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Uusi henkilö piireissä?
Henkinen kehitykseni sai varsinaisesti
alkuunsa 2000-luvun alussa, kun siskoni antoi minulle luettavaksi Sonia
Choquette:n kirjoittaman kirjan. Tästä
saamastani ”herätyksestä” alkoi lumipallo
pyöriä. Luin ja osallistuin workshopeihin
ja eri koulutuksiin sekä Suomessa että ulkomailla. Olen Reikimaster, Violettiliekkimaster, Magnified-Healing®opettaja,
AngelTherapyPractionist®, 21stCentury
Medicine® jne.
Opettajinani ovat toimineet Taina
Maarit Kalenius, Ylar Lindepuu, Giséle
King, Doreen Virtue ja Deborah King. Lisäoppeja, luennoin ja workshopein, olen
saanut mm. seuraavilta Charles Virtue,
Caroline Myss, Jonette Crowley, Diana
Cooper, Igor Serov, Sonia Choquette, Gordon Smith, Radleigh Valentine.
Kiitollisena olen havainnut, että joka
päivä opin jotakin uutta. Uskon että oppia
voi missä tahansa ja sitä voi saada yllättävältäkin taholta kuin myös apuja. Pysyäkseni nöyränä ja kehittyvänä yksilönä,
olen päättänyt ottaa haasteita, joita elämä
minun eteeni tuo, myönteisesti vastaan.
Viimeisimpänä päädyin tuomaan oppimaani eteenpäin ja pitämään kursseja ja
antamaan hoitoja yms. Toivon näin pystyväni auttamaan myös muita, kuten minua
on matkani varrella autettu. Aasinsillan
kautta päästiin kiittämään Sateenkaarilehden päätoimittajaa (Ulla Oksanen)
sekä kaikkia ihania asianosaisia avustanne elämässäni!
The Magnified Healing® ja
1Phase-peruskurssi
Magnified Healing® parantamismenetelmä otettiin käyttöön kun 1992 Jumalatar
Kuan Yin toi sen , Giséle King:in ja Kathryn
Anderson:in (Florida, USA) kautta, laajennetussa muodossa tietoisuuteemme. Suomeen hoitomuoto tuli vuonna 2006,Taina
Maarit Kaleniuksen alettua opettaa tätä.
Häntä voimme kiittää myös oppimateriaalin suomenkielisestä käännöksestä.
Kuan Yin tunnetaan anteeksiannon,
armon ja myötätunnon sekä parantamisen jumalattarena. Hän on myös naisten,

lasten ja syntymän suojelija. Magnified
Healing® vakiinnuttaa havaitun yhdyssiteen Kuan Yin:in energioihin. Jumalatar
Kuan Yin on siis Magnified Healing®hoidoissa mukana, vaikkakin hoitaja luo
energiaa yhdessä hänen kanssaan eikä
”vain” kanavoi ja ohjaa hänen energiaansa hoidettavaan.
Magnified Healing® peruskurssilla
opitaan tekemään hoitoja niin henkilökohtaisella tapaamisella kuin kaukohoitona. Kurssin jälkeen voit myös itse opettaa
muille Magnified Healing® peruskurssia.
Magnified Healing® parantaa parhaassa
tapauksessa kaikilla tasoilla (esim. fyysinen-, tunne-, mielen- ja eteerinen taso).
Kurssin käyneet saavat myös helpommin
yhteyden arkkienkeli Melchizedek:iin
sekä ST Germain:iin. Kurssiaikataulut ja
lisätiedot löytyvät mm. http://sites.google.
com/site/reikikursseja sekä www.magnifiedhealing.com.
Reiki, violettiliekki, enkelienergia
ja Magnified Healing®
Nämä ovat kaikki värähtelevää ja parantavaa energiaa. Jokainen näistä on voimakas
hoitomenetelmä ja siis tuottavat tulosta ja
parantavat. Reiki sekä violettiliekissä käytetään symboleja vahvistamaan energian
kulkua, kun taas Magnified Healing® luo
suoraan energian yhdessä korkeamman
kanssa, ilman erillisiä symboleja. Voimalauseita käytetään tahdottaessa myös
näissä parannusmenetelmissä.
Haluatko tietää lisää?
Kokiessasi tiedonnälkää ja kutsumusta
ota rohkeasti yhteyttä websivujeni kautta
olevalla lomakkeella tai sähköpostitse.
Alkeiskursseille osallistujilta toivon halua
tehdä tästä maailmasta parempi, vaikka
vain oman itsensä kautta, sekä rehellisyyttä ja avointa mieltä sekä yli 15 vuoden
ikää. Pyrin itse olemaan arvoisenne!
Verkkosivujeni osoite on ilman
www:tä eli http://sites.google.com/site/
reikikursseja/ ja sähköpostia voi lähettää
yritys1@gmail.com
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urinkokuntamme kolmannella planeetalla on paljon menetelmiä jäsentää
todellisuutta ja havainnoida olemassaoloamme. Timanttiplaneetasta emme tiedä
vielä tuskin mitään, mutta maaplaneettaa
tutkitaan yhä enemmän ja tietämyksemme
määrä kasvaa vähitellen. Ihmiskunnan keskuudessa on historian mittaan kehkeytynyt
lukuisia todellisuuden eri tasojen tutkimistapoja. Mitä tulee maalliseen tieteeseen, niin
se ei kykene mittaamaan kuin sen taajuuden, mille asteelle tämän päivän hienomekaniikkaa on viritetty. Tavallinen ihminen
taas on aivan yhtä avuton yrittäessään seurata tai havainnoida edes perheenjäsentensä,
rakkaimpiensa tai lähimmäistensä mielenliikuntoja, muista ilmiöistä puhumattakaan.
Matkustaessani tänä vuonna halki Intian, päädyin viettämään jonkin aikaa kaukaisessa Manipurin valtiossa. Se sijaitsee
lähellä pohjoisen Intian laitimmaista rajaaluetta, jossa lähimpinä naapureina ovat
Burma ja Kiina. Kiehtovaa seutua - jos ei
suorastaan orientalia mystiikkaa tihkuvaa!
Näissä eksoottisissa maisemissa viihtyessäni
minulle tarjoutui eräänä päivänä tilaisuus
vierailla satoja vuosia vanhassa Madanmohan Mandirissa. Olin kuullut kyseisestä
temppelistä varsin mielenkiintoisia seikkoja; kun vihdoin pääsin itse paikalle, tuon
pyhäkön pujarin eli alttaripapin tehtäviä
hoitavan bramiinin pakeille, tunsin itseni
hyvin onnekkaaksi. Hän oli perin vakava ja
hiljainen mieshenkilö, ja syvällinen kasvonpiirteiltään. Eräs intialainen ystäväni oli kertonut minulle aiemmin, että täällä tutkitaan
tulevaisuutta pyhien Tulasi-puun lehtien välityksellä. Ystävällinen pujari kuvaili minulle koko temppelin historian ja koska minun

Mystinen Intia

lme hyvää kysymystä Kaikkitietävälle!
Johannes Kurki
oli vaikeata käsittää täysin hänen kielellistä
ilmaisuaan, hänen tyttärensä tulkkasi sen
sujuvasti hindiksi.
Bramiini suoritti alttarin edessä kauniin
rituaalin, ja viskasi palvovin elein kourallisen Tulasin siroja ja hentoja lehtiä Krishnan alttarihahmon suuntaan. Se kuinka ne
lopulta laskeutuivat sri-vigrahan päälle ja
eteen, toimi salattuna merkkinä ja viestinä
elämänsä nykyhetkeä sekä tulevaisuutta tiedustelevalle kävijälle. Bramiinin tulkintaa
kuunnellessani sain kuulla monia merkittäviä seikkoja, jotka tuntuivat osuvan varsin
oikeaan ja antavan suuntaa sekä selkeyttä
elämääni tänään; asioiden yksityisluontoisuuden tähden en kuitenkaan niitä tässä
tarkemmin kuvaile.
Tämän kaikin tavoin virkistävältä ja
hyväenteiseltä tuntuneen käynnin jälkeen
olin vakuuttunut tämän syrjäisen temppelin edustamasta tavasta ennustaa ja tähyillä
ihmisen tulevaisuuteen. Päivän mittaan –
auringon hohtaessa helakasti sinitaivaalta
– huomasin kuinka elämäni vaikutti, ikään
kuin Madanmohanin siunaamana, asettuneen jälleen luonnolliseen uomaansa Kohtalon virrassa.
Kuten todettu, Intia on epäilemättä maailman henkisesti voimallisin maa, ja elinvoimaisia esimerkkejä siitä löytyy vähän joka
suunnalta. Etelä-Intiassa on muuan ikivanha Vishnu-temppeli, jossa on vielä ylläkuvailtuakin arvoituksellisempi menetelmä
käytössä. Ihmisillä on aina kysymyksiä ja
uteliaisuutta elämänsä suhteen, ja he haluavat, jos suinkin mahdollista, eivät vain epämääräisiä viittauksia vaan täydellisyyttä hi-

Manipur on kiehtovan itämainen ilmapiiriltään

povia vastauksia. Tuossa temppelissä kävijä
istahtaa pyhäkön pääalttarin eteen asetetulle kivenlohkareelle kysymyksineen. Hänelle
annetaan mahdollisuus esittää kaikkiaan
3 tarkkaan harkittua kysymystä Jumalalle,
pujarin toimiessa asiain esittelijänä. Kävijä
miettii asiaansa, yhtä kerrallaan, ja pujari pyytää Vishnua vastaamaan. Silloin tuo
istuimeksi annettu kivi hänen allaan alkaa
hitaasti liikkua ja kääntyä - aivan itsestään
- pyörähtäen istujan ihmeeksi vastausta
ilmaisevaan suuntaan. Myötäpäivään pyöriminen tarkoittaa että vastaus on ”kyllä”,
mutta jos kävijä kuitenkin sitä mielessään
rukoilee, niin myöntävä vastaus annetaan

Koillis-Intiassa sijaitsevan Manipurin alueella taide on värikästä. Kuvassa taitavien laulajattarien
viehättävä tiimi säestää rumpuvirtuoosin villin mahtipontista esitystä.
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kivisen istuimen pyörimisellä vastapäivään.
Kielteisen vastauksen sattuessa kivi ei hievahda suuntaan eikä toiseen. Kysymyksiä
ei tarvitse paljastaa kenellekään ihmiselle,
vaan ne pidetään täysin luottamuksellisina,
eli ne jäävät kysyjän ja Jumalan välisiksi.
Tällä tavalla pyhiinvaeltajat, ja kuka tahansa kävijä, saavat ainutlaatuisen tilaisuuden
kommunikaatioon universumin valtiaan,
Vishnun kanssa, Hänen jumalaisen mahtinsa välityksellä.
Tällaiset Intian kokemukset, joiden yhteydessä ihmiselämän arkisiin rutiineihin
tulee lisää valoa ja ymmärrystä – kohtaamalla mahatmoja eli suuria sieluja tai käymällä temppeleissä – kannustavat ihmistä
aitoon sisäiseen kehitykseen ja sopusointuun niin työasioiden parissa, kotona kuin
ihmissuhteissakin. Muinaisintialaiset kirjoitukset opettavat, että onnekkain silti on henkilö, joka kohtaa aidon henkisen mestarin,
sillä hänen sanojensa ja visionsa opastuksella ihminen löytää tien sisäiseen rauhaan
ja iloon. Jos olet kiinnostunut tutustumaan
lähemmin Intian ihmeisiin ja moninaiseen
kauneuteen, niin joulukuussa 2011 neitsytmatkalleen lähtevän Avatara Adventuresin
Etelä-Intian seikkailu vie sinut mm. tähän
artikkelissa kuvailtuun veediseen pyhäkköön, vapaaehtoiselle kysymyssessiolle.
Johannes Kurki
puh. +91/8972999474
sähkoposti: jaygovinda108@gmail.com
websivusto: www.Avatara Adventures.com

