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Uskokaa tai älkää, olemisen keve-
ys on suorassa suhteessa siihen, 
miten ajattelemme. Käytännössä 

se tarkoittaa, että ne tavat, uskomukset, 
joilla toimimme, käsikirjoittavat meidän 
elämäämme. Luulemme olevamme hal-
litsevia, mutta se on pelkkä illuusio. Totta 
on, että olemalla tietoisesti läsnä, hallit-
semme, olemme tietoisia. Olemme ykse-
ys. Oletko tietoinen, kuinka suuren osan 
päivästä olet tietoinen?

On tutkittu, että 5% päivästä olemme 
tietoisia. 

Lopun aikaa me toimimme vanhojen 
automaattiohjelmien mukaisesti samaan ta-
paan kuin vanhat VHS kasetit toimivat. Kun 
hyvä ohjelma tuli televisiosta, nauhoitimme 
sen, jotta voisimme katsoa sen uudestaan 
sopivan paikan tullen. Samoin me nauhoi-
tamme toimintatapojamme, joita voimme 
käyttää uudestaan. Otetaan esimerkiksi au-
tolla ajaminen. Ensimmäisillä kerroilla aja-
minen oli äärimmäisen hankalaa. Jouduit 
miettimään tarkoin, miten vaihdetaan vaih-
detta, missä on jarru ja kaasu, tuleeko oike-
alta toinen auto kylkeen. Nykyään voit ajaa 
vaikka kuinka pitkiä matkoja samalla up-
poutuen ajatuksiisi, keskusteluun vierusto-
verin kanssa tai radio-ohjelmaan. Tietoi-
suutesi on muualla, autopilotti ajaa. 

Samoin me toimimme, kun olemme 
ystävien kanssa, työpaikalla tai perheen 
kanssa. Emme voi olla aina tietoisia kai-
kesta mitä teemme, joten kysymys kuu-
luu, ovatko sinun uskomuksesi ja tallen-
netut ohjelmasi kannattavia, vahvistavia 
vai vastustavia. Vievätkö ne sinua eteen-
päin vai estävätkö ne sinua toteuttamasta 
omia unelmiasi. 

Esimerkki: Tulet kotiin pitkän työ-
päivän jälkeen, kotona odottaa kaaos, 
vaikka juuri eilen oli siivottu. Jos usko-
muksesi on, että sinun oma henkinen ti-
lasi on yhtä talon siisteyden kanssa, saa-
tat romahtaa itkemään eteisen matolle. 
Jos uskomuksesi on, että kodin kuuluu 
näyttää eletyltä ja mitä enemmän on elon 

merkkejä, sitä onnellisempia talon asukit 
ovat, saatat hymyillä ja astua sisään. 

Uskomukset ovat ajatuksia, joita olem-
me ajatelleet uudestaan ja uudestaan. Nii-
den kautta katsomme maailmaamme. Ne 
toimivat ihmiselle kuin kameran filtteri. 
Tiedostamaton mieli rekisteröi jopa 20 
000 000 ympäristön ärsykettä sekunnis-
sa, kun tietoinen mieli rekisteröi 40. Us-
komukset vaikuttavat siihen, mitkä asiat 
tietoinen mieli rekisteröi tuon huikean 20 
miljoonan ärsykkeen tulvasta. Jos uskot 
olevasi onnekas, huomaat onnekkaiden 
sattumien seuraavan sinua. Jos uskot ole-
vasi epäonnekas, et huomaa onnekkaiden 
sattumien tapahtuvan, vaikka niitä tapah-
tuukin, vaan huomaat epäonnekkaat sat-
tumat, koska ne vahvistavat sinun usko-
mustasi. 

Automaattiset ohjelmat ovat toimin-
tatapoja, jotka olemme opetelleet ja joi-
ta käytämme, kun emme tee jotain tietoi-
sesti. Hyviä esimerkkejä ovat autolla ajo, 
tiskaaminen, suihkussa käyminen, kä-
veleminen, hengittäminen ja jopa seksin 
harrastaminen. 

Vanhoja tapoja tai uskomuksia ei voi 
poistaa. Se, mitä vastustaa, vahvistuu. Mie-
li ei ymmärrä sanaa EI. Jos herään aamul-
la ja ajattelen oikein tarmokkaasti ”tänään 
EN syö herkkuja, tänään EN syö herkku-
ja…” mieleni reagoi ”herkkuja, herkkuja, 
herkkuja”. Jos ajattelen ”minä EN ole arvo-
ton”, mieleni reagoi ”minä olen arvoton”. 
Poistamisen sijasta ne pitää uudelleeno-
hjelmoida. Jos haluat keltaisesta seinästä 
valkoisen, on paljon helpompaa maala-
ta keltaisen päälle kuin yrittää pestä sitä 
pois. Sama toimii mielen kanssa. Tietoi-
sesti, tiettyjä työkaluja käyttämällä voim-
me uudelleenohjelmoida uskomuksemme 
ja toimintatapamme. 

Uskotko voivasi nähdä auroja? 
Uskotko voivasi parantaa käsilläsi?
Uskotko voivasi kommunikoida hen-

kioppaidesi kanssa? 
Jos kiinnostuit ja haluat muuttaa omia 

uskomuksiasi sinua vahvistavaan suun-
taan, lähetä minulle sähköpostia. Lähetän 
sinulle 3 käytännöllistä työkalua tai har-
joitusta, joilla voit muuttaa uskomuksiasi 
ja automaattisia ohjelmiasi jo tänään.
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28.9. Jarmo Niemi: 
SUURI UHRI JA NYKYAIKA

12.10. Sinikka Kesävuori: 
EHEYTYVÄ IHMINEN

19.10. Jaakko Kesävuori:  
KAIPAAKO KRISTINUSKO 
PUHDISTUSTA?

26.10. Timo Eränkö: 
ASEETTOMUUSAATE JA 
RAUHANTYÖ SUOMESSA

2.11. Pekka Okko: 
USKONPUHDISTUKSEN   
KYSYMYKSIÄ

9.11. Raija Kiiski: 
JÄLLEENSYNTYMINEN

16.11. Kyösti Niiranen: 
IKUISUUDEN KOSKETUS 
SISÄAVARUUDESSA

23.11. Tapani Pentsinen: 
KUOLEMAN ARVOITUS

30.11. Anneli Vasala: 
ASTRAALIOLEMUKSEMME   
JÄRKEVÖITYMINEN

14.12. Juha Vainio: 
KRISTOSOFINEN 
ELÄMÄNYMMARRYS

Kirjamyyntiä ja -lainausta  
esitelmien yhteydessä

 TERVETULOA!

Uskotko voivasi nähdä auroja?

Tarja Morri ja Antti Leponiemi, rakkauden 
lähettiläät

TURUN HENKINEN KESKUS RY:N OHJELMA, SYKSY 2014

Sisäänpääsymaksu 6 €, jäsenet 3 € (sis. teetarjoilun). Konsan Kartano, Virusmäentie 9, 20300 Turku

Kevään teema: MIELENTERVEYS
TURUN HENKINEN KESKUS RY:N KEVÄTKAUDEN 2009 OHJELMA 

11.9. Sankarin matka sisäiseen eheyteen – peili vastuulliseen 
henkisyyteen, Taisto Riimukallio

18.9. Ishayoiden ikivanha opetus, yksinkertainen ja erittäin voi-
makas harjoitus, jota voi käyttää silmät auki päivittäisissä 
toimissa sekä välineenä meditaatioon, Baktan

25.9. Rosen-menetelmä - kosketusta keholle ja mielelle, 
Riitta Kivimäki

2.10. Elämä on unta, mutta kannattaa herätä ennen kuolemaa, 
Veli-Martin Keitel

9.10. DEIR - Energiatietoisuuden edelleenkehittämismenetelmä, 
Ylar Lindepuu

16.10. Energeettinen näkökulma ihmisen sisäelinten toimintaan, 
Pirkko Kanerva

23.10. Ravitsemus henkisen kehityksen tukena, Annika Karpelin

30.10. Henkinen työ ryhmässä, Gurdjieff -ryhmä
6.11. Fyysinen kuolema - portti uuteen elämään, 

Kalevi Riikonen
13.11. Numerologia henkisen kasvun ja hyvinvoinnin välineenä, 

Annina Kyrklund
20.11. Hypnoosi, Maija Mäkelä
27.11. Vieraantuminen todellisuudesta - aikamme sairaus, 

Seppo Huunonen
4.12. Homeopatian uusia tuulia, Eeva Hurme
11.12. Ihmisen tietoisuus, aivoaallot ja mahdollisuudet, 

myös terveiset tiedemiesten maailmankongressista, 
Lille Lindmäe

18.12. Valon kierto - tietoisuuden voitto, Taisto Riimukallio

TURUN VIIDENNETTOISTA SATEENKAARIPÄIVÄT 27.–28.9.2014

Uskontojen ja henkisten liikkeitten tarjoamat
mahdollisuudet henkiseen kasvuun

• Virusmäentie 9 Turku • 044 592 9324• www.konsankartano.fi • 

LAUANTAI 27.9.
• 11.00  Päivien avaus, meditaatio, Taisto 

Riimukallio
• 11.30  Kuoleman loogiset kasvot – toivoa 

toivottomuuteen, Taisto Riimukallio
• 12.30  Kuoleman vaikutukset eetteri-astraali-

aurassa, Teresia Weiss
• 13.30  Lounastauko
• 14.30  Musiikkia
• 14.45  Menneen kuoleminen matkalla 

tulevaan, Seija Aalto ja Seppo Ilkka
• 16.00  Kahvitauko
• 16.15  Musiikkia
• 16.30  Kuolema - portti uuteen syntymään, 

Yrjö Kumila Pääsymaksu 15/12 € pvä • Järj. Turun Henkinen Keskus ry
Konsan Kartano, Virusmäentie 9 Turku • www.konsankartano.fi 

Turun viidennettoista SATEENKAARIPÄIVÄT 27.-
28.9.2014

Lauantai

Sunnuntai

FYYSINEN KUOLEMA – UUDEN ELÄMÄN MAHDOLLISUUS
SUNNUNTAI 28.9.
• 11.00  Meditaatio, Taisto Riimukallio
• 11.15  Gurdjieff ja kuolema, Gurdjieff-ryhmä
• 12.30  Lounastauko
• 13.30  Veda-viisautta kuolemasta, Johannes Kurki
• 14.45  Kahvitauko
• 15.00  Musiikkia
• 15.15  Kukkien silta vie enkelikotiin, 

Rita Forsberg-Kimura
• 16.30  Meditaatio, päivien yhteenveto 

ja vapaata keskustelua
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