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Luonnon henkinen auttaminen

Taival Sateenkaaren alla
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ehden päälikannessa räiskyvin ilotulitusraketein juhlistamme Sateenkaarisanomien 20-vuotissyntymäpäivää. Sisäsivuilla pohditaan mm. ihmisen
suhdetta luontoon ja eläimiin, kerrotaan
auratransformaatiosta, kehon ja mielen
lukkojen avaamisesta sekä astrologiasta ja
ajatusjoogasta.
Ensimmäisen lehden kannessa 20
vuotta sitten luki ”tähti on syttynyt”. Julkaisu sai nimekseen Sateenkaarisanomat, jolla haluttiin viitata esoteerisen ja henkisen
tiedon moniulotteisuuteen ja siihen liittyvään näkökulmien moniarvoisuuteen.
Kerron vähän niistä tunnelmista,
joissa Sateenkaarisanomien julkaiseminen aloitettiin.
Toimipaikkana Konsan Kartano näki
päivänvalonsa Turussa 25 vuotta sitten.
Alussa kaikki toiminta kytkeytyi Turun
Luontaishoitolaan, jonka kursseja järjestettiin muutamia vuodessa. Sitten Konsasta tuli yksi Taavi Kassilan ideoiman
Henkisen keskuksen tukikohdista. Turun
henkinen keskus ry:n nimellä ryhdyttiin
järjestämään luentoja kerran viikossa.
Luennoille osallistui myös Marja-Liisa
Haapa-Aho, joka itsekin järjesti yleisötilaisuuksia kotonaan Myllyojalla.
Konsan Kartanon, Turun henkisen
keskuksen ja Myllyojan toiminnan vilkastuttua ryhdyttiin yhdessä miettimään,
kuinka ohjelmatarjonnasta voisi tiedottaa
paremmin. Meistä jokaisella kolmella järjestäjällä oli ensin oma postituslistansa, ja
kaikkien tietolehtiset lähetettiin jokaisen
järjestäjän omissa nimissä. Vertailtuamme nimilistoja huomasimme, että niissä
oli paljon yhteneväisyyksiä, joten päätimme yhdistää nimilistat ja jakaa postituskulut. Postitettavan aineiston määrä kasvoi,
ja mukaan saatiin myös terapeuttien mainoksia. Niiden avulla pystyimme kattamaan enemmän postituskuluja.
Kokoonnuimme neljästi vuodessa Konsan Kartanon saliin hoitamaan yhteispostitusta. Rituaaliin kuului, että salin suurella
pyöreällä pöydällä oli tusinan verran erilaisia paperipinoja. Oli ohjelmia ja eri tahojen
mainoksia A4-koosta käyntikortteihin. Kiersimme kukin pöytää keräillen pinoista materiaalin kerrallaan. Aina kierroksen päätyttyä
tungimme kasatun paperinipun kirjekuoreen. Kuoriin oli jo aiemmin kirjoitettu käsin nimet ja osoitteet. Työ kesti yleensä pikkutunneille ja jokaista alkoi väsyttää, mutta
touhu myös nauratti. Väsymyksen tuoman
hilpeyden keskellä tulin kerran tokaisseeksi,
että eikös kannattaisi ruveta tekemään oikea-

ta lehteä, kun on niin paljon asiaa. Ja sehän
se vasta muita naurattikin – että vielä lehteä
tämän kaiken kiireen keskellä!
Kun tuli taas seuraavan postituksen
aika, otin asian uudelleen esille. Toisetkin alkoivat kannattaa ajatusta, koska olisi siistimpää lähettää ihmisille niitattu vihkonen epämääräisen “silppunipun” sijaan.
Ensimmäinen julkaisu oli A5-kokoinen
ja sisälsi yhdistystemme ohjelmia, pääasiassa luontaishoitoalan mainoksia sekä
yhden lyhyen artikkelin. Vain kansikuva
loisti värillisenä ja siinä oli Tamara ja Maria Lundin kuva, sillä he esiintyivät Konsan Sadonkorjuuiltamissa. Samankokoista A5-vihkosta toimitettiin jokunen vuosi,
jonka jälkeen julkaistiin tabloid-mallista
lehteä. Myös juttujen määrä kasvoi.
Kun lehti oli alkuinnostuksen jälkeen
melkein pari vuotta ilmestymättä, monesta
suunnasta alettiin kysellä Sateenkaarisanomia ja odottaa lehden ilmestymistä. Asialle piti siis tehdä jotain. Lopulta, monenmoisten ponnistelujen jälkeen, lehti saatiin
kuin saatiinkin taas julkaistua Konsan perinne- ja kulttuuriyhdistys ry:n toimesta.
Tänä syksynä on siis vierähtänyt 20
vuotta siitä, kun ensimmäisen lehden
kannessa julistettiin” tähti on syttynyt”.
Vielä voidaan arvailla sitä, onko tässä jo
käsillä kiintotähti vai pikemminkin pitkäksi venynyt tähden lento, mutta matka sateenkaaren alla ainakin jatkuu pyrkimyksenä vastata ihmisten esoteerisia
asioita kohtaan kokemaan tiedonjanoon.
Lehdessä halutaan antaa vinkkejä elämää
rikastuttavista ja helpottavista asioista
sekä tarjota suuntaviittoja, joiden avulla
löytää myös syventävää sisäistä tietoa.
Sateenkaarisanomien julkaiseminen
kaikkina kuluneina vuosina on mahdollistunut monien avustajien ja kirjoittajien auliilla myötävaikutuksella. Kiitän heitä näiden kahden vuosikymmenen yhteistyöstä
omasta ja lukijoiden puolesta. Kiitän myös
kaikkia muita, jotka ovat vuosien varrella osallistuneet lehden tekoon taittamalla,
kuljettamalla tai jakamalla lehteä. Kiitos
myös tilaajille ja muille lukijoille, jotka innostavat jatkamaan lehden tekoa.
Ajoittain hyvinkin sekasortoisessa
maailmassa soisin tämän lehden toimivan sateenkaaren tavoin, merkkinä rajuilman laantumisesta ja lempeämmän
vaiheen alkamisesta.
Ulla

– seremonioiden ja aikomusten suuri voima

RIITTA WAHLSTRÖM
riitta.wahlstrom@gmail.com

I

hmisenä meillä on onni ja etuoikeus
eheyttää luontoa, puhdistaa vettä, vaikuttaa kasvien kasvamiseen. Seremonioita on tehty ammoisista ajoista lähtien.
Keskeisintä on ollut pyhittäminen, pyytäminen, kunnioituksen ja rakkauden yhteyden osoittaminen. On palvottu seremonioiden avulla ja pyydetty ja kiitetty. On pidetty
seremonioita ennen karhun kaatamista,
ennen valaanpyyntiä. On pyydetty hyvää
satoa ja kiitetty. Seremonioiden voima on
ollut tunnettu kaikissa kulttuureissa. Vieläkin olen tavannut auringonpalvojan seremonian Intiassa, rauhankilven seremoniaa
tehdyn Suomessa ja eläinten kunnioituksen
ja voiman seremonian Australiassa.
Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet,
että ihmisten henkinen voima, intentionaalinen eli aikomukseen kytkeytyvä ajatusvoima ja seremoniat, rituaalit vaikuttavat aineelliseen maailmaan.
On havaittu, että kasvien kasvu kiihtyy, jos ihminen lähettää ylistäviä, kiittäviä ajatuksia kasville.
Vesi voidaan jopa puhdistaa henkisillä
voimilla. Tällainen tapahtui Japanissa, kun
likainen Biwa järvi puhdistui yli kolmensadan ihmisen rukouksilla, pyynnöillä. Vesi
oli puhdasta kaksi viikkoa, mutta koska sii-
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hen laskettiin koko ajan saastuttavia myrkkyjä, vesi likaantui uudestaan. Olisi pitänyt
toistaa seremonia uudestaan ja uudestaan.
Seremoniat ja rituaalit vaikuttavat monella tavalla. Ne voimistavat paikan energiaa, värähtelyä ja seremoniaan osallistuvien ihmisten tunteita ja henkistä kasvua.
Jos tehdään yhdessä pienikin seremonia hiljentymisen, laulun, tanssin ja muun
ilmaisun kautta, vaikutetaan paikkaan,
ihmisiin ja seremonian kohteena olevaan
asiaan – usein hyvin voimakkaasti, vaikka
tätä ei voi aina todentaa. Joskus kuitenkin
se havaitaan hyvin helposti, kuten Biwa
järven puhdistuseremoniassa.
Olen ohjannut lukemattomia vesiseremonioita. Kerran kolmen tunnin jälkeen
vesi, johon kohdistimme monia rukouksia, kiitoksia, lauluja, naurua jne. alkoi
kuohua silmiemme edessä.
Alkuperäiskansoilla kaikkialla maailmassa on ollut ja on rikas ja moninainen
seremoniaperinne. Monet meistä ovat
nähneet sadetanssi-, aurinkotanssi- tai
muita seremonioita elokuvissa tai matkoilla. Shamaanit ovat sadetansseilla aiemmin luoneet sateita ja estäneet hirmumyrskyjen tulon heimoa tuhoamasta. Nyt
olisi aika palauttaa henkinen voimamme, eheyttää luonto tasapainoon – luonto,
joka on rikkoutunut ihmisen ahneudesta.
Shamaanit ovat olleet perinteisesti seremonioiden ohjaajia, mutta nykyisin jokainen, joka tuntee haluavansa luoda seremonian on vapaa sitä tekemään. Vesi tarvitsee
kaikkien apua, luonto kokonaisuudessaan
kaipaa eheyttämistä ja ihmiset pelkoineen
ja traumoineen. Seremonian voi luoda toki
vain iloksi, yhteisen olon rikastuttamiseksi.
Mahdollisuudet ovat monet, mutta
keskeisin on seremonioiden kautta hyvän
luominen.
Sotilasparaatit ja sotilaiden haudoil-

la käyminen ovat aikamme seremoniaa. Nämä ovat militaristisia seremonioita
naamioituneena turvallisuuteen. Tutkimukset osoittavat, että mitä vähemmän
aseita, sitä vähemmän sotia ja sitä suurempi turvallisuus.
Me tarvitsemme rauhan ja luonnon
kunnioituksen seremonioita, ilon ja voiman seremonioita, yhteisyyden seremonioita, jokapäiväisen elämän valaistumisen seremonioita.
Psykologian tohtori Edward Tickin mukaan Amerikan intiaanien eheyttämisrituaalit traumojen jälkeen ovat hyvin tärkeitä
hoitomuotoja. Intiaaneilla on yhteisöllisiä ja
henkilökohtaisia rituaaleja. Tunnetuimmat
ovat hikimaja ja vision quest. Hikimajassa
eli ns. saunassa koko yhteisö rukoilee eheytymistä ja pyydetään myös eri ilmansuuntien ja maaäidin sekä luojan auttavat voimat
eheyttämään traumatisoitunut henkilö.
Intiaanien mukaan surullisimpia kohtaloita on olla löytämättä oman sielun polkua. Vision quest eli näynhakumatka auttaa
tässä ongelmassa. Näyn etsijä pyrkii yhteyteen sielunsa kanssa luonnossa – vuorella, metsässä tai aavikolla – jossain, jossa on
luonnon hiljaisuus ja rauha, jossa sielun yhteys on tavoitettavissa. Yhteisö saattaa rukoilla koko näynhakumatkan ajan kylässä
ja tukea siten sielunpolun löytämistä.
Usein pyydetään eri luonnon voimien
haltijat mukaan auttamaan, koska tunnetaan ja tiedetään, miten eri luonnonvoimien apu on voimakas lisä seremonioissa
ja eheyttämisrituaaleissa.
Seremonia, rituaalit ja eheyttävä taide ovat oleellisia, kun hoidetaan ihmistä,
joka on traumatisoitunut tai kadottanut
yhteyden itseensä. Tickin mielestä tämä
seremonioiden kadottaminen on länsimaisessa kulttuurissa ollut heikentämässä
vaikeasti traumatisoituneiden hoitoa.
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Aikomustemme voima on todella merkittävä. Mitä enemmän on ihmisiä keskittämässä ajatuksensa johonkin kohteeseen
yhtä aikaa, sitä suurempi vaikutus. Lynne
McTaggart kirjassaan Intention Experiment kuvaa tutkimuksia, jossa osoitetaan
keskitetyn ajatuksen voima kohteeseen,
kasviin, sairaaseen henkilöön ja rauhan
luomiseen. Hänen kirjassaan the Power of
Eight kuvataan myös sitä, miten tämä aikomusvoima lisääntyy eksponentiaalisesti osallistujien lukumäärään nähden. Hän
kertoo, miten tämä intentio-aikomusvoima voidaan parhaiten ohjata. Tärkeätä on
se, että kaikki osallistujat tietävät, mitä tehdään, mihin aikomus suunnataan.
Sitten yhtä aikaa lähetetään tämä aikomus – vaikka itämeren puhdistamisaikomus. Se on hyvä sanoa ainakin kolme
kertaa, koska silloin alitajuinenkin mieli
kuulee sen. Lisäksi luodaan kuva puhtaasta merestä ja lopuksi kiitetään. Tähän aikomuksen yhteiseen voimaan voidaan toki
pyytää henkimaailmasta auttajia. Kukin
osallistuja voi pyytää oman henkiauttajansa
ja/tai luonnonvoiman, vaikkapa auringon,
Siriuksen tai muita suuria luonnonvoimia.
Kun intentionaalinen luonnon auttaminen on tehty, on tärkeätä kiittää. Kaikkia, jotka ovat olleet mukana, näkyviä ja
näkymättömiä. Lisäksi korostetaan, että
intentio on vapaata suorituspaineesta.
Kiitollisuus kohdistuu siihen, että voimme auttaa luontoa ja olla mukana.
Seremonioissa on aina samanlainen
kokonaisuus – pyynnöt alussa ja kiitollisuus lopussa.
Tilattavissa kirja, Eheyttävä luonto, jossa kuvaus vesiseremoniasta.
Riitta Wahlströmin luento Turun henkisen keskuksen illassa 10.10. Kts. s 19

