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

Avain oman elämän luomiseen on 
selvittää oma elämäntarkoituk-
sensa. Jos elämällä ei ole tarkoi-

tusta/päämäärää, on tuuliajolla ja altis 
kielteisille vaikutteille.Asiaan saa vauhtia 
ja selvyyttä, kun etsii vastausta kysymyk-
seen: Mitä haluan tehdä elämälläni? Mikä 
minua motivoi? 

Yleensä keski-iän kriisi 50 ikävuoden 
kieppeillä herättää ihmisen. Viimeistään 
silloin aletaan etsiä todellista itseä.Varsin-
kin, jos kokee, että nuoruuden tai lapsuu-
den unelmat eivät olekaan toteutuneet. 
Tämä on alitajunnan tietoisuuden vies-
tintää. 

Vaikka materiaalisesti kaikki on hyvin, 
niin henkisesti olo on kuin puuttuisi jo-
tain tärkeää. Ei ole harmoniassa olemisen-
sa kanssa. Aletaan etsiä vastauksia kirjoista 
kysymyksiin: Kuka olen? Mistä olen tullut? 
Miksi olen täällä? Käydään kursseilla ja lu-
ennoilla. Löydetään uusi harrastus. 

Muutoksessa on tärkeää saada erilais-
ta tietoa,  josta voi valita tuntuuko se oi-
kealta, olenko samaa mieltä. Muutoksen 
pyörteissä monet opiskelevat uuden am-
matin tai tulee muutoksia perhesuhteissa. 
Näin kävi aikanaan myös minulle. Pidän 
muutosta hyvänä asiana, koska se mah-
dollistaa itseensä tutustumisen. Voi luoda 
uudelleen omaa elämäänsä.

Tietoisuuden laajentaminen

Opiskelu on aina hyväksi, kunhan sen te-
kee oman kiinnostuksensa mukaan. 

Kiinalainen lääketiede, jota minut ai-
kanaan johdatettiin opiskelemaan, oli it-
selleni valtava tietoinen muutos ajatteluuni 
ja johti myöhempiin opintoihin ihmisen 
henkisestä olemuksesta. Tänään elokuus-
sa, kun tätä kirjoitan, täsmälleen 20 v. myö-
hemmin, sen opit eivät ole vanhentuneet. 

Taolaisuuden ydinfilosofia, johon kii-
nalainen lääketiede perustuu, on, että kaik-
ki mikä on, on yhteydessä kaikkeen, sekä 

tasapainon ja muutoksen periaate ja tieto 
omasta todellisesta luonnosta. Ihmisen so-
luissa on kaikki tieto, mitä hän tarvitsee. 
On vain tiedostettava, mihin sitä haluaa 
käyttää. Ihmiset ovat siten yhteydessä kes-
kenään sekä myös luonnon ja koko univer-
sumin kanssa. Kaiken sen hyvän mitä tekee 
itselleen, tekee automaattisesti myös ympä-
ristölleen ja maailmankaikkeudelle. 

Tieteellinen tutkimus on viime vuosi-
na alkanut lähentyä henkisen tien kulki-
joita, jotka saavat tietoa intuitiivisesti ja 
kanavoinneissa korkeammilta olemisen 
tasoilta. On alettu ymmärtää pehmeitä, 
lempeitä, luonnollisia lähestymistapoja.

Jokainen ihminen on tärkeä ja voi 
omalla ajattelullaan vaikuttaa suotuisasti 
kollektiiviseen tietoisuuteen. Myönteinen 
ajattelu ja päätös rakastaa muuttaa maail-
man paikaksi, jossa on rauhallista elää ja 
kehittyä. Uskon, että kaikki on kutsuttu 
näihin talkoisiin. Nyt saat valita vapaasti 
millaista energiaa haluat ilmentää. Päätät-
kö omistaa oman täydellisyytesi, vai sul-
keudutko johonkin erilliseen, rajoitettuun 
maailmaan. 

Meditaation voima

Meditointi, rukous ja hiljainen läsnäolo 
avaavat väyliä sisäiseen tietoon ja tukevat 
muutoksessa. Meditaatiossa ihminen ren-
toutuu ja on mahdollista päästä yhteyteen 
sisäisen itsensä, oman sydämensä viisau-
den kanssa. Myös unen aikana saa ohjausta. 

Erityisesti on avuksi, kun tietoisesti 
päättää toteuttaa muutoksen. Päätös edel-
lyttää uudenlaista toimintaa. Se on jatku-
vaa harjoittelua pienin askelin ja omien 
tapojensa taustatekijöiden tunnistamista. 
Koska tottumukset ovat meissä hyvin sy-
vään juurtuneita, niitä ei ole helppo muut-
taa. Usein tarvitaan avuksi tukihenkilö tai 
jokin menetelmä, joka auttaa muutosta 
estävien solmujen purkamisessa.

Valon näkyvä läsnäolo

Värähtelytaajuuden muutos on näkyvästi 
käynnissä maapallolla. Sää on muutok-
sen tilassa ja aika on nopeutunut. Tuntuu, 
että vuorokaudessa on vähemmän tunteja 
kuin 24. Myös ihmisten arvomaailma ja 
ihmiskäsitys on muuttunut. Ihmiskehossa 
olemme unohtaneet todellisen tietoisuu-
temme laadun kuka minä olen. 

Muutosta ei voi estää, koska se on luon-
nollinen osa universumin kehitystä. Se on 
kuin ystävä, joka tulee vierailulle. Muutos 
työntää nyt vanhaa, negatiivista energiaa 
pintaan puhdistumaan sekä fyysisesti maan 
pinnalla että ihmisessä sisäisesti. Tilalle vir-
taavat rakkauden, ilon, viisauden, myötä-
tunnon ja voiman kosmiset värähteet. 

Valomaailma tarvitsee apuasi

Valo-olennot tarvitsevat yhteistyökump-
paneita, ihmisiä jatkuvaan valotyöhön. 
Voit aloittaa itsestäsi. Päätä ottaa vastaan 
Kristusrakkaus. Rakasta itseäsi virheis-
tä huolimatta ja erityisesti sitä kielteistä 
tunnetta tai ominaisuutta, jonka tunnistat 
itsessäsi. Kun tätä harjoitat päivittäin ja 
otat sen pysyväksi uudeksi tavaksi, moni 
asia selkiytyy ja muuttuu. Huomaat, että 
ei edes ole mitään virheitä tai puutetta.

Olen todennut valomaailman puhdis-
tavan ja auttavan läsnäolon omassa me-
ditaatioryhmässäni yhdessä ryhmäläis-
ten kanssa. Rakkaus ja myötätunto ovat 
luovaa, konkreettista energiaa, jolla kor-
keammat ulottuvuudet on rakennettu. Se 
on todellista ja kaikkien käytettävissä. 

Muutos vai puutos – 
oman elämän luominen

Reiki-kursseja Turussa
Usiun alkuper. menetelmä
Reikiopettaja Rita Forsberg-Kimura

Enkeli - kurssit
www.thetahealing-rita.fi
www.soulbodyfusion-rita.fi
www.reconnection-healing.fi
www.reiki-ritaforsberg-kimura.fi

Adamus Saint - Germainin
DreamWalkerDeath - koulu (DWD)
Tobiaksen seksuaalienergioiden - koulu (SES)
Tobiaksen enkelten matka (JOA)
www.dreamwalker-rita.fi
Lisätietoja: 
Rita Forsberg - Kimura 050-5757753
email: rita.forsberg-kimura@pp.inet.fi
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Turun kahdeksannettoista 

SATEENKAARIPÄIVÄT
23.–24.9.2017 Konsan Kartanossa

Tulevaisuuden maa
Lauantai 23.9.
11.00 Lille Lindmäe, Luomme kultaista aikakautta
12.30 Ruokatauko
13.30 Seija Aalto ja Seppo Ilkka, Pysy Suomessa 
 pyhänä. Matkalla maan pyhittämiseen
15.30 Musiikkia
15.45 Kahvitauko
16.00 Tarja Salomaa, Oman varjon kohtaaminen 
 siltana kultaiseen aikaan.
17.30 Kommentteja päivän annista

Sunnuntai 24.9.
11.00  Pirjo Viskari, Planeetan ja ihmisten 
 energiayhteyksien muutokset
12.30  Ruokatauko
13.30  Seppo Huunonen, Kalevalainen luontosuhde
 – aineetonta kulttuuriperintöä tulevaisuuden 
 Maalle
15.00 Musiikkia
15.15 Kahvitauko
15.30 Pentti Paakkola, Kohti tulevaisuutta – 
 antroposofisia suuntaviivoja
17.00 Loppukeskustelu

Pääsymaksu/päivä
12 € jäsenet
15 € muut

 

Tapahtuman järjestää Turun henkinen keskus ry 

Konsan Kartano
Virusmäentie 9, Raunistula Turku | Puh. 044 592 9324

 

21.9. Paavo Nevalainen, Minun roolini 
maailman kehityksessä

28.9.  Tero Lahdes, Mestareiden opetuksia 
uudenajan kynnyksellä • www.elamanlaki.�

5.10. Teemu Matinpuro, Roolini rauhan 
puolustajana • www.rauhanpuolustajat.org

12.10. Lasse Aitokari, Kaikuja Atlantiksesta. 
Muinaisen Egyptin kadonnut teknologia ja 
viisaus

19.10. Reijo Oksanen, Läsnäolo maailman keskellä
26.10. Jukka Viertomanner, Ihmisen moniulottei-

suus ja syntymää edeltävät vaiheet astrologises-
ta näkökulmasta. Hedelmöitys- ja syntymähet-
ken merkityksestä

2.11. Seija Aalto ja Seppo Ilkka, Miten voimme 
auttaa maan pyhittämisessä? • www.uusisade.�

9.11. Marketta Rautiainen, Yksin yhdessä
Luonnossa liikkumalla ja olemalla yksin, olen 
oivaltanut, että luonto on auttanut minua 
kohtaamaan syvää sisintäni ja kokenut 
voimakkaasti olevani osa luonnon suurta 
voimaa. 

16.11. Pentti Paakkola, Ihmisen tehtävä
23.11. Kalevi Mäyry, Oman henkisen tien löytäminen
30.11. Minna Laakso ja Paavo Suorsa, Esko Jalkasen 

opeilla maan ja maailmankaikkeuden 
kuntouttamista • www.eskojalkanen.net

7.12. Airi Oja, Minun roolini maailmassa numeroi-
den valossa. (Tiedustelut ja yksityisvastaanoton 
tilaukset p. 0400 7622099) • www.airioja.�

14.12. Matti Kuusela, Minä aurinkokunnan 
henkisyydessä

Katso muutokset www.konsankartano.fi

TURUN HENKINEN KESKUS RY:N SYKSYN OHJELMA 2017
Minun roolini maailman kehityksessä

Katso muutokset www.konsankartano.fi/Turun henkinen keskus ry
Sisäänpääsymaksu 6 €, jäsenet 3 € (sis. teetarjoilun). Luennot ovat torstai-iltaisin kello 18.30. 


