat
20 aistia), joiden avulla ymmärryksemme
energiaan ja ympäristöömme muuttuu ja
se muuttaa myös toimintaamme. Tätä kehitystä voidaan nopeuttaa tietoisesti keskittymällä siihen sisäisillä tasoilla.

Tiedemiesten havainnot lähestyvät
mayojen perimätietoa
Osa maailmankaikkeutta tutkivia tiedemiehiä Washingtonin yliopistossa on
tullut johtopäätökseen, että on 60%:n
mahdollisuus, että elämme simulaatiossa,
eräänlaisessa virtuaalisessa todellisuudessa. Ja seuraava tiedettä kiehtova kysymys
onkin, mikä tai missä on se todellisuuden perusta? Siellä myös havaittiin, että
ymmärtämämme todellisuus muuttuu,
kun sitä havainnoidaan, mutta muuten se
pysyy paikallaan. Vaikuttaisi siis siltä, että
todellisuuteen vaikuttaa tietoisuus.
Ajqui´ Carlos Barrios sanoi eräässä
puheessaan: ”Suurin viisaus piilee yksinkertaisuudessa: rakkaus, kunnioitus, toisten ihmisten hyväksyminen, jakaminen,
kiitollisuus ja anteeksianto. Se ei ole monimutkaista tai työlästä. Todellinen tieto on ilmaista. Se on koodattuna DNA:si.
Kaikki mitä sinun tulee tietää, on jo sisälläsi. Kaikki suuret opettajat ovat sanoneet saman asian. Löydä sydämesi ja löydät polkusi”
Minna Keitu on toiminut asiantuntijaoppaana mm. Meksikossa, Belizessä ja Guatemalassa. Matkoillaan hän on tutustunut
mayoihin, jotka toimivat tiedon eteenpäin
viejinä ns. ajankantajina sekä parantajina
ym. Artikkelin tiedot pohjautuvat mayoilta
saatuihin tietoihin ja teoksiin.

Miten minusta tuli homeopaattihammaslääkäri
MARJA-TERTTU PAKKANEN
diplomihomeopaatti
erikoishammaslääkäri

”V

oimaa luonnosta, rakkaudesta
homeopatiaan” on ollut elämäni pohjavire
jo yli 30 vuotta. Lapsuudenkodillani oli
uskonnollissävytteinen ilmapiiri. Oli paljon kieltoja ja ankaraa kuria, mutta samalla kasvuympäristö oli turvallinen. Kodin
luonnonläheisyys maaseudun rauhassa on
antanut minulle paljon. Jo hyvin pienestä
tytöstä aloin vaellella luonnossa ja lähimetsässä. Luonto ilmentää itseään monin
tavoin. Syvä yhteys luontoon oli minulle
tavallista jo lapsena. Luonto on antanut minulle valtavasti voimaa. Opin tuntemaan
kasveja ja eläimiä ja rakastamaan luontoa.
Elimme luontaistaloutta: vilja ja vihannekset saatiin pellosta, liha, maito ja munat
karjalta, marjat metsästä ja puutarhasta,
kalat kodin vieressä virtaavasta joesta. Silloinen normaali elämä maalla on nykyinen
luomu tai biodynaaminen tapa viljellä ja
kasvattaa eläimiä. Lähes kaikki tehtiin itse.
Molemmat vanhempani olivat taitavia käsistään. Onneksi tämä ominaisuus on periytynyt minulle ja sisaruksilleni.
Lapsena, kun leikittiin talvella ulkona
ja kädet tai jalat paleltuivat, niin niitä hangattiin lumella. Siis kylmää kylmälle. Se oli
homeopaattinen tapa hoitaa ja olikin tehokas keino. Ei sitä kuitenkaan aikanaan ymmärretty homeopaattiseksi metodiksi.
Opin jo varhain lukemaan. Ahmin
kirjoja koko lapsuuteni, koska ei kylillä ollut oikein muutakaan tekemistä ja lähes
kaikki muu oli kiellettyä. Kirjojen avulla
pääsin omaan maailmaani ja pystyin näkemään mitä kaikkea muualla maailmassa
on. Murrosiän kriisissä aloin ajatella, olisiko mahdollista käydä kouluja ja lähteä pois
tästä välillä myös ahdistavasta ympäristöstä. Päätin käydä kouluni hyvin ja lähteä
opiskelemaan. Päätös ei ollut helppo, koska
kotikylästä ei monikaan ollut lähtenyt kaupunkiin opiskelemaan. Päätökseni aiheutti
jonkin verran ihmetystä, mutta kaikki lopulta hyväksyivät suunnitelmani.
Pidin koulussa luonnontieteistä, biologiasta, fysiikasta ja kemiasta. Siltä pohjalta oli mahdollista pyrkiä hammaslääketieteelliseen Turkuun. Valmistuin
ammattiin ja aloin pitää vastaanottoa. Lisäksi toimin jonkin aikaa opettajana tiedekunnassa. Minusta tuli joksikin aikaa
vannoutunut tavanomaisen länsimaisen
lääketieteen edustaja.

Koska olin tullut ”maalta kaupunkiin”,
koko yleisterveyteni joutui koetukselle. Sairastelin monenlaisia vaivoja. Lopulta, kun perhe-elämän ruuhkavuodet olivat parhaimmillaan tai pahimmillaan, sain
antibiooteista anafylaktisen sokin. Oli tosi
lähellä, etten kuollut. Tuntui myös pahalta
ajatella, että perhe ja pienet lapset olisivat
jääneet ilman äitiä.
Minulle tuli valtava tuska siitä, miten voin
jatkaa töitäni kuten ennen, koska koko
ajan määräsin antibiootteja hammas- ja
suutulehduksiin, kuten silloin oli tapana.
Olin kriisissä!
Minua puhutteli myös se tosiasia, että mitä
sitten avuksi, kun seuraavan kerran tarvitsisin antibioottia. Onko vaihtoehtoja?
Lähdin kuumeisesti ottamaan selvää
vaihtoehdoista, olin avoin kaikelle uudelle.
Sain vinkkiä homeopaattilääkäristä. Tilasin ajan ja aloin tutustua homeopatiaan itse
omana hoitona. Onnekseni sain heti hyviä
hoitotuloksia ja olin pohjattoman iloinen!
Aloin olla vakuuttunut hoitomuodosta, koska se tuntui sopivan minulle oikein
hyvin.
Kokemus oli niin raflaava, että otin
selvää voisiko homeopatiaa opiskella Suomessa. Vastaus oli, että voi ja ilmoittauduin heti seuraavalle kurssille. Hankin
kirjallisuutta ja tietoa. Sain myös informaatiota kollegalta, joka on opiskellut ja
työskennellyt Saksassa. Hän kertoi luontaistuotteista ja homeopaattisista lääkkeistä ja kokemuksistaan niiden käytöstä
koko perheelleen.
Kaikki nämä rajut kokemukset saivat
minut vakuuttuneeksi siitä, että minun pitää
perehtyä homeopatiaan perusteellisemmin.
Päätin lähteä opiskelemaan Kaija Helinin
kouluun Tampereelle, (myöhemmin Suomen Homeopatian Akatemia) ja valmistuin
sieltä diplomihomeopaatiksi 1996. Lähdin
myös Saksaan hankkimaan lisäopintoja
homeopaattilääkäreiden kursseille. Saksassa homeopatia ja koululääketiede kulkevat
käsi kädessä. Siellä on myös homeopaattisia
sairaaloita ja hoitolaitoksia vanhuksille.
Ehdin hoitamaan potilaitani hammaslääketieteellisen hoidon tukihoitona homeopatialla yli kaksi vuosikymmentä. Toteutin ns. ”kliinistä autonomiaa” eli käytin
hoidossani menetelmää, joka oli kokemusperäisesti (empiirisesti) todettu maailmanlaajuisesti hyväksi.
Homeopatiaa käyttää maailmassa viisisataa miljoonaa ihmistä.
Vaikka en enää pidä hammaslääkärin
vastaanottoa, toimin homeopatian kouluttajana ja asiantuntijana homeopatian ja luon-
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taishoitojen yhdistyksissä. Homeopatia tulee
olemaan mukana elämässäni aina. Se toimii
vankkana perustana terveyteni ylläpidossa.

Tavoitteena hammaslääkärin työssä
on saada kaikille säteilevä hymy terve
suu ja yleinen kokonaisvaltainen
hyvinvointi
Säteilevän hymyn takana on hyvinvoiva suu.
Kun suu on kunnossa, on hymykin herkässä.
Ulkonäkö on saanut uudenlaisen merkityksen median ja sosiaalisen median vaatimuksilla. Monesti ehkä vähän liikaakin.
Joka tapauksessa terveellä hymyllä on monta merkitystä. Kasvojemme ilmeet ilmentävät paljon hyvinvoinnistamme. Suu ja silmät yhdessä ilmentävät tunteitamme, ilo,
suru, viha, pelko, masennus jne. Suutelemme, kun haluamme ilmaista kaikkein suurinta rakkauden tunnetta. Suuteluun liittyvällä tuntoaistimuksella on myös suuri
merkitys koko ihmiselle. Läheisyys on hauskaa ja suotavaa, kun hampaat ovat kunnossa. Pidä huolta suuhygieniasta, se kannattaa.
Hammassairaudet, suun tulehdukset ja
huono suuhygienia heikentävät sekä ruokahalua että makuaistimuksia. Yksi suurista nautinnoistamme ja perustarpeistamme
on syöminen. Makuaisti yhdessä hajuaistin
kanssa ovat tärkeitä mielihyvän lähteitä.
Suu tuntee myös ravinnon rakenteen ja varoittaa myrkyistä ja muista vaaroista ja auttaa meitä nauttimaan kehon tarvitsemaa
ravintoa. Jos suussa ja hampaissa on jotakin sairasta tai kipeää vaivaa, voi syöminen
olla hankalaa ja tuskallistakin.
Pitäisi ymmärtää enemmän kokonaisuutta ja sitä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Suu ja hampaat on osa koko ihmistä
myös keho-mieli ajatuksella. Myös kehitysopillisesti suu on hyvin tärkeä ravinnon saannin kannalta ajateltuna.
Ilmaisemme primitiivisiä tunteitamme kiristelemällä hampaitamme ja tukahduttamalla tunteitamme. Hampaiden
kiristely on turhautumisen tai huolestuneisuuden ilmaisua, joka viittaa leukaperiin lukituksi jääneeseen stressiin sekä
emotionaalisen jännitteen tai tukahdutetun aggression kertymään. Eläinmaailmassa peto irvistää ja kiristelee hampaitaan ja murisee aggressiossa.
Hampaat ovat ikään kuin portteja, jotka vartioivat pääsyä olemukseesi. Hampailla saat ”otteen asioista” tai kiristät tiukasti niitä yhteen niin, ettei mikään pääse
sisään tai ulos. Hampaat liittyvät rajojesi
kunnioittamiseen, paikkaan, jossa erottelet ja päätät mitä otetaan sisään tai jätetään
ulkopuolelle. Saatat tuntea jonkin päässeen

sinuun käsiksi, tutkimaan puolustusmekanismejasi ja jättävän sinut suojattomaksi ja
itsenäisyytesi menettäneeksi.
Ongelmat hampaissa voivat viitata myös tarpeeseen osallistua enemmän
tai tarpeeseen päästää irti ja rentoutua.
Voi olla ärsyyntynyt itseensä tai johonkin
henkilöön, joka yrittää hallita henkilön
elämää. Hampaat kirkastavat kommunikaatiota monella tavalla, hymy on tärkeä.
Märkäpesäke hampaassa viittaa siihen, että jokin on päässyt vaikuttamaan
sinuun ja on aiheuttanut tulehduksen,
mahdollisesti myös muualla kehossa. Se
on eräänlainen sisäinen sotatila, jota koko
keho pyrkii parantamaan. Hammassärky
on hyvin kokonaisvaltainen kokemus, se
vie huomion kaikelta muulta.
Vetäytyneet ikenet ovat ikään kuin antaneet periksi, eivät jaksa enää tukea hampaita. Se viittaa päättäväisyyden ja itseluottamuksen heikentymiseen, voimasta
hellittämiseen tai sen menettämiseen.

Hampailla on suuri merkitys
yleisterveydelle
Nykyisin jo tunnustetaan, että suun terveydellä on suuri merkitys koko ihmisen yleisterveydelle. Suussa on bakteereja, viruksia,
entsyymeitä ja sieniä. Niitä pitää ollakin,
mutta niiden määrän pitää olla tasapainoinen, että ruuansulatus voisi alkaa terveeltä
pohjalta. Mutta jos bakteerifloora (mikrobiomi) ei ole tasapainossa puolustusmekanismien kanssa voi alkaa kehittyä suusairauksia.
Samoin jos virukset ja hiivat saavat ylivallan.
Tutkimuksissa on todistettu, että suun
tulehduksilla on syy-yhteys sydänsairauksiin. Verenvuoto ikenistä on merkki ientulehduksesta, joka hoitamattomana voi
johtaa hampaiden kiinnityskudosten tulehdussairauteen eli parodontiittiin. Tulehtuneessa ikenessä hampaan kiinnityskudos
kärsii, josta voi olla seurauksena hampaan
irtoaminen. Parodontiitti on valitettavasti
sairaus, joka antaa hyvin vähän oireita niin,
että pahojakin vaurioita voi olla potilaan
tietämättä. Lisäksi tupakointi pahentaa
merkittävästi iensairauksia. Tässä yhteydessä korostuu hammastarkastusten tärkeys, pitää säännöllisesti tarkastuttaa ikenien
kunto ja tehdä ientaskumittaukset. Syven-

tyneestä ientaskusta bakteereilla ja niiden
tuottamilla haitta-aineilla on suora yhteys
verenkiertoon. Seurauksena voi olla koko
kehon matala-asteinen tulehdustila, joka
on tutkimuksissa liitetty sydäntautiriskiin.
Viimeaikaisissa tutkimuksissa on suutulehduksilla ja huonolla suuhygienialla
todettu olevan myös merkittäviä vaikutuksia Alzheimerin tautiin, dementiaan, diabetekseen, valtimopullistumiin (aneurysma), maksatulehduksiin ja maksasyöpään,
munuaistulehduksiin ja reumaan. Eli siis
todella moniin yleissairauksiin.
Suussa voi myös olla harmittavaisia kivuliaita aftoja, joiden syytä ei vielä
osata sanoa, mutta ilmeisesti ne liittyvät
immuunipuolustukseen (kudosten vastustuskykyyn) jotenkin. Samoin voi olla
myös limakalvoilla esiintyvän punajäkälän, laita. Herpesviruksen esiintyvyys on
myös kasvanut. Hiivasieni voi olla proteesinkantajan tai pienen vauvan riesana.
Monet kärsivät kuivasta suusta, syljeneritys on vähentynyt ja suun limakalvot aristavat ja hankaloittavat syömistä.
Sylki suojaa suuta ja hampaita, sillä on
suuri merkitys ruuansulatukselle ruuansulatuskanavan alkupäässä. Kuivan suun
hoitoon löytyy erilaisia tuotteita apteekista. Jos kärsii kuivasta suusta, on myös
järkevää välttää tuotteita ja ruoka-aineita,
jotka ärsyttävät suun limakalvoja.

Tukihoitona homeopatia
Hampailla on yhteys koko kehoon energiaratojen kautta. Ilmiötä on tutkittu paljon.
Jokaiselle hampaalle on löydetty yhteyksiä
eri kehon osien ja sisäelinten välille. Esimerkiksi poskihampaiden vaivat voivat kertoa
suoliston vaivoista. Yhteys toimii molempiin suuntiin. Hampaatkin osoittavat, että
olemme kokonaisuus, joka toimii yhdessä
kehossa. Näin ollen koko kehon tasapaino
heijastuu myös hampaiden hyvänä kuntona.
Koska hammaslääkärin vastaanotolla ei ole monia tavallisia lääkkeitä käytössä (vain antibiootit, särkylääkkeet ym.),
voidaan suun hyvinvointia hoitaa homeopaattisella tukihoidolla menestyksekkäästi. Homeopaattihammaslääkärinä
kuvailen seuraavassa tilanteita, jolloin homeopatiasta on ollut apua ja hyötyä.

Pikaohjeita itsehoitoon
Seuraavat ohjeet ovat suppeita pikaohjeita,
jota voit huoletta kokeilla itse. Toivon, että
niistä olisi joillekin hyötyä. Tässä yhteydessä homeopaattisen lääkkeen potenssilla (voimakkuudella) ei ole suurta merkitystä, itse
lääkeaine on tärkeä.
ACONITUM helpottaa ahdistukseen, paniikkiin
ja hammaslääkäripelkoon, joita voit tuntea, kun
suunnittelet hammaslääkärillä käyntiä. Aikaa tilatessa, alkaa toisinaan jo ahdistaa tietoisuus siitä, että pitää mennä. Se miten siihen suhtaudut
ja miltä sinusta tuntuu, riippuu usein aikaisemmista kokemuksista. Aconitum rauhoittaa oloa.
ARNICAA kannattaa aina ottaa ennen vastaanotolle menoa. Kun suuta avataan ja tutkitaan, joutuvat posket alttiiksi venytykselle.
Hammaslääkäri ei aina ei voida välttää pieniä
ientraumoja paikkaushoidossakaan tai kun
tehdään hampaan poisto tai hammaskiven
poisto. Arnica nopeuttaa paranemista merkittävästi. Poistojen jälkeen on hyvä ottaa myös
HYPERICUMIA ja RUTAA.
ARGENTUN NITRICUM on hyvä silloin, kun jo
etukäteen vatsa on kipeä ja on ” perhosia vatsassa ” ja voi jopa esiintyä äkkinäistä ripulia.
Potilaan tekisi mieli paniikissa lähteä pois vastaanotolta ja on vaikeaa sopeutua tilanteeseen.
GELSEMIUMIA on hyvä ottaa jo etukäteen, jos
sinulle on tyypillistä saada vatsaoireita monta
päivää aikaisemmin ennen vastaanotolle menoa. Tyypillistä on myös, että vastaanotolla vapiset pelosta, mutta kuitenkin olet myötämielinen hoidolle. Voit tuntea voimattomuutta.
CALCIUM CARBONICUM helpottaa nopeimmin pelokasta ja hyväntahtoista tyyppiä.
Hänen kanssaan on helppo keskustella toimenpiteestä ja pelosta ja näin saavuttaa
luottamus siihen, että hän on hyvissä käsissä. Hän pitää erityisesti siitä, että olosuhteet
tehdään mahdollisimman miellyttäviksi ja hän
saa hellää hoitoa.
CALCIUM PHOSPHORICUM -tyyppi on hyvin epäluuloinen. Hänen kanssaan pitää aina
uudelleen saavuttaa luottamus. Hänen pitää
varmistua siitä, että hammaslääkäri varmasti
keskittyy vain häneen. Hän on hyvin närkästynyt, jos puhelimen soiminen tai jokin muu
keskeyttää hoidon.

Tarjous kirjoista

CHAMOMILLAA on hyvä antaa useinkin lapsille ennen hoitoa. Koska tilanne on uusi ja tuntematon, lapsi voi reagoida olemalla pahantuulinen, kiukkuinen ja vastustaa hoitoa. Lapsi
vaatii erilaisia asioita, mutta ne eivät sitten
kuitenkaan kelpaa hänelle. Lapsi voi kiukustua
niin kovin, että hänelle nousee kuume.

VOIMAA LUONNOSTA Rakkaudesta homeopatiaan 25€
20€
HOMEOPATIA Parantamista luonnon avulla
Molemmat yhdessä
40€

SILICEA tyyppi pelkää pistämistä ja kaikkia
teräviä instrumentteja. Puuduttamisen ottamista joutuu suostuttelemaan tai useinkin saa
hoitaa mieluummin ilman sitä.

Tilaukset: marjaterttupakkanen@gmail.com
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TOISTUVAT TAPAHTUMAT
Maanantaisin klo 18
(kuukauden viimeiset maanantait),
Reiki-tapaamiset, ohjaaja reikimaster
Maritta Danielsson.

Tapaamiseen ovat tervetulleita kaikki, jotka
ovat käyneet Reiki 1 ja Reiki 2 kurssin Usuin
menetelmällä. Keskustellaan ja hoidetaan toisiamme. Voit ehdottaa aiheita ja ideoita. Tule
tutustumaan ja viihtymään yhdessä. Hinta 10
€ /krt. Ilmoittaudu ma-pe klo 20-21 p. 044 200
4402 / soitto tai tekstiviesti.
Varmista kokoontumistilanne soittamalla.

Keskiviikkoisin klo 18 (parittomat viikot)
Esko Jalkanen – Luonnonvoimat yhdistys ry

Turun kuntoutusryhmän, Stella Aboensis – valon välittäjät, kokoontuminen. Kaikki peruskurssin käyneet joukolla mukaan.
www.eskojalkanen.net
Varmista kokoontumistilanne ja muut tiedustelut:
Paavo Suorsa, 040 9004070,
paavo.suorsa@gmail.com tai
Minna Laakso, 040 705 5746,
minna.m.laakso@hotmail.com.

Torstaisin klo 18.30
Turun henkinen keskus ry:n luentoillat

Katso ohjelma s. 15.
Ohjelma ja ohjelmanmuutokset: www.konsankartano.fi / Turun henkinen keskus ry. Tiedustelut p. 044 5929324

MAALISKUU
Ti 1.3. klo 17:30-18:30
Ilmainen tutustuminen TimeLessBody
-menetelmään, Merja Tuomola

Katso 15.3.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: merja.
tuomola(at)amandum.fi, p. 040 565 7787,
www.amandum.fi

La 5.3. klo 10-18 Vapaaksi kuoresta -päivä,
Sanna Suutari ja Luke Hay

Päivän aikana tutustutaan käytännön kautta
siihen, mitä Self inquiry on ja paneudutaan
yleisesti kärsimyksen syihin. Erilaisten harjoitusten kautta opitaan, miten itseä koskevista
tietoisista ja tiedostamattomista uskomuksista
voi vapautua. Yhdessä tarkastellaan lisäksi eri
pelkoja. Yleisesti päivä auttaa vapautumaan
eri kärsimystä tuottavista uskomuksista ja
muistoista sekä niiden vaikutuksesta arkielämässä. Harjoituksilla on henkisen hyvinvoinnin lisäksi myös fyysisiä oireita parantava vaikutus. (Lue lisää Sateenkaarisanomista (nro
48, s. 18.)
Sanna Suutari on itsetuntemus- ja ihmissuhdeohjaaja. Hän on kirjojen Maailman lyhyin
matka ja Kuoren läpi vapauteen kirjoittaja.
Luke Hay on sertifioitu Living inquiry -ohjaaja.
Molemmilla on monen vuoden kokemus syvällisestä itsetuntemuksesta ja muiden tukemisesta
tällä samaisella polulla. Päivän aikana on lounastauko ja kahvitauko. Tuo mukanasi lounasta
(sen voi säilyttää ja lämmittää paikan päällä).
Vaihtoehtona on syödä alakerran Navetta kortteliravintolassa. Talo tarjoaa kahvin/teen. Puhekieli on suomi.

Osallistujamäärä on maks. 8 henkilöä + ohjaajat (Sanna & Luke). Osallistumismaksu 95 €.
Ilmoittautumiset: sanna(at)vapaaksikuoresta.
com. Jos sinulla on kysyttävää, otathan yhteyttä. ♥ Sanna & Luke www.vapaaksikuoresta.
com, www.freedomfromtheshell.com

Ma 14.3. klo 17.30–19.30 Hyvinvointi-ilta:
Qigongia ja äänimaljarentoutus,
Thea Mantsinen & Noomi Sakala

Hemmottele itseäsi Qigongilla ja äänimaljarentoutuksella Hinta 20 € Maksu: käteisellä
tai Mobile Payllä paikan päällä (sis. Qigongharjoituksia, niskahartia jumien itsehoitoa,
äänimaljarentoutus, tee, alv) Paikka: Navetan
vintti, Ilmoittautuminen: p. 040 718 8864, noomi.muru(at)gmail.com
Qigong – tie hyvinvointiin, jaksamiseen ja
parempaan terveyteen. Oletko stressaantunut
ja kiireinen? Onko sinulla huono keskittymiskyky? Ovatko kehosi ja mielesi jumissa?
Sairasteletko usein? Qigong (kiinalainen terveysliikunta) on tuhansia vuosia vanha kiinalainen harjoitusmuoto, jossa yksinkertaisten
harjoitusten avulla poistat tehokkaasti stressiä
kehosta ja mielestä ja parannat keskittymiskykyä. Qigong edistää kokonaisvaltaista terveyttä
ja hyvinvointia liikunta-, keskittymis- ja hoitomenetelmin. Qigong on oppi kehon energian
ylläpidosta, vahvistamisesta ja elvyttämisestä.
Harjoitukset ovat usein ulkoisesti yksinkertaisia, mutta vaikutuksiltaan syviä. Qigongia varten et tarvitse mitään varusteita. Tule sellaisena
kuin olet. Vetäjä: Thea Mantsinen p. 050 413
8182, https://www.theamantsinen.fi, FB https://
www.facebook.com/mielikehoenergia
Äänimaljarentoutus. Tule kokemaan rentouttavien äänimaljojen värähtely ja uppoudu
lempeään sointiin, joka hoitaa kehoa ja mieltä.
Äänimaljat värähtelevät taajuudella, joka auttaa
sinua rentoutumaan ja hoitaa sinua solutasolla asti. Äänimaljat luovat upeita, nousevia ja
laskevia ääniaaltoja, jotka auttavat aivojasi hidastamaan ja sinua pääsemään meditatiiviseen
tilaan. Maljat myös vilkastuttavat aineenvaihduntaa ja rauhoittavat autonomista hermostoa.
Voit ottaa mukaasi joogamaton ja viltin, jonka
alla on mukava rentoutua kuunnellen rauhoittavaa äänimaljojen ääntä ja joiden avulla voit
paeta hetkeksi arjen velvollisuuksia turvalliseen ja lämpöiseen rauhaan vailla huolia ja
kiirettä. Vetäjä: Noomi Sakala p. 040 718 8864,
noomi.muru(at)gmail.com

Ti 15.3. klo 17.30-18.30 TimeLessBody (TLB)menetelmän peruskurssin aloitus,
Merja Tuomola

Toiminnallista harjoittelua, kehonlinjausta –
voimaa – elastisuutta. Virtaavat liikkeet tehdään
lattialla niveliä kuormittamattomissa asennoissa. Koko keho päästä varpaisiin käydään läpi.
Harjoitteluun yhdistyy hengitys, joka tehostaa
liikettä. Aktivoidaan pienet ja suuret lihakset.
Kimmoisuus ja elastisuus lisääntyvät jäsenissä.
Niveliin saadaan voitelua. Ryhti ja kehon linjaus
kohenevat, tasapaino parantuu. Kehon kuuntelun taito kehittyy. Peruskurssi on tiistaisin 15.3.12.4., klo 17.30-18.30 Navetan vintillä. Hinta: 70
€ / 5krt, sis. ALV 10%. Myös Smartum Liikuntaja kulttuuriseteli käy. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: merja.tuomola(at)amandum.fi, p. 040 565
7787, www.amandum.fi
Jatkokurssi tiistaisin klo 18:40-19:55, jatkuu
3.5. asti. Kysy hinnasta. Tilaa on vielä!

Su 20.3.2022 klo 12-18 Kevään Joogajuhla,
Henriikka Konki & Annika Symanowski

Pian koemme vuodenajan muutoksen talvesta
kevääseen. Kevään Joogajuhlassa juhlistamme
kevättä ja siihen liittyviä muutoksia jooga- ja
meditaatioharjoitusten sekä luomistyön ja
keskustelujen kautta. Tapahtumassa luot henkilökohtaisen unelmakartan, joka auttaa sinua
lähitulevaisuuden unelmien ja tavoitteiden
kirkastamisessa, sekä muistuttaa sinua niistä
tapahtuman jälkeenkin. Yhdessä vahvistamme unelmien toteutumista jakamispiirissä sekä
voimaannuttavan rumpuseremonian avulla.
Osallistumismaksu: 40 € / hlö (sis. ohjaus,
hedelmiä, välipalaa, teetä, unelmakarttamateriaalit, alv) tilisiirrolla ohjeiden mukaan. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: henriikkakonki@
gmail.com. Jos tapahtuma peruuntuu koronarajoitusten vuoksi, palautamme koko osallistumismaksun.

HUHTIKUU
Su 3.4. klo 17-18.30 Kristalliäänimaljarentoutus, Satu Kekäläinen / Sagastina

Aluksi laulamme vokaalilaulua saadaksemme
yhteyden itseemme ja toisiimme. Seuraavaksi
kristalliäänimaljasoittoa ja lopuksi keskustelua
äänihoitokokemuksista. Tuo mukanasi vesipullo, alusta ja mahdollisesti tyyny ja peitto, että
voit makoilla soiton ajan rentoutuen. Osallistumismaksu 20 €. Ilmoittautuminen 2.4. mennessä tekstiviestillä p. 0407055774.

Su 10.4. klo 10-16 Tarot-kurssi,
Tuula Huhtala

Voit olla vasta-alkaja tai jo vähän Tarot-kortteihin tutustunut. Saat avuksesi kirjallisen materiaalin, mutta kurssilla aloitamme heti parityöskentelyn, näin asiat jäävät paremmin mieleen.
Opit käyttämään intuitiota, värejä, symboleja
ja oppikirjan sanoman. Käytän Tarot – sielun
peili -kirjaa (Aleister Crowleyn Tarot-opaskirjaa) sekä Crowleyn Thoth Tarot -kortteja .
Voit opiskelupäivänä lainata minulta korttipakan, jos et vielä ole hankkinut omaa. Ota omat
lounaseväät mukaan, mutta kurssin hintaan sisältyy alussa ja iltapäivällä kahvi / tee. Kurssin
hinta on 89 €. Etumaksu 40 € maksetaan 5.4.
mennessä tilille FI27 3939 0020 9869 49 ja loput 49 € paikan päällä käteisellä. Olen pitänyt
Tarot-kursseja vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoa ja ilmoittautuminen p. 041 707 1920 tai
tuula.huhtala@windowslive.com. www.tarottuula.wordpress.com, Instagram: @tarottuula

Ma 11.4. klo 17.30–19.30 Hyvinvointi-ilta:
Qigongia ja äänimaljarentoutus,
Thea Mantsinen & Noomi Sakala
Katso 14.3.

TOUKOKUU
La 21.5. klo 12-17 KYLVÖJUHLAT

Myyntitorilla maan antimia ja käden tuotteita,
musiikkia. Navetta Kortteliravintolassa herkkuja kotiin vietäväksi ja paikan päällä syötäväksi. Myyntipöytien (20 €) varaukset, p. 044
5929324. Raunistulassa myös kaupunginosapäivän pihakirppistapahtuma (raunistula.fi).

Konsan Kartano tarjoaa edullista majoitusta
seka// juhla. ja kurssitiloja vuoden 1880 maatalossa

Pohdintoja ihmissuhteista ja
henkisyydestä
IRMELI AIJASKAVE

Rakasta lähimmäistäsi – mitä se
oikein tarkoittaa?
Kuka on lähimmäinen?
Perhe, suku, ystävät, lemmikit? Pieni valikoitu piiri, jonka olemme hyväksyneet?
Entä ne muut, joita emme ole itse valinneet – ne ikävät naapurit, kateelliset
työtoverit, kiusalliset kerjäläiset, asunnottomat ym? Ovatko he lähimmäisiä – jos
nyt puhumme vain ihmisistä?
Kaikki olennot ovat lähimmäisiämme,
koska kaikilla olennoilla on yhteinen alkuperä, yhteinen lähtökohta, absoluuttinen alkulähde. Sen vuoksi olemme kaikki
veljiä ja siskoja keskenämme. Kaikki me
olemme tietenkin kehityksen eri vaiheissa, mutta kotoisin samasta lähteestä.

Kuinka tulen toimeen
lähimmäisteni kanssa?
Perheyhteisössä suhteet saattavat joskus
olla ristiriitaisia ja hankalia, eikä niistä
voi ihan helposti kävellä ulos. Niinpä me
sitten hiomme toinen toistemme särmiä,
riitelemme, sovimme ja opimme hitaasti
ja vaikeimman kautta. Tämä on luonnollista, koska olemmehan tulleet tänne oppimaan ja auttamaan toisiamme.
Tietyssä määrin olemme myös osallisia fyysisen perheemme valintaan.
On ehkä vaikeaa hyväksyä, saati rakastaa, henkilöä, jonka kokee jostain
syystä epämukavaksi, mutta juuri siinä
on haasteemme. Siinä voimme opetella
hyväksymään erilaisuutta ja myös testaamaan omia rajojamme.
Jotkut perheen ulkopuoliset henkilöt saattavat kuulua samaan sieluperheeseen kuin me, ja tavatessamme heidät ensimmäistä kertaa me usein vaistomaisesti
tunnistamme toisemme. Nämä suhteet
voivat olla joko lyhyitä tai pitkiä, mutta
koemme ne erittäin merkityksellisinä.

Onko lähipiirissäni henkilöitä, jotka
tarvitsevat minua?
Mistä tunnistan avun tarpeen? Ketä voin
auttaa? Mitä tarkoittaa auttaminen?
Ei aina se, joka huutaa suureen ääneen,
ole kipeimmin avun tarpeessa. Ehkäpä hän
onkin itse paras auttajansa. Mutta joku
toinen saattaa kärsiä hiljaa odottaen rohkaisua, kannustusta tai käytännön apua.
Mistä tiedän onko minulla oikeus vai velvollisuus auttaa? Missä ovat vastuuni rajat?
Kipeitä kysymyksiä, mutta kun sydän
ja järki ovat tasapainossa, vastaus löytyy
helpommin.

Viettielämän vaatimukset
ja rajoitukset
Kaikki se, mikä estää henkistä kasvua ja palvelutyön suorittamista, nousee alisesta viettien maailmasta. Ihmisellä on alempi ja korkeampi olemuspuoli, ja jommankumman
kieltäminen johtaa tasapainon horjumiseen.
Alempaan olemuspuoleen kuuluu koko
persoonallisen tunne- ja ajatuselämän kirjo.
Se on meidän arkiminämme, jolla on oma
tärkeä paikkansa jokapäiväisessä elämässä.
Tunteet ja ajatukset ovat energiaa, eikä niitä ei voi kieltää tai tuhota, mutta niitä voi
ja niitä pitääkin ohjata. Ajatukset ohjaavat
tunneaaltoja, joten mielen hallinta on avain
ehjän persoonallisuuden rakentamiseen.

Tasapainoinen kehitys
Itsetutkimus alkaa mielen hiljentämisellä.
Itsen kuunteleminen on vaikea taito, mutta aluksi riittää se, että ajatukset pidetään
tietyllä ”uralla” ja sitten niitä varovasti ohjataan haluttuun suuntaan.
Ihminen voi keskittyneesti rakentaa
vain yhtä ajatusmuotoa kerrallaan, mutta
hän voi hyppiä ideasta toiseen. Näitä keskeneräisiä ajatuksen repaleita meillä kaikilla sitten kelluu ympärillämme enemmän
tai vähemmän sakeana pilvenä. Kun yritämme kehitellä jotain uutta ideaa, nämä
repaleet sotkeutuvat ajatukseen ja ohjailevat sitä minne sattuu. Mielen ”komeroita”
on siivottava usein. Ajatustyössä, niin kuin
kaikessa muussakin toiminnassa, rauhallisuus, selkeys ja johdonmukaisuus ovat
valttia. Mielen hallinta on kuningaslaji jota
on todella tunnollisesti harjoiteltava.
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Oma henkilökohtainen kasvu
On syytä asettaa itselleen muutama vakava kysymys.
Otanko vastuun omasta henkisestä
kehityksestäni? Annanko päivieni soljua
tyhjyyteen, vai pyrinkö omalta osaltani
ponnistelemaan kehityksen edistämiseksi?
Miten tunnistan omat vahvuuteni?
Entä heikkouteni?
Viisaus asuu sydämessä ja sillä on hiljainen ääni. Hälisevät ajatukset estävät sen kuulemisen. Osaanko avata hiljaisuuden portin?
Usein me etsimme opettajaa ulkomaailmasta, itsemme ulkopuolelta. Se on tarpeetonta, sillä tuo kaipaamamme opettaja
löytyy omasta sydämestämme.
Täytyy vain mennä tarpeeksi syvälle –
tunteiden tuolle puolen.
Henkiseen kasvuun kuuluu mietiskely,
opiskelu ja lähimmäisten palvelu.

Henkisyys ja palvelutyö
Mitä on henkisyys käytännössä?
Ensimmäiseksi voimme kysyä itseltämme:
- mistä tulee toimintani impulssi ja mikä
on sen ensisijainen motiivi? Kuka puhuu?
Onko se sieluni hiljainen kuiskaus, vai
onko ”minä” tärkeänä äänessä?
Sielun elämään kuuluu intuitio eli
abstrakti äly, rakkaus ja henkinen tahto.
Sielu on vapaa persoonallisen minän
vaatimuksista.
Persoonallisuuteen kuuluu konkreettinen äly, tunteet ja henkilökohtainen tahto. Molempia olemuspuolia tarvitaan fyysisen tason elämässä, ja näiden kahden
tasapainosta ja harmoniasta syntyy rauha.
Henkisyys on rakkautta ajatuksissa,
sanoissa ja töissä.
Henkisyys on nöyryyttä, ei nöyristelyä. Henkisyys on voimaa, ei pullistelua.
Henkisyys on viisautta toiminnassa, ei
nokkeluutta. Henkisyys on mielen hiljaisuutta, ei hälyä. Henkisyys on harmoniaa,
sisäistä rauhaa. Sitä me kaikki tarvitsemme omassa palvelutyössämme, mitä se sitten onkaan, ja vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.
Irmeli Aijaskaven luennot Turun
henkisen keskuksen torstai-illoissa
24.3. ja 31.3. Katso s. 15.

Kauneuden voima – kaikkialla on kaunista
enää yksinkertaista eikä sitä ole tehtykään
pitkään aikaan. Itse koen kauneuden yhtenä askelmana kohti todellista, henkistä itseä. Kauneus on positiivinen arvo ja
sellaisena tärkeä, positiivinen vaikuttaja
ihmiselämässä. Kauneudella on herättävä vaikutus: se voi laajentaa tietoisuutta ja
auttaa näkemään kauneutta sekä omassa
itsessä, luonnossa että kulttuurielämän ilmiöissä.

SIRPA KUPULISOJA
Joogaopettaja
Koulutettu hieroja
Tanssi- ja teatteri-ilmaisun ohjaaja
SJL Joogalehden toimitusneuvoston jäsen

K

un elämässä nousevat myrskyt,
ovat maailman kuohut synkkää
katsottavaa. Ympärillä on paljon
uupumusta, vihaa, ahneutta, vallanhimoa, kaikkea sitä, joka piilottaa alleen
ihmisluonnon pyhyyden. Silloin on aika
tietoisesti nostaa silmiensä eteen jotakin
kaunista. Voimme keskittyä näkemään
kaikki pienet asiat, kauniit kuvat, hyvät
ajatukset, kohottavat hetket elämässä ja
tarttua niihin.
Antiikin aikana kauneus käsitteenä
liitettiin oikeisiin mittasuhteisiin ja harmoniaan. Objektin mittasuhteiden tarkoituksenmukaisuus oli osa kauneuden
ilmenemismuotoa. Mikäli objektin mittasuhteet eivät palvelleet tälle ominaista
toimintaa, se ei myöskään voinut olla
kaunis.
Platon puolestaanmääritteli kauneuden idean eli todellisen kauneuden, josta aistimaailmassa ilmenevä kauneus on
vain heijastus. Jatkuvasti muuttuvan aistimaailman taustalla oleva todellinen
muuttumaton kauneus voidaan hänen
mukaansa tavoittaa ainoastaan järjen
avulla. Silti ilmiömaailman kauneuden ilmentymät saattavat johdattaa tämän henkisemmän kauneuden tajuamiseen.
Kauneuden kohtaaminen synnyttää aktiivisen tilan, jonka seurauksena
ihminen voi oivaltaa jotain todellisesta
omasta luonnostaan sekä itsestään osana luomakuntaa. Kauneuden oivaltaminen on mieltä kohottava, aktiivisen läsnäolon tila. Siten se voi kokemuksena
olla myös voimaannuttava. Kaunis ilmiö
pyyhkii pois mieltä samentavat tunte-

Kauneuteen liittyviä hyveitä

mukset ja maailma näyttäytyy toisenlaisessa valossa.
Kauneudelle on Plotinoksen mukaan
tyypillistä aivan erityinen vetovoima, jonka voi tuntea jo ensisilmäyksellä. Kauniin
kohteen havaitessaan ihmisen sielu virittyy
ikään kuin ”yhteissointiin” sen kanssa. Hänen mukaansa kauneuden kokemukseen
liittyy tuttuuden tunne. Rumuus sen sijaan
on sielulle vierasta, mistä syystä se torjuu
rumat kohteet ja yrittää välttää niitä. Kauneuden kokeminen ei edellytä määritelmiä, vaan järjen ja moraalin kasvattamaa
herkkyyttä kauneuden vastaanottamiseen.
Myöhemmin kauneuden filosofiaa
tutkineet Martin Heidegger ja Hans-Georg Gadamer korostivat taiteen kokemisen tapahtumaluonteisuutta, jota jälkimmäinen painotti erotuksena passiiviselle
havainnoinnille. Silloin ihmisen kyky havaita kauneutta myös vaikuttaa taidekokemuksen laatuun. ”Kauneus on katsojan
silmässä.” Katsoja virittäytyy vastaanottavaan tilaan voidakseen kokea todellista
kauneutta.
Nykyajan kauneuskäsitys on monimuotoinen. Sen määritteleminen ei ole

Platon ja muut kreikkalaiset puhuivat
kauniista termillä kalos, substantivoituna to kalon tai to kallos. Kalos-termi ei
tarkoita ainoastaan esteettisesti kaunista
vaan myös moraalisesti kaunista eli jaloa. Näiden lisäksi kalos-termiä käytettiin
yleismerkityksessä viittamaan sellaiseen,
mikä on hyväksyttävää, kiitettävää tai
miellyttävää. Tällöin kyse on hyvästä, sen
välineellisessä merkityksessä – hyvästä
johonkin tarkoitukseen tai hyvästä
jollekulle.
Gorgias yhdisti kauneuden osaksi
luonnollista, hyvää järjestystä:
”Valtion suhteen oikea järjestys (kosmos)
on sen miesten erinomaisuudessa,
ruumiin suhteen sen kauneudessa (kallos),
sielun suhteen sen viisaudessa,
teon suhteen sen hyveessä,
puheen suhteen sen totuudessa.
Näiden vastakohta on epäjärjestys (akosmia).”
(Puolakka)
Eero Ojasen mukaan kauneuden voi
liittää yhdeksi totuuden ja hyvyyden
kanssa. Laki ja moraali yhdessä voivat
pahimmassa tapauksessa johtaa jonkinlaiseen kehnoon moralisointiin. ”Kauneus tuo mukaan sellaisen yksilöllisen
tason, jota totuus ja hyvyys eivät yksin
tavoita.”

Kauneus taas yksinään on ongelmallinen asia, osin juuri siksi, että se on niin
epämääräinen. Pelkän kauneuden tavoittelu johtaa helposti pinnallisuuteen. (Ojanen)
Elämän tarkoituksena yksipuolinen
kauneuden ihannointi helposti vääristää
todellisuuskuvaa. Ihmisarvot pelkistyvät itse rakennetun mielikuvan ympärille.
Toisaalta kauneuden idean hylkääminen
johtaa mustavalkoiseen järkimaailmaan,
jossa tunneminän kokemukset minimoidaan ja pahimmassa tapauksessa jopa
kielletään. Ojanen sanoo kauneuden olevan suostumista, sen näkemistä, että kauneus on elämään kuuluva asia ja mahdollisuus.

Tehtäväni
ley-linjojen parissa

Kauneus on mahdollisuus
Ajatus on luovaa voimaa, jonka avulla
voimme suunnata ympärillämme kulkevia energioita. Pysähtyminen kauneuden
äärelle antaa mahdollisuuden lisätä hyvää energiaa. Kauniit ajatukset muuttavat
mieltä, rauhoittavat, uudistavat. Auttavat
nousemaan epätoivon ja tylsyyden kuopasta. Tietoinen pysähtyminen kauniin
hetken vastaanottamiseen kehittää kykyä
olla läsnä ja vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Kyky kohdata Ikuisuus ja korkeampi tietoisuus vahvistuu.
Yksikin kaunis ajatus voi vapauttaa
mielemme turhautumisen suosta ja kohottaa tietoisuutemme negatiivisuuksien
yläpuolelle. Toistamalla, harjoittelemalla mieli vahvistuu luomaan lisää kauneutta. Opimme näkemään ja synnyttämään
kauneutta sekä ammentamaan siitä sisäistä
voimaa, vaikka raskasmielisyys yrittää tukahduttaa elintilaamme. Mitä määrätietoisemmin, kun meitä uhkaa lannistuminen,
tartumme hetkeen ja kiinnitämme huomiomme johonkin kauniiseen, sitä helpommin opimme vähitellen päästämään irti
negatiivisuuksista. Huomaamme hallitsevamme ajatuksiamme kauneuden avulla.

Lille Patnalla Kanges-joen rannalla Intiassa maailman suurinta valopylvästä rakentamassa v. 2016.
LILLE LINDMÄE

K

oko maapallolla on hyvin viisasti
suunniteltu ja rakennettu yhteneväinen energiajärjestelmä.Tutkimukset näyttävät, että järjestelmään
kuuluvat pyramidit, pylväät, dolmenit,
tietyt kivet, kukkulat ja vuorien huiput,
joilla on pyramidimuoto. Pyramidit rakennettiin, jos mahdollista, vesistöjen
lähelle. Energioissa on informatio ja vesi
kantaa sitä hyvin kauas. Monenlaisia energialinjoja sijaitsee maan sisällä ja maan
päällä, osa linjoista kulkee vuorenhuipusta toiseen ilman kautta, ym. Rakennelmia
tehtiin myös kukkuloille, missä ovat energeettisesti aktiiviset murtumapaikat maan
sisällä.
Venäläinen muinaisten asioiden tutkija, professori Valeri Uvarov kirjoittaa, että
pyramidit on rakennettu spiraalimaisesti (kierteisesti) ympäri maapalloa etelästä

pohjoiseen. Pyramideja on tuhansia. Niitä löytyy maan pinnalla, maan sisällä sekä
merien ja valtamerien pohjalla. Jatkuvasti
löydetään uusia.
Nykyään on olemassa laitteita, joilla
voidaan tutkia maan energioita. Uusissa
tutkimuksissa on noussut esille Krimi, josta on löydetty 48 pyramidia, joiden kerrotaan olevan 65 miljoonaa vuotta vanhoja ja
joiden rakentajat olivat rakennustekniikan
perusteella taitavampia kuin nykyihmiset.
Olen tutkinut Bosnian pyramidien
ympäristöä ja löytänyt sieltä tiheän leylinjojen verkoston. Länsi-itäsuuntaiset
Bosnian linjat läpäisevät myös Krimin pyramidien alueen.
Pyramidit vetävät universumista tietoisuusenergioita ja vahvistavat lähellä
olevien ley-linjojen energiaa. Informaatiopitoinen energia kiinnittyy myös pyramidin lähellä olevaan veteen ja niin leviää informaatioenergia kauas.
▶▶

Lähteet:
Eero Ojanen; Kauneuden filosofia
www.filosofia.fi/estetiikka/
Kalle Puolakka, julk. 8.5.2018
www.via.fi/blogi 2021

VIA-AKATEMIAN KEVÄT 2022
VERKOSSA
Seuraa tapahtumia kotisivuilla
www.via.fi ja somessa
@via.akatemia Facebook, Twitter,
Instagram ja YouTube
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Tietoisuuden koulu
Kaikki on värähtelyä. Kaikki on tietoisuutta.
Kiinnostavatko Sinua elämän mysteerit, omien voimavarojesi
ja lahjojesi löytäminen, tunnetaitojesi kehittäminen ja energiahoidot?
Koulutusohjelmamme tarjoaa mahdollisuuden ryhmän voiman
avustamana kokonaisvaltaiseen kasvuun ihmisenä kehon, mielen
ja sielun tasolla sekä valmiuden toimia energiahoitajana.
Koulutusohjelmaamme on toteutettu Suomessa jo 20 vuotta ja
seuraava uusi vuosikurssi alkaa 23.3.2022. Tule Sinäkin!
Lue lisää ja ilmoittaudu
www.enkeltenkoti.com
posti@enkeltenkoti.com, puh. 040 738 7648
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Marketta Rantti
koulutuksesta

vastaava opettaja

Mitä ovat ley-linjat?
Suomalaisen kanavoijan, Sinikka Sihvosen
kautta kertova plejadilainen opettajani Jakatz on sanonut: ”Ley-linjat ovat monikerroksisten energioiden kulkuteitä, jotka sijaitsevat maaplaneetan pinnalla. Ley-linjat
tukevat kaikkea elämää maapallolla, avaten
ja laajentaen vähitellen ihmisten tietoisuutta, jolloin laajempi ja täsmällisempi ymmärrys asioista lisääntyy. Maailma on kaaoksessa, uusien energioiden myötä syntyy
uusi viisaus. Se ei ole heti nähtävissä, vaan
muutokset tapahtuvat vähitellen.
Ley-linjat kuljettavat erityistä energiallista tajuntaa. Sieltä tuleva säteily on niin
kuin kivien säteily, jota ei voi nähdä, mutta
kuitenkin se vaikuttaa jatkuvasti. Ihmiset
ottavat tietämättään vastaan maasta kohoavaa energiaa. Ihmisten energioihin vaikutetaan yksilötasolla. Täydellisen energiatason saavuttaneen henkilön on mahdollista
vaikuttaa niin ley-linjojen kuin myös ympäristön energioihin aivan samoin kuin
tapahtui Lemurian ja Atlantiksen aikana. Nykyisenä muutosten aikana avataan
kaikilla ihmisillä biokentän tunnekehoon
pitkän ajan kuluessa, siis useiden elämien
aikana, kasautuneita vanhoja raskaita energioita ja hajotetaan sieltä juontuvia vanhoja rakenteita. Erittäin korkeavärähteisen,
tavalliselle silmälle näkymättömän, kosmisen valon vaikutuksesta alkaa monien ihmisten tietoisuudessa vähitellen tapahtua
muutos hänen tietämättään ymmärtämisen suuntaan. Ley-linjat ja magneettikentät
toimivat aina elämän tukena kuin veljekset.
Merien, maan ja vuorten pintaa pitkin, läpi pyhien paikkojen, vanhojen kirkkojen, katedraalien ja pyramidien kulkevat ley-linjat aina maapallon ympäri.
Maailman suurkaupungitkin on rakennettu ley-linjojen mukaan. Usean samassa kohdassa leikkaavan ley-linjan risteystä on kutsuttu linjojen neksuksiksi eli
liitoskohdiksi. Ikivanha käsitys on, että

ley-linjojen leikkauskohdassa sijaitsevat
taivaalliset henkiset kaupungit. Linjojen
merkkeinä ovat megaliitit – seisovat kivet,
tornit ja pyhäköt. Englannissa on linjojen
kohdalle kasattu maavalleja, johon haudattiin kuolleita, ja linjoja on pidettykin
siellä sielujen reitteinä tuonpuoleiseen.
Ley-linjoja myöten virtaa maan sisässä
erikoisen veden lähteitä, joiden kohdalle
rakennettujen kaivojen vesi on vaistomaisesti kiinnostanut ihmisiä kautta aikojen.
Kuumana vuodenaikana tavalliset lähteet
kuivuvat, mutta ley-linjoja seurailevat vesisuonet eivät kuivu. Tiedetään myös aavikkojen kaivoja, joissa on aina vettä.“
Virossa on sellainen paikka Kuremäen
luostarin vieressä. Siellä on ley-linjan yhteydessä myös lähde, mistä ihmiset tulevat hakemaan pyhää vettä.
Ley-energialinjoja saattoivat kartoittaa ainoastaan niiden näkijät tai aistijat.
Kun näkee, kuinka maapallolla on tietoisesti käytetty ley-linjoja, ei ole epäilystäkään siitä, että niiden salaisia karttoja on
aina ollut joidenkin piirien käytössä.
Olen korjannut, rakentanut ja vahvistanut energialey-linjoja jo vuosia. Kuinka
olen löytänyt kartalta oikeat paikat? Minulla on ollut ryhmä moniulotteisia kanavoijia
Suomessa ja Virossa, keiden kautta on annettu opetuksia ja ohjausta. Minua on myös
suoraan ohjattu. Plejadilaiset ovat viestittäneet sillä tavalla. Kun minä katson maakarttaa, he lähettävät säteen paikkaan, missä
tarvitaan korjausta tai uutta linjaa. Minun
käteni ottaa vastaan heidän informaationsa
ja sen jälkeen säteilen ulos biofotoneita, se
on korjaavaa tai rakentavaa energiaa. Biofotonit ovat kvantikenttä. Biofotonien virtausta minusta on kuvattu Italiassa erikoislaitteella. Kvanttikentän ominaisuus on, että
ajatus kohdistaa sen hetkessä mihin paikkaan tahansa. Sillä menetelmällä olen hoitanut ley-linjoja, rakentanut valopylväitä ja
valokolmioita. Niiden rakentaminen ei ole
tekemistä, se on olemista. Myös pyramidien

energioita olen johdatuksen mukaan avannut. Muutaman vuoden ajan nousin öisin
kello kolme, tutkin ja korjasin ley-linjoja.
Nyt ley-linjat ovat pysyneet kunnossa koko
planeetalla jo vuoden ajan.
Viime kesäna Aristoteles (384 eKr –
322 eKr) viestitti Virolaisen kanavan, Galibriellan kautta, että hän oli minun edeltäjäni leylinjojen korjaamisessa ja että hän
on seurannut minun tekemisiäni ja on
tyytyväinen. Kysyin Jakatzilta, onko Aristoteles todella viimeinen, joka korjasi leylinjoja ja kuinka linjat ovat nyt yhtäkkiä
pysyneet kunnossa?
Jakatz sanoi, että niin on. Linjat olivat
pitkän aikaa kunnossa, mutta muutosvaiheen energiat rikkoivat ne. Universumista katsottiin, kenellä ihmisistä on tarvittavat ominaisuudet leylinjojen korjaamiseksi,
ja niin löydettiin minut ja laitettiin työhön.
Plejaadilaiset olivat jatkuvasti työssä mukana ja paljon on tullut vuosien varrella myös
kiitossanoja. Nyt ovat kaikki linjat taas kunnossa ja kestävät pitkän aikaa, sanoi Jakatz.
Jakatz sanoi vielä, että minun ei tarvitse nyt enää tuhlata aikaa siihen, nyt on
tarpeen huomioida ihmisiä. Leylinjat eivät poista pelkoa. Pelko kulkee ihmiskunnan vyöhykkeessä. Sen aiheuttavat ihmisten ajatukset. Pelko on kuin sairaus, joka
leviää ihmiskunnassa.
Energia tulee nyt kohdistaa ihmisiin,
heidän terveyteensä ja pelkoihinsa. Tärkeää on nyt muutosprosessin aikana pelon ja epätietoisuuden energian poistaminen. Energia, missä ei ole pelkoa, pystyy
muuttamaan pelon energioita. Pelontunnetta on pakko vähentää.
Universumista annetaan ihmiskunnalle paljon valoenergiaa, mistä tulee
olla kiitollinen, mutta pelossa ihminen
ei pysty sitä vastaanottamaan. Kuitenkin
rauhalliset ihmiset pystyvät omalla valoenergiallaan auttamaan heitä. Pelon ja
epätietoisuuden energioiden poistaminen
on tämän hetken tehtävä.

Tosiasiassa me epäilemme
PAAVO NEVALAINEN

L

apsena leikin siskojeni kanssa paljon
purukasalla, joka oli tärkeä perheelle kahdellakin tapaa. Se tosiaan oli
lasten hiekkalaatikko, pinnalta pehmeä ja
lämmin, ytimessä kylmiä jääpaloja maidon
jäähdytykseen käytettäväksi. Purukasan
pintaan sai muokattua teitä, linnoja ja luolia. Siellä käyskenteli käpylehmiä, Strepsilsrasioista tehtyjä autoja, sinne sai puita ja
kokonaisen maatilan ja kylän. Leikkiessämme olimme jumalia, jotka pohtivat
olemassaolon draamaa, elämisen voimia,
omaa olemustaan ja tarkoitustaan.
Lapsen kyky leikkiin on yhä meissä.
Me leikimme elämää, meillä on oikeat autot ja talot ja pyörittelemme isoja asioita,

mutta samalla olemme leikkikaluja kohtalon voimien käsissä. Mikä on lelun korkein
tarkoitus? Haluammeko me kapinoida, kadota tai rikkoutua, vai säilyttää Jumalan
mielenkiinnon? Pitäisikö meidän pyrkiä
olemaan lempilelu? Tässä suuremmassa
leikissä mielenkiintoisin lelu lienee itsenäisyyteen pyrkivä, yllätyksellinenkin, mutta
silti repivän itsetuhoisia voimia välttelevä.
Ja silti lemmikkilelukin aikanaan rikkoutuu tai kuluu ja voi menettää erikoisasemansa. Jumalastakin voi tulla vanha.
Henkinen ihminen ottaa sisäisestä tiimistään joitakin lempileikkikavereita ja
saattaa jopa kieltää osan itsestään. Thich
Nhat Hanhin suosittama sisäinen puutarhanhoito, pitkäjänteinen hyvien kasvien
kastelu ja huonojen kitkeminen, muuttuu sisäiseksi keskitysleiriksi, jossa joukko minän sirpaleita on tukalassa paikassa.
Elämä on eräänlainen Herra Krishnan
leikki, jossa me luodut, koko luomus ja meidän luojamme kokee yhdessä ihmeellisiä
asioita. Leikin tilapäisyys antaa leikin hetkille maagisen merkityksen. Sadat ja tuhannet

eri uskonnot ja selitysmallit, joilla elämää ja
tuonpuoleista hahmotetaan, ovat keskenään
eri mieltä tuonpuoleisesta, mutta tämän
puoleiseen liittyvät ohjeet ovat hämmästyttävän samanlaisia. Olemme vain tehneet itsellemme tärkeiksi ne pienet erot: mitä saa
syödä, mitä pannaan päälle, kuinka ollaan
ja eletään. Ja olemme pohjattoman innostuneita rakentelemaan teorioita elämästä kuoleman jälkeen. Tosiasiassa me epäilemme ja
hukuttaudumme tuhansien pikku yksityiskohtien tulvaan. Ja epäilyn ja varmuuden
vaihtelu on keskeinen osa leikkiä.
Elämä on myös matka, kävelymatka.
Automatka se ei ole. Me kuljemme yhdessä, ja yhteisyyden kokeminen, yhteinen kohtaaminen, antaa voimaa. En olekaan yksin vaan osa suurempaa. Jokainen
Konsan Kartanon torstai-iltakin Turussa on eräänlainen uhraus, olemme kaikki
tulleet paikalle, nähneet sen vaivan. Meidän elämämme tapahtuu yhtä paljon naapurin rapussa kuin omassa pihassamme,
Turku elää lähes ikuisen tähtitaivaan alla.
Nyt kaikki leikkimään yhdessä!

Kaksikielinen T E O S O F I looshi Aurora (Brahenk. 15 Turku),

Homeopaatti Teija Hossi

KESKUSTELUA - JAKAMISTA - OPISKELUA

Ajanvaraus, soita tai tekstaa
0500 950 763

joka toinen ke 17.30–19. Tervetuloa!

Soita Berit Elfving 040 7249 854

Vastaanotto vuodesta 1997,
nyt Raisiossa ja Turussa.

Välkommen att delta i

tvåspråkiga T E O S O F I ska
logen Aurora (Braheg. 15 Åbo)

AUTTAJA NÄKIJÄ

STUDIER – DISKUSSION

p. 040 8409 360

varannan onsdag 17.30–19.

Ring Berit Elfving 040 7249 854

Nitta Käki
30,-/½ h, 60,-/1 h

www.toukastakuoriutuukeiju.blogspot.com

TURUN HENKINEN KESKUS RY:N LUENNOT KEVÄÄLLÄ

24.2. Taavi Kassila, Meditaatio on kultaa.

Meditaatio on kultaakin arvokkaampaa, sillä kaikki maallinen omaisuus jättää meidät kun kehomme
kuolee, mutta energia, jota keräämme sieluumme
meditaatiota harjoittamalla, seuraa mukana sielumme matkalla. Meditaatio tekee lisäksi jokaisesta
päivästämme onnellisemman, luovemman ja rakkaudellisemman. Samalla vaikutamme maailmaan
hyvällä tavalla. Luento pohjautuu Taavi Kassilan
uusimpaan teokseen ”Meditaation kultainen kirja”.

10.3. Kaarina Kailo,
Pohjolan mytologia ja saunan jumalat
17.3. Pirjo Haapakoski , Bioresonanssiterapia - tasapainon lähteillä
– Menetelmä on energialääketieteen suuntaus,
josta on apua elimistön puhdistamisessa ja tasa-

painottamisessa. Siitä voi saada apua esimerkiksi
suolisto- ja vatsavaivoihin sekä allergioihin. Menetelmällä voidaan myös tarkistaa vitamiinien ja hivenaineiden tasapainotila, sekä mitata parhaiten
soveltuvia ruoka-aineita. http://vaivaton.info

24.3. Irmeli Aijaskave,
Teosofinen ihmiskuva, osa 1

– Ihmisen rakenne ja tehtävä maailmassa

31.3. Irmeli Aijaskave,
Teosofinen ihmiskuva, osa 2
– Kohtalo, kehitys, ryhmätyö

7.4. Pentti Paakkola,
Jälleensyntyminen ja kohtalo
21.4. Pirkko Kanerva,
Vihreää voimaa ravinnoksi luonnosta

28.4. Johannes Kurki, Veeda-kulttuuri,
bhakti ja elämän tarkoitus
– Koulutus, media ja länsimainen kulttuuri

ohjaavat elämäämme tiettyyn suuntaan. Mutta on hyvä pohtia, onko se ainut vaihtoehto –
ja onko se edes elämän tarkoitus.

5.5. Reijo Oksanen,
Ihmisen olemus ja persoonallisuus

”Jumala kirjoittaa hengellisiä salaisuuksia
sydämeemme, jossa ne hiljaa odottavat löytämistä.” Jalal al-Din Rumi

12.5. Seija Aalto ja Seppo Ilkka,
Henkinen opastus meidän aikanamme

– Löydämmekö ohjausta matkalle Vesimiehen
aikaan?

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.
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Bhakti-yoga ja maail man horjuvat kulissit
JAYA GOVINDA DĀSA

K

atsellessa
nykymaailman kaoottisia vaiheita,
monia syvällisiä
pohdintoja lähtee
liikkeelle ihmisen
sisimmässä. Se saa
miettimään, mikä tolkku tähän lopulta löytyy ja milloin. Mieleeni muistuvat suurten
bhakti-yogī -mestareiden esittämät ennustukset: heidän antamansa sangen vakavat
varoitukset ihmiskunnan tulevaisuudesta,
samaten kuin siunaukset tämän ajan varalta – kymmenien, satojen ja jopa tuhansien
vuosien takaa. Ja mikä suuri onni koituukaan heidän mukaansa ihmiskunnan osaksi
vihdoin, vaaran ja haastavien vuosien päätteeksi, kaikkien ennustusten toteutumisen
jälkeen. Muinaisintialaisen Veeda-filosofian suosituksena on, saadakseen osakseen
suojeluksen ja siunauksen ja elää tyynin
sydämin tämän ajan halki, turvautua bhaktin menetelmään ja Śrī Krishnan pyhistä
nimistä koostuvaan mahāmantraan1.
Kerran Pāṇḍava-veljekset olivat Śrī
Krishnan kanssa metsässä kävelyllä. He kysyivät Krishnalta, ”Oi Herra, minkälainen
tulee olemaan Kalin synkkä aikakausi?”2
Silloin Krishna ampui viisi nuolta, kaikki eri ilmansuuntiin. Veljekset saivat tehtäväkseen lähteä noutamaan noita nuolia,
sekä tekemään tarkkoja havaintoja kaikesta näkemästään. Yudhīṣṭhīra riensi ensimmäistä nuolta tähyillen ja näki norsun,
jolla oli kaksi kärsää. Sitten hän palasi ihmeissään Krishnan luo. Arjuna lähti toisen nuolen perään. Kun hän löysi sen, hän
1 Kali-santaraṇaUpaniṣad
2 Kali-yuga eli Kalin aikakausi on juuri nyt meneillään.

kuuli suloisen sävelen ja huomasi käen
kukkuvan puun oksalla. Sen lauluääni oli
lumoava, mutta samalla se piteli elävää jänistä kynsissään. Suloisesti viserrellessään,
käki kiskoi jäniksen ruhosta lihaa ahmien
sitä elävältä. Jänis kärsi suunnatonta tuskaa. Arjuna palasi järkyttyneenä Krishnan
luokse. Kolmannen nuolen lentosuuntaan
läksi Bhīma. Hän näki nuolen ampaisseen
paikkaan, jossa oli viisi kaivoa: yksi keskellä ja muut ympärillä. Kaivot ympärillä tulvivat yli äyräiden, mutta keskimmäinen
pysyi tyhjillään. Bhīma oli hämillään ja palasi takaisin Krishnan luo nuolen kanssa.
Nakula lähti etsimään Herran ampumaa neljättä nuolta. Paikassa, josta hän
löysi sen, näkyi seisovan ryhmä ihmisiä tuijottamassa. Mennessään lähemmäs
katsomaan hän näki lehmän nuolemassa vastasyntynyttä vasikkaansa. Vasikka
oli täysin kunnossa, mutta lehmä jatkoi
sen nuolemista lakkaamatta. Jotkut ihmiset yrittivät kiskoa lehmää vasikkansa
luota, mutta he eivät onnistuneet ja niin
tuo vasikka vahingoittui ja kuoli. Tästä
ymmällään Nakula palasi Krishnan luo.
Sahādeva oli sännännyt viidennen nuolen
jälkeen, yrittäen löytää sen. Se oli tipahtanut erään vuoren juurelle. Katsellessaan
ympärilleen hän näki yht’äkkiä kookkaan kivenjärkäleen alkavan vieriä alas
vuorenrinnettä. Se jyräsi matalaksi jopa
mahtavia, korkeita puita, mutta lopulta –
Sahādevan suureksi ihmetykseksi – pieni
ja hentoinen yrttikasvi pysäytti sen.
Saavuttuaan
takaisin
Pāṇḍavaveljekset ojensivat kukin löytämänsä nuolen Krishnan lootusjalkojen juureen. He
tiedustelivat Häneltä näkemiensä outojen asioiden salattua merkitystä. Herra alkoi selittää hymyillen. Ensimmäisen ilmiön merkitys oli seuraava. ”Kali-yugalla on
valtiomiehiä, jotka puhuvat yhtä mutta te-

kevät toista.” Toisen näkymän Hän selitti
näin, ”Kali-yugalla on uskonnollisia johtajia, jotka muistuttavat käkeä. Heidän sanansa ovat suloisen kuuloisia,mutta silti
he riistävät seuraajiaan ja aiheuttavat näille vahinkoa – aivan kuten käki teki näkemällesi jänikselle.” Kolmannen näkymän
merkitystä Hän selitti näin, ”Kali-yugalla köyhät ja rikkaat ihmiset elävät samalla
alueella. Rikkaat henkilöt tulevat elämään
yltäkylläisesti, kylpien rahassa, mutta silti heiltä ei liikene edes lantin verran avuttomille – kuten tulvivien kaivojen ympäröimä kaivo pysyi rutikuivana.”
Neljättä näkymää selittäessään Krishna katsahti Nakulaan ja sanoi ”Kali-yugalla vanhemmat hemmottelevat lapsiaan
niin ylen määrin, että he pilaavat heidät.
Kuten se lehmä nuoli ja nuoli vasikkaansa niin, että tuhosi sen.” Selittäessään viidennen episodin merkitystä, Krishna sanoi
Sahādevalle, ”Kali-yugalla elämässä kohdataan vakavia haasteita ja vaaroja, jotka ilmaantuvat odottamatta kuten näkemäsi kivenjärkäle. Saattaa näyttää mahdottomalta
pelastua, mutta kaikkein täpärinkin tilanne ratkeaa yksinkertaisesti suojautumalla
Hari-nāmaan (Jumalan pyhään nimeen).”3
Vallitseva maailmantilanne tekee selväksi yhden asian: se on hyvä muistutus aineellisen maailman todellisesta
luonteesta. Veeda-filosofian mukaan me
emme kuulu tällaiseen sekasortoiseen
ja epätoivoiseen maailmaan, jossa vaara
vaanii joka askeleella4 ja itsekkäiden motiivien vallassa toimivat henkilöt riistävät, alistavat sekä manipuloivat ihmisiä
monin eri tavoin. Sen sijaan me kuulumme tämän maailman tuolle puolen, sinne
missä onnekas henkilö saa elää ikuisesti
3 Ote Mahābhāratasta
4 ŚB 10.14.58 ”paraṁpadaṁyatvipadāṁnateṣām”

Kevät-kesän tienoilla ilmestyy …

Veṇu-gītankäännös suomeksi
(Śrīmad-Bhāgavatam -teoksen
keskeisimpiä osia: ŚrīKṛṣṇan
huilun laulu ja Vrajan neitojen
rakkaus Häneen.) ŚrīlaGurudevan
laatiman kommentaarin kera.
Kääntäjä: Jaya Govinda Dāsa.
Tilaukset ennakkoon:
jaygovinda108@gmail.com
Kīrtan-ryhmämme musiikki-CD.
Bhajaneita, mantroja – sanskriitiksi ja bengaliksi (ja yksi laulu
suomeksi). Laulu, viulu, kitara,
karātalaja intialainen harmoni.
Alkuvoiman Kīrtan-Illassa voi
lahjoittaa äänitteen tekemiseen,
ja meitä saa myös kutsua esiintymään.
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vapaana kaikesta saṁsāran5 kurjuudesta –
toistuvasta syntymästä, sairaudesta, vanhuudesta ja kuolemasta.
Sanskriitin kielellä tuota jumalaisen
rakkauden ja autuuden valaisemaa maailmaa, johon sielu kuuluu luonnostaan eli alkuperäiseltä asemaltaan, kutsutaan nimellä
Goloka6, ja se on Śrī Rādhān ja Śrī Krish-

nan ainainen tyyssija. Sinne pääseminen ei
kuitenkaan ole itsestäänselvyys eikä silkkaa
hyvää tuuria, vaan bhakti-yogaan liittyvän
sādhanan eli määrätietoisen toiminnan,
palvelemisen, harjoituksen ja sisäisen kehityksen tulosta. Meidän on siis aika kohdata olemassaolomme realiteetit ja alkaa elää
sitä elämää, johon kuulumme ikuisesti.

5 Sielunvaellus
6 Mikäli etsimme sille vastinetta länsimaissa tähän saakka tunnetusta pyhästä kirjallisuudesta,
niin se on Veeda-kirjallisuudessa kuvailtu Juma-

lan valtakunta. Siitä on suotu varsin täsmällisiä
kuvauksia Veeda-kirjallisuudessa. Tämän tiedon
katsotaan olevan kaikkein pyhintä ja luottamuksellisinta.

Menneisyyden
hiljainen tieto

– yrttiterapeutin ajatuksia kasvilääkinnästä ja luontaishoidoista
LIISA-MAIJA VERAINEN
Fytoterapeutti
www.sopivastivilli.fi

T

ässä päivänä
yhtenä ajattelin käyttää
hetken taaksepäin
katsomiseen ja tehdä sen yrttiterapeutin
”silmälasein”. Hetki menneisyydessä
muistutti minua näin korona-aikana, että
meitä on koeteltu ennenkin - on ollut
erilaisia tuhoisia ruttoja ja pandemioita.
Aina ei ole ollut lääketiedettä paranemisen tukena, mutta nyt tilanne on toinen.
Ja lääketieteen historiaan kuuluvat myös
kasvit.
Ilman kasvitiedettä ja kemian tieteenalaa meillä ei olisi nykyistä lääketiedettä. Kasvien vaikuteaineilla on ollut
tässä suuri merkitys ja edelleen osa lääkkeistä saadaan kasveista. Kasviyhdisteet
ovat myös osa kemian tutkimusta ja esimerkiksi eteeristen öljyjen yhdisteistä
on Nobelin palkintokin saatu.
Kasvilääkintä ja muut luontaishoidot tarvitsevat kotimaista tutkimusta.
Innostus kasveihin, perinteisiin ja luonnollisuuteen on kasvava trendi. Ihmiset haluavat pitää itsestään huolta myös
luonnollisin keinoin ja yksi koulutettujen terapeuttien tehtävistä on ohjata kasvien käytön turvallisuuteen. Tutkimuksen lisäämiseksi tarvitaan vahvaa rinnalla
kulkijaa ja resursseja. Näitä voisi löytyä
esimerkiksi lääketieteen ja kemian eri toi-

mijoiden parista. Näin palattaisiin yhteisille juurille ja historiaan.
Historiasta tiedämme, että kasvien
käyttö ja lääketiedekin ovat kokeneet aika
ajoin vastustusta. Aina on haluttu ”erilaiset” pois, oli kyse sitten uskontojen harjoittajista, kasveihin liittyvästä magiasta
tai vaikkapa ihmistä ”leikkelevistä” kirurgeista. Onneksi usko omaan on ollut
vahvaa ja niinpä saatavilla on niin huipputason kirurgiaa kuin koulutettuja yrttiterapeutteja.
Fytoterapia eli kasvilääkintä on yksi
täydentävistä hoitomuodoista, jotka nimensä mukaisesti täydentävät virallista lääketiedettä. Vaihtoehtohoitoa tai uskomushoitoa kasvilääkintä ei ole, vaan
lähtökohtana on edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä turvallisesti. Ihmisten innostaminen omasta hyvinvoinnista
huolehtimiseen on juuri luontaishoitojen
vahvuus. Suomessa koulutetut terapeutit
ovat järjestäytyneet ja esimerkiksi kasvilääkintää edustaa pian kymmenvuotias Suomen Fytoterapia ry. Luonnonlääketieteen Keskusliiton terapeuttirekisteri
taas varmistaa, että luontaishoitajilla on
koulutus ja tarvittava lääketieteen osaaminen. Mukana edistämässä luontaishoitojen asemaa toimii myös Luontaishoitoalan Foorumi.
Nyt jos koskaan tarvitaan erilaisia tapoja pitää itsestä ja lähimmäisistä huolta. Tarvitaan menneisyyden hiljaista tietoa, tutkimusta, uskoa omaan sekä uusia
ja vanhoja yhteistyökumppaneita. Taaksepäin katsominen voi tarjota toivoa ja
uusia mahdollisuuksia.
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Luento: Veeda-kulttuuri, bhakti ja
elämän tarkoitus Turun henkisen
keskuksen illassa 28.4. Katso s. 15.

Kirj. Jaya Govinda Dāsa | ŚrīlaGurudevan
eli B.V. Nārāyaṇa Gosvāmi Mahārājan suomalainen oppilas. Kääntäjä, tulkki ja yogaopettaja, syntyjään ihan paljasjalkainen
turkulainen. Tunnetaan myös värikkäänä,
koko Intian tuntevana matkaoppaana. |
Gauḍīya Maṭhan / IPBYS:n websivu: www.
PureBhakti.com | Yhteydenotot: jaygovinda108@gmail.com | Puh. 045 7874 6232

Self inquiry –
mielen vapautumisen ja
parantumisen tukena
SANNA SUUTARI

S

elf inquiry on
lempeä
mielen
vapautumisen ja
parantumisen
menetelmä.
Se on oman

toiseksi siitä, mikä kärsimyksen taustalla
vaikuttaa. Pysähtymällä ahdistuksen, pelon, vihan, riittämättömyyden tai minkä
tahansa kärsimystä tuottavan tunteen
äärelle, sen taustalla oleva viesti voi tulla
nähdyksi. Kaikki ei ole niin kuin päällisin
puolin vaikuttaa olevan. Self inquiry auttaa katsomaan syvemmälle.
Pysähtyminen saattaa tuntua haasteelliselta, sillä ihmiselle on luontaista tehdä
kaikkea muuta kuin pysähtyä. Mieli hakehon ja mielen luaa vältellä ja torjua epämukavia asioisisällön äärelle ta ja tunteita. Paradoksaalista kyllä juuri
pysähtymistä kohtaamalla ja näkemällä, vapautuminen
ja lempeää tar- on mahdollista. Self inquiry:ssa kohtaakastelua. Me- minen tapahtuu lempeästi ja ilman minnetelmä auttaa käänlaista pakottamista. Pysähtyminen ja
tulemaan tie- siitä etenevä prosessi etenee omalla painollaan. Kaikenlaiset ajatukset ja tunteet ovat tervetulleita.
Usein jo pysähtymällä, kohtaamalla ja sallimalla tunteet niin
kuin ne ilmenevät,
tunteet muuttavat muotoaan
ja sekä henkinen että
La 5.3. Sanna Suutarin ja Luke Hayn
fyysinen
Vapaaksi kuoresta -päivä Konsan
purkaantuKartanossa. Katso s. 10.

Turun Seudun Spiritualistit ry.

MEEDIOTILAISUUS
ANU VÄISÄNEN JA ALAN GRAIG
pe 25.3.2022 klo 18.00 Taimi ll Puutarhakatu 21.
Liput 25.00/20.00€
Katso lisää www.henkinenkehitys.fi / Yhdistysten ohjelmat / Turun Seudun spiritualistit.

minen toteutuu. Rauhassa havainnoimalla ajatusten ja tunteiden yhteys tulee myös
näkyväksi. Välillä pelkkä havainnointi
johtaa sisäiseen oivallukseen ja ymmärrykseen. Jos tunne ei muuta muotoaan ja
uutta sisäistä ymmärrystä ei tule, jotakin
ei nähdä tai tunneta. Tilanteesta riippuen
self inquiryssa käytetään tukena muutamaa yksinkertaista kysymystä, jotka auttavat tuomaan esille tunteiden ja mielessä
ilmenevien mielikuvien sisällön.
Self inquiry on syvällistä itsetuntemusta, joka johdattaa meidät epämukavuusalueen läpi näkemään ja vapautumaan. Inquiry auttaa armollisesti
hyväksymään itsensä juuri sellaisena
kuin on ja näkemään vielä tämän perinteisen minä-kuvan läpi syvemmälle Totuuteen. Self inquiry ei yritä tehdä meistä
parempi, vaan auttaa näkemään asiat syvällisemmin. Perimmiltään siinä tarkastellaan omaa käsitystä itsestämme ja vapaudutaan näkemään asiat niin kuin ne
ovat. Elämä on paljon ihmeellisempi, kuin
se päällisin puolin vaikuttaa olevan. Kun
mieli inquiry:n avulla vapautuu ja kehossa ilmenevät tunteet pääsevät virtaamaan
vapaasti, myös kehon muistijäljet muuttuvat. Mielen vapautuminen heijastuu näin
ollen myös kehoon parantavasti.

•Rosen-kehoterapia
• Essential Motion
www.pirjosalo.net
P. 040 755 2016

Lataava luonto, pyhät paikat ja sielunyhteys
-retriitti 9.–13.5.2022 Nauvossa

hyvinvointikeskus kaupungin
syleilyssä

Tarjoan sinulle
ainutlaatuisen koulutuksen
Maailmankaikkeuden tasolta
auttamaan ihmiskuntaa
tässä hetkessä,
jossa on paljon ahdistusta,
pelkoa ja epävarmuutta.
– Teen myös
kanavointeja kysymyksiisi.

Lue: https://evakoulutus.com
Soita: Pirjo Väyrynen 045 3116 665

Onnenpaikka Turku

@onnenpaikkaturku

Syvällisiä, tarkkoja ja
yllättäviä vastauksia
elämän herättämiin kysymyksiin:
• Astrologinen analyysi (auringonpaluu / syntymäkartta /
parisuhdetulkinta) (puhelimessa tai vastaanotolla)
• Läpivalaiseva karma-analyysi (selvänäkö, kirjallinen, 3 eri pituutta)
• Eläinkommunikaatio valokuvasta (kirjallinen, lemmikistäsi!)
• Eläinkommunikaatiot myös edesmenneille lemmikeille
(vahva valoyhteys, kirjallinen)
• Regressiohypnoosi (voimallinen johdatettu matka menneeseen
/ skype tai vastaanotto)
• Sieluperhetulkinta (kirjallinen, voimauttava ja sielunyhteyksiä
katalysoiva)
Ytimeen porautuvat tekstit suoraan olemuksesi salaisuuksiin.
Upea palaute! Hoitohypnoosit todistetusti ja pysyvästi vapauttavat
traumoja tunne- ja solutasolla. Rationaalinen mieli ohitetaan, koska
kevythypnoosi toimii suoraan alitajunnassa.
Voimauttava kokemus ja metamorfoosi: muutos
keriytyy auki seuraavien viikkojen kuluessa.
Lue lisää hämmästyttävän
seikkaperäisistä tulkinnoista:

www.avaruustomua.net
kosmisesta@gmail.com
(puh.yhteydenotot
040-778 2396 tekstiviesteinä!)

49 €
TILAA KIRJASI
ENNAKKOON NYT
saat postikulut veloituksetta!

Luontoyhteysohjaajakoulutus
13.–16.8.2022 Nauvossa.

Rosen-metodi
Kosketusta keholle ja mielelle

Opi ohjaamaan kaikenikäisten ryhmiä
kokemuksellisten menetelmien avulla
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Kirjassa yhdistetään
monen henkisen tieteenalan linjauksia. Kahdentoista tähdistön merkkilaadut odottavat mestariansa eli kolmattatoista
ulottuvuuksien avaajaa ja
mystistä opettajaansa
Käärmeenkantajaa, joka
on saapunut virittämään
solaarista järjestelmäämme Skorpionin- ja
Jousimiehen tähdistöjen
välistä. Näin alkaa
Tähtiolentojen myötävaikutuksella uusien aikakausien ja ulottuvuuksien
tietoisuuden viriäminen.
Kirjassa käsitellään mm.
seuraavia asioita:
– Astrologia
– 12–14 merkin kartta
– Numerologia
– Sädeoppi
– Tasoasteet
– Vihkimykset
– Vastaparit
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Johdanto kirjaan
Käärmeenkantaja –
solaarinen soinnuttaja
KALEVI RIIKONEN

A

ika ajoin saamme eri tavoin virikkeitä siihen saakka vähemmän
ymmärretyistä ja hallituista asiayhteyksistä. Näin inspiroitiin minuakin
tässä asiayhteydessä. Joskus 90-luvun alkupuolella unitilan kaltaisessa tietoisuudessa ääni viestitti sitä, että joudun puolustamaan vielä erityisellä tavalla astrologiaa.
Ihmettelin sitä tietoa hyvin suuresti, sillä
olin pitänyt koko horoskooppiasiaa enemmänkin keventävänä viihteenä kuin vakavammin otettavana vaihtoehtona ymmärtää olevaisuuden ”ikuisia” lakeja.
Asia hautautui vuosikymmeniksi. Joskus kyllä tuli ajatuksia siihen suuntaan, että
miksi VAIN JOTKUT TÄHTI- ja PLANEETTAVOIMAT vaikuttaisivat meihin.
Eräs omia teitään kulkeva rajatietoalueiden ”erakkovaeltaja”, joka on nyt jo keskuudestamme korkeampiin komennuskuntiin
siirtynyt, kertoi jo 90-luvun alkupuolella
ihmetelleensä sitä mysteeriä, että miksi astrologiassa ei yleensä huomioida Käärmeenkantajan tähdistöä? Katsottaessa pohjoiselta pallonpuoliskolta avautuvaa avaruutta,
tämä laaja tähtirykelmä löytyy astronomisista kartoista Jousimiehen ja Skorpionin
tähdistöjen välistä. Kirjoittaessani tätä, näen
hänet vieläkin sieluni silmin katsomassa
muistivihkoaan ja kertomassa tätä ”pakkomiellettään” ihmettelynsä säestämänä.
Muutamien viime vuosien aikana on
silloin tällöin tuotu eteeni Käärmeenkantajaa. Kerran jopa niin tehokkaasti,
että taitelijaystävälleni Merjalle näytettiin vahvistetussa tietoisuudessa väkevä
ja mystinen näky. Merja: ”Eteeni ilmestyi
suuri ja säteilevä, kärki ylöspäin oleva kultainen kolmio. Oikean puolen suunnasta,
tämän kolmioenergiakeskittymän keskustan kautta, sisältä päin, tuli esille mahtava käärme. Samaan aikaan kaksi vahvasti
sykkivää valopalloa pyrstöineen oli asettunut molemmin puolin suurta kolmiota.
Näky toistettiin kaksi kertaa”.
Sen jälkeen Merjaa kehotettiin soittamaan Kaleville! Ensin hän epäröi, mutta
kun sisäinen paine koveni, oli soitettava.
Hän yritti vältellen kertoa näkemäänsä,
mutta kesken lauseen heitin hänelle sekaan ajatuksen Käärmeenkantajan tähdistön merkityksestä. Kerroin pohdiskelustani kolmentoista tähdistön vaikutuksesta
koko eläinratajärjestelmään.

Kolme yhdessä toimivaa, mutta keskenään erilaista tähdistötasojen energiailmentymää virittyvät selvästi YHTENÄ
KOKONAISUUTENA.
Astronomisissa tähtikartoissa nähdään Herkuleen tähdistön alapuolella
oleva Käärmeenkantajan tähtikuvio ja sen
molemmin puolin levittäytyvä Käärmeen
tähdistö. Nämä kaikki toimivat YHDESSÄ KOLMIOVOIMANA. Sillä oivalluksen
kirkastamalla hetkellä meillä molemmilla
tahoillamme meni sellaiset virtaukset ”luihin ja ytimiin”, että eipä enää ollut tuon oivalluksen jälkeen epäilykselle tilaa. Tuo
aika-avaruuden ajattomuutta täydempi
”Ikuisuuksien Läsnäolo” läpäisi nosteellaan ajallisen, rajallisen ja vajavaisen tajuntamme uusiin ulottuvuuksiin. Päätelmiä: Kultaisen kolmion energiarakenne
kokoaa Käärmeenkantajana kolmen tähdistön yhteensulautumista yhdeksi aktiivikokonaisuudeksi siten, että keskustan sisältä ainutlaatuisesti ilmestyvä, vallitsevaan
olemukseen säätyneenä ja käärmeen muotoisena symbolina toimintaenergiaksi laadullistunut Herkules-energia pääsee toteutumaan ulkokehällä omana itsenään, sekä
yhdistyneenä kolmion molemmin puolin samaan aikaan jäsentyneiden kahden
vahvasti sykkivien pyrstöllisten Käärmetähdistön valopallojen kanssa. Nämä ovat
molemmin puolin virittyneet Käärmeenkantajassa yhdeksi Käärmeen kokonaisuu-
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deksi, sillä tämä Käärmetähdistö koostuu
kahdesta erillisestä pallomaisesta tähtijoukosta (päästä, Serpens Caput ja hännästä,
Serpens Cauda).
Perustelua edelliseen: Käärmeenkantaja on selkeästi kolmastoista eläinradan
ekvaattorikenttään jäsentyvä tähdistö
Jousimiehen ja Skorpionin välisen avaruuden alueella ja siksi ohjauksen voimaltaan yhteyttä kokoava. vastaparien keskittymää tässä yhdistämisessä ryhmäksi.
Ulkokehältä avautuneesta tiivistymästä
todentuu näiden polttopisteessä perinteiselle sisäkehälle seitsemäs säde-energian kokoava (sisältäen kaikki) universaali
nostetasapainon säätäjä.
Edellä kerrotun asiasisältövirtauksen
avaamisen jälkeen v. 2019 lopulla tuli tiedemaailmalta tieto merkittävästä siihen
saakka kaikkein suurimmasta MITATUSTA energian purkauksesta Käärmeenkantajan tähdistöstä. Olivat rekisteröineet
jopa 5 – 6 kertaa siihen saakka mittaushistoria-ajan suurimman energiapurkauksen
saavuttaneen aurinkokuntamme ja Maan
piirin. Lisää keventävää ja kosmisen huumorin sävyttämää Käärmeenkantajan todentavaa varmistusta tuli luontokunnan
puolelta. Kissamme Coco oli yön aikana
pyydystänyt kyykäärmeen ja tuonut sen
kuistimme matolle etuoven ulkopuolelle
näytille. Siinä hän sitten aamulla ylpeänä
esitteli saalistaan…

Käärmeenkantaja –
solaaris- magneettinen soinnuttaja
Kuinka tutkia yksilöminuuden sielusuunnitelman ohjelmaa eri menetelmin. Astrologian yhdistäminen henkilön syntymäajan
kautta numerologiaan ja sädeopin luovan
voiman energiaan toteutuu tässä kirjassa.
Kaksitoista tähdistön merkkilaatua (opetuslasta) odottaa mestariansa, eli kolmattatoista ulottuvuuksien avaajaa ja mystistä
opettajaansa Käärmeenkantajaa. Tämä pitkään kaivattu uuden tietoisuuden virittäjä
saapuu Skorpionin ja Jousimiehen välisen
avaruuden suunnalta ja hänellä on mukanaan kaksi avustajaa: Herkuleen ja Käärmeen tähdistöjen salamyhkäiset voimat.
Näin alkaa Tähtiolentojen myötävaikutuksella noste uusien aikakausien ja
ulottuvuuksien laajentuvaan tietoisuuden
viriämiseen innoittaen tutkimaan uusien
universaalien aika-avaruuksien laadullisten ominaisuuksien ilmentymiä.
SIELUN KIINNITTYMISESTÄ
Mitä vaihtoehtoja sieluminuuden energioiden tasoasteella säätyy edellisen kehollistuman, sekä pidemmässä sielun suunnitelman ohjelmassa karman lakien mukaan.
Näin pohdiskelee Kari Rautsi: ”Psykologia
ei tule koskaan ratkaisemaan psyyken ongelmia, jos se ei tunnusta jälleensyntymää,
sielun ikuisuuden käsitettä sielun ongelmien ratkaisemiseksi. Tarvitaan syvempää
ymmärrystä, asenteiden muutosta: olemme ikuisia henkiolentoja, ihminen on sielullinen, henkisesti kehittyvä olento, joka
vastaa universaalilakien mukaan kaikesta
toiminnastaan elämää kohtaan.”
TASOASTEET JA VIHKIMYSPOLUT
Käsittelemme kolmen vihkimyspolun kokelaiden, oppilaiden ja vihittyjen keskinäistä, sekä erillistä tietotaito-osaamisen
oppien tahdistumista chakrastojen, sekä
suurten vihkimysten muuntavassa sieluminuuden energioiden jäsentymisessä,
korkeampien tiedostettujen ulottuvuustaajuuksien energiavoimien laatuihin.
”Kaikki sellainen toiminta, missä persoona
on ympäristön kanssa yhdessä ja samalla
myös omakohtaisesti erikseen, innoittuu
sisäisten oivallusten kuuntelulla. Tämä
on se henkisyyden perusta, joka nostaa
kokemuspohjaisen sieluenergian laadullista arvoa. Näitä ovat mm. arkielämässä
sellaiset toiminnot, mitkä ovat lukuisia
kertoja omakohtaisina elämyksinä testatut, esim. kärsivällisyys, suvaitsevaisuus,
armeliaisuus, pitkäjännitteisyys, lempeys,
päättäväisyys ja oikeanlainen rohkeus,
toisten huomioiminen, jne. Nämä virittävät yhdessä sieluminuuden energiatason
sillä erää saavutetun keskiarvon.

Se, kuinka ja miten yksilöminuus persoonatasolla seuloo ja ymmärryksellään
ohjaa omasta vapaasta tahdostaan ulkoisen elämän arjen valintojaan, tekee ratkaisujaan ja/tai, joutuuko hän vallitsevissa ulkopuolisissa olosuhteisessa ympäristönsä
paineessa luopumaan ihanteistaan, jne…
niin mistä syystä ja millä motivaatiolla
hän aktivoituu juuri arvottamisen hetkessä sillä kyseisellä tavalla? Millä perusteella hän tekee, tai jättää tekemättä kaikessa
arjessaan ulkoisen paineensa alla, muitten
ehdollistamia ja rajoittavia (jopa estäviä)
tärkeytensä mukaisia valintoja, se säätelee
energiakertymällään sieluminuuden tasapainon varausta edistävästi tai hidastavasti. Käymme Kalevin tulkitsemana kolmen Vihkimyspolun keskinäistä vertailua
1 – 13 tasoasteeseen. Artikkeli on jatkoa
aiemmin Sielukehityksen aste, eli tasot
teemalle. Katso Ajan Virran Ajatuksia –
kirjan s. 36 – 83.
NUMEROLOGIA
Tässä osuudessa tutkimme syntymäajan
yhdistymisen
energiaominaisuuksien
kaavoja numerologian avulla, kohdentuen
säde-energioiden laatuihin, sekä molemminpuolisiin rinnasteisiin ominaisuuksiin. Lähtökohtaisesti otamme persoonan
(päivä), sielun (kuukausi) ja henkisen
(vuosi) kautta keskinäiset yhdistelmät niitä vastaaviin ominaisluonteisiin.
Energiarakenteen ohjelmaa Kalevi
tulkitsee seuraavasti: ”Yksilöminuuden
nykyisen kehollistuman elämänpolun laadullinen ohjelma virittyy syntymäajasta
päivä, kuukausi ja vuosi. Syntymäpäivän
numerologinen lukuarvo osoittaa persoonatason karman oppi- ja tietotaito-osaamisen luonteen haasteet, sekä missä valinnaisolosuhteissa elämän eri osa-alueita
käydään reaaliaikaisesti läpi… Syntymäajan kuukauden numerologinen lukuarvo osoittaa sieluminuuden karman oppija tietotaito-osaamisen luonteen haasteet,
sekä missä sisäisen prosessoinnin ulottuvuudessa elämän eri osa-alueita käydään
yksilöminuuden tasoilla (eetteri, tunne,
äly) persoonan ja sielun yhdentämistä oikein laadullistamalla käsitellen… Aikain
Salaisuus raottaa jokaiselle tosioppilaalle
sitkeän ja päättäväisen viittauksen
yrittää ymmärtää Luojan Suuria
Töitä, joita korkeamman sielupolun
karaistuneet, lannistumattomat perikuvat
voivat todentaa oman fyysisyytensä
kautta. Jokainen periksi antamaton ja
päättäväinen toimenpide moniulotteisella
Elämän Polulla, vie vähän kerrassaan
”Suurten Salaisuuksien Verhojen” kautta
lähemmäksi ykseyden sitä tilaa, millä ei
ole mitään nimeä, määritelmää, muotoa,
eikä sitä voida kyllin riittävästi kuvailla.”
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TÄHTIKUVIOT JA
PLANEETTALINJAN SÄDE
Tähtikuviot osiossa huomioidaan sisäkehän jokaisen 12:n, 13:n ja 14:n tähdistön
eläinradan merkkiin kohdentuneet planeettalaatujen energiat suuntaa virittävien ominaisvaikutuksien linjauksissa. Planeetat eritellään kolmelle tehokkuuden
tasoalueelle: persoonalle, sielulle ja henkisyydelle. Kaarina Pääkkösen avaamana:
”Astrologiassa Oinaaseen liitetään energian suuntautuminen ulospäin. Toinen merkittävä aspekti Oinaassa on alku, kohdun
pimeydestä valoon, oman energian käyttöönotto. Irtautuminen tukevasta kohdusta, jolloin itsenäinen toiminta voisi olla
helpoin tapa ymmärtää Oinaan energioita.
Henkilöt, joilla on Aurinko Oinaassa, ovat
yleensä erittäin energisiä, ja näyttää siltä,
kuin he eivät väsyisi koskaan.”
SÄDEOPPI
”Sädeopin perusteena on käytetty tähtienergialaatuja ja näihin sidoksissa olevien
planeettojen keskinäisiä, sekä monitasoisia
sidossuhteita. Otavan ja Seulasten molemminpuoliset laadut ja universaalivirtausten
suunnat, tukevat tässä tarkoituksessa täydentävästi toisiaan. Kaikki tämä todentuu
ulkoisten ja sisäisten laadullisissa ominaisuuksissa tähtimerkkijärjestelmien, sekä
näihin sidoksissa olevien planeettaenergioiden laatujen yhdistelmän rakennekehällä
(sisäkehä); keskinäisinä seitsemän säteen (I
– VII) voimavirtausten syklisinä säätäjinä
aurinkokuntaamme, eri tasojen vuorovaikutuksessa, jossa ekvaattoritasolle mukaan
ovat virittyneet pohjoisen, sekä eteläisen
avaruuden tähdistöjen liitännäiset.” Rakenteellisesti säde-energioiden perustana
on kolmen tähdistön, sekä jokaiseen näihin liittyvän kolmen, tai useamman planeetan (asteroidit, jne.) energiavirtauksen
yhdistelmän jäsentyminen. Tällöin yhden
sädelaadun manifestaation aktivoitumislinja sisältää vähintään yhdeksän planeettaa kohdistuneena kolmeen tähdistöön
(tähtimerkkiä kohden ovat persoonan,
sielun ja Hierarkkisen vaikutustasojen
planeetat). Kalevin tulkintaa Ikiolevaisen
ominaislaatujen ilmentymisestä, alkaen
yksilöstä, tähdistöihin saakka.
ESOTEERINEN ASTROLOGIA
Katselmuksessaan Heli Nuotio kokoaa
yhteen 12:n tähtimerkkikehän vastaparien toisilleen karmaattisesti haasteelliset
ominaisuudet. Esim. Leijonan karmaattinen oppihaaste virittyy Vesimiehen ominaisuuksiin, jossa on III – säteen Maaenergia. Tekstissä valotetaan vastavoimien
ominaisuuksien keskinäisesti haasteelliset
karman oppien laadulliset kehittämisvelvoitteet liittyneenä säteiden ja planeetto-

jen yhdistelmiin. ”Päämääränä on kaiken
synteesi. Astrologisessa kartassa merkit,
huoneet, planeetat ja säteet yhdistyvät
lopulta keskipisteessä, jolloin täydellistyminen on saavutettu. Näin ollen voimme
tarkastella myös vihkimystietä astrologisen syntymäkartan kautta.”
TÄHDISTÖJEN VASTAPARIT
Analysoimme kolmen vaikutuskentän
luonteeltaan suuremmat tähdistövoimat seuraavasti: pohjoisen tähtitaivaan,
ekvaattoritason ulko- ja sisäkehän, sekä
eteläisen tähtitaivaan keskinäiset, feminiini - maskuliinisävytteiset sidoslinjaukset. Ominaisuuksiltaan erilaiset ja tasoiset
fuusiovoimat kohtaavat omana itsenään
pohjoisella tähdistöjen taivaalla, samoin
eteläisellä vastaavuudella siten, että Maaplaneetalta koettuna pohjoisen avaruuden alue on kokonaisuudessaan eteläistä
feminiinisävytteistä kosmoksen aluetta
ominaislaadultaan maskuliinisempi. Ekvaattoritasolla ulkokehän tietyt tähdistöt
(14) virittyvät keskinäisesti vastapareiksi ja
näin myös todentuu sisäkehältä omat 12:n,
13:n ja 14:n vastaparit. Kokonaisuudessa
kohdentuu ulkoisten tähdistöjen pohjoisen, ekvaattorin ja eteläisen vastaparien
sulautumisissa seitsemän yhdistelmää jokaiseen kolmeen laajempaan kosmoksen
alueeseen. Tällöin näistä kolmesta suuresta avaruuden alueesta ilmentyy seitsemän
KOLMIOVOIMAA (3 x 7). Kaikki yhdessä
kohdentuvat säde-energioiden yksilörakenteen KORKEAMMASSA TARKOITUKSESSA Elämän Tosioppilaalle mieli-,
henki- ja Yliminän virtapiireissä sieluun
kaikkiallisena mahdollisuutena avaamaan
tulevaisuuden uutta laajempaa ryhmäsidosmagnetismia. Ryhmätyönä koottuja
tietovirikkeitä tähdistöjen energiavoimien
luonteista ja keskinäisvaikutuksista.
VIHKIMYKSET
Suurten vihkimysten etenijälle todentuu
moniulotteinen prosessi ympäristön yksilö- ja karmatasapainon sidosten veto- ja
työntövoimista kaikessa muussa Logoksen
Elämän sisäistämisessä oman omistautumisen sisällössä. Heli Nuotio: ”Vihkimys
on tieteellinen prosessi. Vihkimys on myös
menetelmä, joka saa aikaan energioiden
kiertoliikkeen edistymisen tiettyjen planeettojen tai ihmisen keskusten avautuessa
ja herätessä sädemahdollisuuksiinsa sekä
jumalalliseen tarkoitukseensa. Tulemme
huomaamaan, että koska energia on koko
ilmenevän maailman perusta, vihkimys on
tietoisuuden tila, jossa täysin valmistautunut oppilas käyttää ulottuvillaan olevia
energioita (vihkimyksen hetkellä) saadakseen aikaan merkittäviä ja paljastavia muutoksia tietoisuudessaan.”

SUOMEN MAAKUNNALLISET JA
KANSALLISET MERKIT
Jukka Viertomanner: ”Eläinrata kulkee
kaikkien maiden läpi (ei ympyrän muodossa, vaan tehden monia mutkia ja silmukoita käyden läpi joka maassa toki
kaikki kaksitoista merkkiä). Maakunnat
määräytyvät planeettakohtaisesti. Suomen tapauksessa eläinrata alkaa Vaasasta ja päättyy Kuopioon tai Savonlinnaan.
Taulukon merkitys on esim. siinä, mitä
merkkejä suvuista periytyy suvun jäsenille, kun huomioidaan sukujen alkuperäiset asuinmaakunnat. Esim. karjalaiseen
perimään kuuluvat tavallisesti Krapu tai
Kauris, harvemmin Härkä. Suomi on feminiininen kulttuuri, korostaen maa- ja
vesielementin merkkejä.” Astrologista
tulkintaa haastaa trooppisen (persoona,
Maa), drakonisen(sielu, Kuu) ja sideerisen (henkinen, Aurinko) energiarakenteen tulkinnat huonelohkojen kokomääritteillään. Lisäksi erilaiset koulukunnat
ajastavat eläinradan tähdistöjen paikat
toisistaan poikkeavasti jopa niin paljon,
että kohdentamisen energialaatu osuukin
viereisen tähdistön ominaisuuteen. Jos
korotettuihin huonejakoihin otetaan mukaan 12:n perinteisen lisäksi 13:n ja 14:n
variaatiot, niin energiaviritykset voivat
nostaa huimiin moniulotteisten maailmojen korkeuksiin.

VEDIC ART, LUOVA
TILA ON MEISSÄ KAIKISSA
Vedic Art, Cosmic Art (kosminen taide) on
helppo ja luonnollinen taidemenetelmä, jolla voi kehittää ihmistä luomaan elämäänsä
niin, että hän oppisi tekemään yhteistyötä
maailmankaikkeuden luonnonlakien kanssa. Veda-viisauden mukaan ihmisessä on
luonnostaan kaikki se tieto, mitä hän tarvitsee. On vain herätettävä tuo jokaisessa oleva
tieto, totuus (veda) maailman vanhimmasta säilyneestä viisaudesta. Veda-tieto avaa
elämän mahdollisuuksia kokemuksellisen
tiedon avulla. Taidetyöskentelyssä, luovassa
prosessissa me voimme kokea yksilöllisen
minän ja oman itsen alkuperän maailmankaikkeudessa. Taideopetusta voisi luonnehtia vapaaksi, luovan olemisen tilaksi, joka
toteutuu luonnollisesti maalausprosessin
aikana. Se on tajunnan tila, jolloin ihmismielen tietoisuus on yhteydessä luonnon
hienoimpiin ja korkeimpiin tasoihin. Alkaen ns. neljännestä tietoisuuden tilasta, eli
transsendenttisesta tietoisuuden tilasta (voidaan kokea esim. kun illalla nukahtaessa
vaivutaan uneen), eli kun kolmesta yleisesti
tunnetusta tietoisuuden tilasta, syvä uni,
unennäkötila, valvetila, siirrytään uuteen
tilaan valppaan läsnäolon kautta. Näin alustaa oman tietopakettinsa Vedic Art, Cosmic
Art (kosminen taide) taideopettaja MarjaLeena Koivisto

LASKENTAKAAVAT: SÄDEOPPI +
NUMEROLOGIA + ASTROLOGIA
ERI TAVOIN YHDISTETTYNÄ
Yksilön sielun suunnitelmassa (pitkä jatkumo) ja sielusuunnitelman (yhden kehollistuman osaohjelma), jossa tilannekohtainen purkaminen rakentuu kokonaisuutena
syntymäajan lukuarvoista ja astrologiassa lisäksi syntymätapahtuman paikasta
(erilaiset koordinaatit). Numerologiassa
energiatasojen ylevöitymisen tulkinta lähtee persoonan päivän lukuarvosta, josta
edeten sielun kuukauden kautta vuoden
Hierarkkis-henkiseen laatuominaisuuteen.
Päivän energian luonne on matalin ja samalla havainnollisin, kun vuoden lukuarvo
on haasteellisesti korkeampi, mutta arjen
elämässä vaikeammin muutettavissa eteerisyytensä toiminnan vuoksi. Tasoasteiden
huomioiminen kahden yksilön syntymähetkeen (jopa paikkaan) perustuneena,
mahdollistuu astrologian planeettakehän
ja sädeopin yhdistelmällä, suhteutettuna
samojen lukuarvojen määrään. Useampi
samaa lukuarvoa edustava numero kohdentaa vallitsevaan sädelinjaan, osaavalla
intuitiolla tuettuna astrologisen syntymä- ja ajankohtaiskartan avulla. Yhdessä
koottua, sekä eriteltyä artikkelikohtaista
tietosisältöä.

SINÄ OLET AINUTLAATUINEN
JA ARVOKAS
Tuula Bech virittää meitä tunnistamaan
oman maallisen matkamme tärkeimpiä
tarkoituksia omakohtaisten kokemuksiensa kautta: ”Rakkaus on todellista puhdasta
energiaa ja vaikutukseltaan kaiken kattavaa.
Tie sydämeen ja sielun syvimpiin sopukoihin on vain mahdollista universumin voimakkaan energian kautta. Se on rakkaus,
joka ilmenee fyysisesti positiivisina sanoina
ja tekoina. Et ole koskaan yksin fyysisen
tai energeettisen elämän universumissa.
Olemme sidottuina kaikkien energioiden
kautta. On aina mahdollisuus saada tietoa,
ymmärrystä ja ohjausta, pieniin ja suurempiin elämän varrella tuleviin tilanteisiin ja
kysymyksiin. Kun itse kompastun ja kaadun elämän erilaisissa kuvioissa, niin on todella miellyttävää ja helppoa, jos silloin on
ihminen lähellä, mutta aina ei ole. On itse
noustava ylös ja jatkettava matkaa. Mutta
tiedän ja havaitsen, että en ole yksin nousemassa ylös ja selviytymässä. Aina on ”Yläkerran” apu mukana ja jään miettimään ja
tunnustelemaan. Mikä on tämänkertaisen
oppiläksyn teema ja sanoma, olipa teema
mikä tahansa. On aina mahdollisuus tarkastella omaa valintaa kokemuksen kautta,
esim. kuinka monta kertaa olen taas samassa tilanteessa, tai opinko nyt läksyn?”
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