
COSMIC JOHANNA TIAINEN

Osa elämäntehtävääni on olla silta 
maailmojen välillä. Haluan hie-
man kertoa, miten voi huoleti 

elää kahdessa tai useammassa maailmassa 
ja pysyä tasapainossa. Huomasin jo nuo-
rena tyttönä, että verhojen takana oli hah-
moja, henkiä sekä enkeleitä. 

”Enkelit ovat aina olleet minulle rak-
kaita auttajia vaikeissa elämäntilanteissa.” 

Sisäinen maailmani on aina ollut vil-
kas ja 23 vuotiaana rupesin jo hahmota-
maan tulevaa ammattiani henkisellä po-
lulla selvänäkijänä ja henkisenä hoitajana. 
En ole katunut päätöstäni, vaikka on ollut-
kin kiemurainen polku. Uskon, että tasa-
paino on syntynyt siitä sinnikkäästä sisäi-
sestä dialoogista, joka aina on ollut läsnä 
minussa, että juttelen itseni kanssa aamul-
la, päiväsaikaan ja nukkumaan mennessä, 
milloin mitenkin. Juttelen pään sisällä ja 
sydämessäni. Joskus pitää kysyä sisäisel-
tä lapselta myös, onko se tyytyväinen? On 
ollut aikoja elämässä, kun on ollut ma-
sennusta ja silloin tämä sisäinen lapsi ei 
ole ollut lainkaan tyytyväinen. Se on ol-
lut merkki siitä, että asiat eivät ole olleet 
hyvin. Ihmisen tarvitsee huomioida niin 
monia asioita pysyäkseen tasapainossa. 
Meillä on monta kehoa, joista huolehtia. 
Niitä voi yhdistää chakroihimme, (ener-
giakanavamme, jotka liittyvät tietoisuu-
den eri alueisiin). Siis fyysinen keho ja 
sen perustarpeet, tunnekeho ja sen hyvin-
vointi, mentaalikeho ja persoonamme, it-
setunto ja rajamme, sielun eri kehot ja ast-
raali- sekä esoteeriset kehot. Kaikki kehot 
tarvitsevat huolenpitoa. 

Joten kysyn aina itseltäni, onko jotain, 
mitä pitää huomioida elämässäni?

Sama sopii työasioihin ja ihmisuhtei-
siin. Intuitio tietää ja muistuttaa, jos on 

laiminlyönnyt jotain aluetta. Ja kyllä se 
sitten ajallaan näyttäytyy myös. Sisäinen 
dialogi kehittää myös sisäistä filosofia. Us-
kon, että meillä kaikilla on mahdollisuus 
löytää sisältämme vastaukset kaikkiin elä-
män kysymyksiin, jos vaan juttelemme it-
semme kanssa tarpeeksi kauan ja hiljen-
nymme. Kuten filosofit sanovat: ”Ilman 
kysymyksiä ei ole vastauksia”. 

Säännölliset meditaatio- ja jooga-
hetket ovat myös tukeneet minua jo 
parikymmentä vuotta. Ei ole ihme, 
että olen työskennellyt paljon jooga-
koulussa sekä Suomessa että Ruotsis-
sa. Nykyään Tukholman keskuksessa 
Yogansa-nimisessä koulussa pidän sään-
nöllisiä meditaatiohetkiä. Ja omassa Stu-
dio Vildblommassa,Tukholmassa pidän 
täysikuu- sekä uusikuu- meditaatioita, 
jotka ovat suosittuja. Kuutamo tukee aina 
sisäisiä prosesseja ja hiljentymistä sisäi-
seen viisauteen. Kuu on yhteydessä mei-
dän sisäiseen feminiiniseen energiaam-
me, kuten aurinko on yhteydessä meidän 
maskuliiniseen energiaamme. Käyn sään-
nöllisesti Turussa Konsan Kartanossa, jol-

loin pidän meditaatioita ja meedioiltoja. 
Seuraa tapahtumakalenteria tämän leh-
den keskiaukeamalla.

Henkisellä polulla voi helposti ek-
syä eli leijua pilvissä tai haaveissa. Se on 
ihan luonnollista, että joskus haaveilem-
me paremmasta maailmasta emmekä 
jaksa olla arjessa ja kaikissa velvoitteissa. 
Mikä on auttanut minua on satsaaminen 
suhteeseen itseni kanssa ja sen kuuntele-
miseen, mitä tarvitsen, jolloin jaksan ar-
jen. Kun tavoite on elää päivä kerrallaan 
tai tässä ja nyt, niin ei ole huolissaan tule-
vasta. Tärkeätä on myös päästää irti kon-
torollista, että asiat ovat juuri niin, kuin 
minä ne olen toivonut tai ajatellut, koska 
harvoin kaikki toivottu toteutuu. Jousta-
va luonne ja kiitollisuus on auttanut mi-
nua myös kummasti - kiitollisuus kaikes-
ta mitä minulle on annettu ja mikä toimii. 
Terveydestä voi aina olla kiitollinen, ku-
ten kaikista aisteista, perheestä, kodista ja 
ystävistä ym. Vaikka kaikki voidaan ottaa 
pois ja uutta tulla tilalle, on tärkeää elää 
tässä ja nyt. Jotta pääsisi tällaiseen elä-
mäntyyliin, niin suosittelen omaa aikaa it-
sensä kanssa ja mietiskelyä sekä meditoin-
tia oman maun mukaan. Liikuntakaan ei 
koskaan haittaa - oppii tuntemaan omaa 
kehoa ja sen rajoituksia. Iän mukaan tar-
ve vaan kasvaa ainakin minun kohdalla-
ni, koska en ole koskaan ollut kovin ur-
heilullinen, mutta kuitenkin joustava. On 
ihanaa tutustua itseensä ja havaita vuosi-
en mukaan, miten oma itse kehittyy ja si-
säinen viisaus kasvaa elämänkokemuksi-
en mukaan!

Tervetuloa ottamaan yhteyttä, jos si-
nua kiinnostaa sisäinen tasapaino, men-
neisyydestä irti päästäminen, meditaatiot, 
henkimaailma, enkelit ja korkeammat vä-
rähtelyt arjen keskellä. Rakkaudella Cos-
mic Johanna Tiainen

Silta maailmojen välillä

Rauhanlähde Oy
Parisuhde- ja seksuaaliterapiaa,

äitiys- ja vanhempainvalmennus, 
synnytyskeskustelu, reikihoito.

Koulutus, kurssit, luennot ja alustukset 
ammattitaidolla.

Tiina Bohling-Salonen
040 8676609

rauhanlahde@gmail.com

www.turunastrologinenseura.fi

Su 9.10.2016 klo 12–15 Helena Katajisto, Keskipisteet-luento,
jäsenhinta 15 €, ei-jäsen 20 €  
Luontaishoitola Meridianne, Brahenkatu 18b A19, Turku.
Pe 14.10.2016 klo 17–21: Jukka Viertomanner, Progressiot workshop. 
Ilmoitt. 30.9. mennessä turkuastro@gmail.com. 
Jäsenhinta  25 €, ei-jäsen 30 €.
Su 13.11.2016 klo 14–18 Marja-Liisa Niemi-Mattila, Lilith eli 
Musta Kuu workshop. Ilmoitt. 30.10. mennessä turkuastro@gmail.com. 
Jäsenhinta 25 €, ei-jäsen 30 €. 
Lisätietoa (mm. Jukan ja Marja-Liisan workshopien paikat) 
www.turkuastro.net. Tervetuloa!

Urantia-lukupiiri
Konsan Kartanossa, Virusmäentie 9, Turku
Keskustelemme uskonnosta, filosofiasta ja tieteestäkin
Urantia-kirjaan pohjautuen joka toinen tiistai

klo 18.30 – 20.30 alkaen 4.10.
Lisätietoja: Tapio Pulli 050 540 4582.

• Aivojumppa®-, Vapaaksi stressistä- 
 ja muut kinesiologian kv. kurssit 
• Double Doodle -tuplakuvataiteilu 
 pikkujouluohjelmaksi, tyhyyn, 
 yksilövastaanotolla ym. 

Lue www.alvari.com ja ilmoittaudu
vuokko@alvari.com, 050 555 4442.

Hoito &ValmennusHoito &Valmennus

R A U H A

Turun Luontaishoitola
www.konsankartano.net

NAPRAPATIA
LYMFAHIERONTA
VOICEMASSAGE

Ulla Oksanen

Virusmäent. 9 Turku • P. (02) 250 3636

 

Tupalanmäen Puoti
Hyvinvointi ja Lahja 

Hanhipolku 2, LIETO  puh. 040-6616615 

Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa
tupalanmaenpuoti.com

Meiltä myös ravintoterapia –palvelut!
Kysy lisää!

PARANTAMINEN VOI ANTAA 
SINULLE: - Enemmän energiaa. 
- Rentoutuksen jännitteistä. 
- Suuremman itsekunnioituksen. 
- Sisäistä rauhaa ja voimaa. 

Torger Heldal Hoel 
www.parantajapalvelu.com  
ajanvaraus 040 2130 444 

Pirjo Haapakoski
050 325 8183
pirjo@vaivaton.info
http://vaivaton.info/

BIORESONANSSITERAPIA
- tutkimus- ja 
 hoitomenetelmä

Voimakkaasti antioksidanttinen kivi suojaa
haitallisilta säteilyiltä.
Parantaa, puhdistaa, suojaa, neutralisoi,
uudistaa, maadoittaa ja tasapainottaa energioita.
Särkyihin ja kiputiloihin.

www.fakira.fiKork
eavärähteiset sungiitit Fakiralta

Arja Vainio
Hieroja/vyöhyketerapeutti
045-2702066
arjavainio.fi@gmail.com

Vyöhyketerapia
Hieronta ja imukuppihieronta
Antlitz-analyysit
Intialainen päähieronta
Kalevalainen jäsenkorjaus

Vastaanotot Liedossa ja Turussa
www.arjavainio.fi

40 vuoden kokemuksella
energia-, lähi- ja

kaukohoitoja
Hoidoista moni on saanut apua mm.
erilaisiin kipuihin, uupumukseen, 

univaikeuksiin, jännityksiin, 
stressioireisiin ym. 

Martti Palosaari
p. 040 520 9118

Henkisten asioiden laaja tuntemus.
Jaan mielelläni tietämystäni kanssasi

Fysikaalinen hoitolaitos
A X I S
Aninkaistenkatu 14 B 5. krs
20100 Turku
pirjo.m.lujala@gmail.com
Puh. 040-5003668
 (02) 5332274
www.axisfysio.fi

Johannes Greber
YHTEYDESSÄ JUMALAN

HENKIMAAILMAN KANSSA
sen lait ja tarkoitus

Kirja myynnissä osoitteessa 
www.galilealaiset.com

044 977 6760 Galilealaiset ry

Selvänäkijä Naomi M.
Ajanvaraus
040 541 4442
Puhelinaikoja /
henkilökoht. eri
paikkakunnilla

TAROT
VANHA VIISAUS

TAROT
VANHA VIISAUS

Meditaatio,
tulkinnat, kurssit,
luennot, messut
ym. tapahtumat.

Meditaatio,
tulkinnat, kurssit,
luennot, messut
ym. tapahtumat.

www.tarot-tuula.fiwww.tarot-tuula.fi

Yhteydenottoasi
lämmöllä odotellen,
Tuula 041 707 1920

Astral TV:n juontaja-asiantuntija,
Ultra-lehden tarot-palstan kirjoittaja
Tuula Huhtala

Astral TV:n juontaja-asiantuntija,
Ultra-lehden tarot-palstan kirjoittaja
Tuula Huhtala
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