Ihmiskehon karmallinen kielioppi
– mitä keho kertoo kantajastaan

ERKKI LEHTIRANTA
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hmiskeholla on oma salainen kielioppinsa, jota ihmiset lukevat ja tulkitsevat usein tiedostamattaan. Pintatasolla luemme toisiamme mm. eleiden
ja ilmeiden kautta. On kuitenkin myös

syvempi tulkintataso, jossa syyt ja seuraukset kohtaavat. Silloin astumme kehon
karmallisten koodausten kiehtovaan maailmaan.
Fyysinen keho on tässä katsannossa
ikään kuin jännittävä salapoliisikertomus,
joka paljastaa vähitellen salaisuuksiaan.
Kehon salattua kieltä voi oppia lukemaan
niin kuin mitä muuta kieltä tahansa: opiskelemalla, tutkimalla, havainnoimalla,
keräämällä ja ynnäämällä kokemuksia
yhteen. Jotkut ovatkin kehittyneet tässä
hyvin pitkälle.

KEVÄTFIILIS 2016 – hyvinvointia keholle ja mielelle 2.4. - 3.4. 2016
T-talo Turku Vanha Hämeentie 29/ Karjakadun risteys, bussi 2, p-paikkoja
Ilmainen sisäänpääsy, avoinna: la klo 11- 17 su klo 11- 18 Tervetuloa!
• hoitoja, tulkintoja, hyvinvointituotteita ja -mittauksia, tuote-esittelyä
ja -myyntiä, henkistä taidetta, henkinen kirppis, kahvio
• Facebookissa KevätFiilis2016-hyvinvointia keholle ja mielelle-sivu

Järjestäjä: Anne Nevantausta p. 045-1379317 www.meridianne.net
Kirppispaikkavaraus: Päivi Skinnari p. 050-3570979

kisestä näkökulmasta. Pyrimme selvittämään, miten näkymättömät syyt tuottavat näkyviä seuraamuksia kehon kartalla.
Toisin sanoen tutkimme kausaalisuhteita kehon rakenteissa. Ja tässä tietysti karmalla on sanottavansa. Voimme huomata, että ihmiskehon kielioppi on monessa
suhteessa ihmismielen keho-oppia.
Käymme läpi kehon kaikki keskeiset
järjestelmät, niiden karmalliset ja symboliset merkitykset sekä yhteydet kehon
toisiin alueisiin. Näin voimme ymmärtää
myös sen, miten hienosti suunniteltu kehomme on ja kuinka paljon viisautta voi
löytää sen eri rakenteista ja kokonaisuudesta. Yhtenä lähtökohtana on ikiaikainen hermeettinen aksiooma: niin ylhäällä
kuin alhaallakin, niin pienessä kuin suuressakin, niin sisällä kuin ulkonakin.

Kurssilla yhdistetään lännen ja idän
traditioiden tietoa ja viisautta. Keskeinen
opettajani tällä tutkimusmatkalla on ollut Mestari Hilarion, oma henkinen opastajani, joka on antanut parinkymmenen
viime vuoden aikana valtavasti tietoa ihmiskehon viisaudesta. Oma tehtäväni on
sitten ollut testata tätä tietoa, elää se todeksi ja tuoda se käytäntöön. Se on ollut
iloinen ja samalla vaativa projekti. Nyt ha-

luan jakaa löytöjeni hedelmiä eteenpäin.
TERVETULOA yhteiselle matkalle ihmiskehon salaisuuksiin, jotka ovat osa
elämän itsensä suurta mysteeriä!
Erkki Lehtirannan luento aiheesta
Turun henkisen keskuksen illassa
10.3. klo 18.30. Katso s. 8.

Ayurveda konsultoinnit

Selvänäkijä

Via-Akatemian tapahtumia
Ajatusjoogan työpajoja
- Raumalla ja Porissa sopimuksen mukaan.
Tiedustelut: Jouko Palonen, 050 390 6517, joukopalonen@gmail.com
- Turussa su 14.2. ja su 6.3. 2016. Muulloin sopimuksen mukaan.
Tiedustelut: Kaisa Pakkala, 044 992 6191, kaisapakkalamaaria@gmail.com
Luentoja Turussa
- Maarian Myllyoja, Ruusuportti, Paimalantie 374
- Su 20.3.2016 klo 13, Dharma, universaalinen ja maallinen oikeudenmukaisuus,
Ritva Peltomäki
- Su 3.4.2016 klo 13, Positiivisen psykologian ja lyhytterapian auttamismahdollisuudet, Kaisa Pakkala

Kirjeopisto Via

Keho nimittäin ”puhuu” hyvin äänekkäästi, usein paljon äänekkäämmin kuin
mitä suu kertoo. Ihmiskeho onkin eräänlainen juorukello, kävelevä kirjasto tai
symbolivarasto, joka kertoo ylenpalttisesti kantajastaan ja hänen luonteestaan – jos
on vain silmät lukea ja korvat kuulla.
Kehon syvempien koodien ymmärtämiseksi meidän täytyy ymmärtää joitain
keskeisiä henkisiä lainalaisuuksia, kuten
symbolien, heijastuksen eli vastaavuuksien, karman ja ajatuksen lakeja. Ne auttavat jäsentämään tätä ihmeellisen ihmiskehon kokonaisuutta ja yksityiskohtia.
Kehossamme ei ole sattumia, vain syitä ja
seurauksia.
Nämä lainalaisuudet ovat lisäksi keskeisessä asemassa, kun fyysisen kehon
muokkaamiseen tarvittava informaatio
siirtyy aiempien elämien kokonaissummasta ns. pysyvään tai ikuiseen atomiin.
Sen ympärille rakentuu kussakin elämässä
ihmisen fyysinen kulkuväline. Tuo atomi
sisältää myös aiempien elämien kokonaisinformaation. Korkeampi Minämme vastaa alemman minän eli persoonallisuuden
fyysisen kulkuvälineen luomisesta.
Johdantoluennollani ja viikonlopun
kurssillani tutkimme näitä asioita hen-

Olavinkatu 34 B 22, 57130 Savonlinna
(015) 273 558, 050 567 9630
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Selkeyttää elämäntilanteesi

0700-3-9-1737
PL 107, 00251 H:ki
2,33 €/min + ppm

Kivikauppa
Kivikerho

Qii

KIVIKORUJEN TEHTAANMYYMÄLÄ

Hämeenpuisto 17 Tampere
Katso nettikauppa:
qii.valmiskauppa.fi

• Diagnoosit VedaPulse-laitteella
• Luento Konsan Kartanossa Turussa
12.5. klo 18.30 ”Ayurvedinen analyysi kertoo
ruumiin ja mielen energioista"

Veda Keskus Kalevi Lehtonen
p. 040 757 42 43, Intiaan +91 705 788 24 83
kalevileht@gmail.com www.vedakeskus.ﬁ
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