Sisäinen muutos vaikuttaa
elämän kokemiseen
COSMIC JOHANNA TIAINEN

N

oin 19 vuotta tein aktiviisesti
energihoitoja ja pidin selvännäköistuntoja Suomessa ja Ruotsissa. Se alkoi tuntua kehossa ja mielessä. Unohdin siivota jälkiäni ja työstää
omaa selkäreppuani lapsuudenkokemuksistani ja miessuhteitten jäljiltä.
Elin niin ”tässä ja nyt” ja koin itseni yliluonnolisen vahvaksi, koska minun oli
helppo päästää irti asioista ja elää tässä
hetkessä. Energiatasoni tai jaksamiseni
alkoi kuitenkin hiljaa mennä alamäkeä
ja kun äitini nukkui pois helmikuussa
2019, suuri käännös alkoi. Ymmärsin,
että nyt on aika tehdä suurempi muutos,
jotta voin alkaa elää omilla ehdoillani
eikä vain pyöriä samoissa ympyröissä.
Päätin muuttaa lasten kanssa maalle ja
minua johdatettiin keski-Ruotsiin pieneen kylään, jossa asuu vain 5000 ihmistä. Paikkakunnan nimi on Ödeshög,
joka tarkoittaa suurinpiirtein ”Kohtalon

kasa”, jos nimen käntää suomeksi. Noin
neljä kuukautta ennen muuttoa en ollut
koskaan edes kuullut paikkakunnasta,
mutta muutin sinne kesällä 2019.
Jätin vanhan elämän Tukholmassa
taakseni ja kaikki asiakkaat sekä ystävät,
sen mukana myös vanhan identiteetin ja
kuvan itsestäni. Surutyö alkoi unelmien
ohella. Nyt vuosi muuton jälkeen olen
ehtinyt kokea paljon sielun unelmia ja
toivomuksia ja aloittanut uuden terveemmän elämän, jossa olen vielä vastaanottavaisempi sisäiselle johdatukselle enkä enää vastusta vahvoja tunteita,
joista en kuitenkaan pääse eroon, kun
olen tunneihminen. Aikaisemmin söin
paljon herkkuja tunteiden hillitsemiseksi. Nyt kehoni on saannut vuoden rakkautta ja luonnon läheisyyttä. Teen nykyään itse omat yrttiteeni ja liikun joka
päivä koiran ja rakkaani kanssa ulkosalla. Ostin auton ja hankin ajokortin. Se
lisää vapauden tunnetta. Voin vaikuttaa

oman elämäni suuntaan, kuten myös
sinä voit. Pitää olla vain selkeä itsensä ja
omien rajojensa kanssa.
Meidän jokaisen täytyy tehdä sisäistä työtä, ennen kuin pääsemme uuteen
ulottuvuuteen ja elämä voi alkaa toteutua visioittemme mukaan. Ei mikään
todellinen tule ilman sisäistä työtä. Kun
kannamme tunnetraumoja kehossamme ja chakroissamme, kasaantuu paljon tukoksia ja energia ei enää virtaa
luonollisesti. Se vaikuttaa tietysti myös
mieleemme. Kotimme ja lähisuhteemme kertovat paljon sisäisestä voinnistamme. Voimme tehdä pieniä elämän
remontteja koko elämän ajan tai sitten
kunnon remontin kerralla. Muuton jälkeen päätin myös antaa hiukseni kasvaa
luonnollisen värisiksi, joka nykyään onkin tummentunut, vaikka lapsena olin
vaalea. Noin kymmenen vuotta värjäsin hiuksiani vaaleiksi. Muutos tuntui
hyvin symboliselta ja villi luonnollinen
minäni on päässyt ulos leikkimään ilman ympärillä olevia liikoja asioita, joihin voi eksyä, kuten suurissa kaupungeissa helposti käy. Tekniikka myös syö
meiltä paljon aikaa ja energiaa. Oletko
miettinyt, miten sinä pärjäisit, jos tekniikka jonakin päivänä ei enää toimisikaan?
Uudet energiatyövälineeni ovat nykyään äänimaljat ja rummut. Musiikki ja laulu ovat aina olleet minulle hyvin läheisiä. Kun on tyhjentänyt itsensä
vanhasta, voi uusi jakso elämässä alkaa.
Tervetuloa kuuntelemaan youtubissa
blogini kautta, nimellä Cosmic Johanna
High vibe, honest and raw.
Varmaan joskus vielä tapaamme Turussa Konsan Kartanossa. Suomi on minulle hyvin rakas.

KRISTOSOFIA

YLEISÖESITELMÄT SUNNUNTAISIN KLO 13.00
NUOTIO RY:N HUONEISTOSSA ANINKAISTENK. 5 A 5, TURKU
27.9. Pirkko Wiggenhauser
Avartuva ihmistajunta
11.10. Pekka Okko
Olisiko kuolema voitettavissa?
25.10. Timo Eränkö
Jälleensyntyvä ihminen
1.11. Raija Kiiski
Seitsenkertainen maailmamme

8.11. Kyösti Niiranen
Piirteitä J. R. Hannulan elämäntyöstä
15.11. Jaakko Kesävuori
Uskonpuhdistuksen lähtökohtia
22.11. Sinikka Savolainen
”Olipa nuori Joukahainen”

Kirjamyyntiä ja -lainausta
esitelmien yhteydessä

www.kristosofia.fi TERVETULOA!
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Turun 20.

SATEENKAARIPÄIVÄT
10.–11.10.2020 Konsan Kartanossa
Emme ole yksin – elämä
erillisyyden ja ykseyden vuoropuheluna
Lauantai 10.10.

11.00 Tarja Salomaa: Toukasta kotelovaiheen kautta
perhoseksi – mihin ihmiskunta on matkalla
koronan jälkeen? Luovuuden uudet harmoniset
ja dynaamiset voimat Kultaisen Aikakauden
rakentajina
12.30 Ruokailu
13.30 Johannes Kurki: Veedinen ratkaisumalli kriisiin
15.15 Kahvitauko
15.45 Seppo Ilkka: Ihminen Maan kansalaisena
16.45 Pirjo Viskari: Sädemestarit apunamme.
Ihmisen sisäinen yhteys Maan ja planeettojen
energeettisiin voimapaikkoihin
18.15 Loppukeskustelu
Katso muutokset www.konsankartano.eu
Tapahtuman järjestää
Turun henkinen keskus ry

Sunnuntai 11.10.

11.00 Pentti Paakkola: Henkiset olennot ja
niiden tehtävä maailmassa ja ihmisessä
12.30 Ruokailu
13.30 Veli Martin Keitel: Nykymaailma
muinaisesta viisaudesta nähtynä

Muinaiset korkeakulttuurit kuten Atlantis, Egypti ja
Sumer loivat perustan maailmalle, jossa nyt elämme.
Voimmeko saada valaistusta nykymaailman
omituisille yhteiskunnallisille ilmiöille muinaisten
tietäjien viisaudesta? Näin uskovat ainakin
Damanhurin henkisen yhteisön asukkaat Italiassa.

15.30 Kahvitauko
16.00 Seppo Ilkka: Ihminen Universumin
Kansalaisena
17.00 Loppukeskustelu

Pääsymaksu: 1 päivä 15 € jäsenet, 20 € muut.
2 päivää 25 € jäsenet, 30 € muut.

TURUN HENKINEN KESKUS RY:N SYKSYN OHJELMA 2020
Katso muutokset www.konsankartano.eu /Turun henkinen keskus ry

24.9. Paavo Nevalainen: Ihmiskunta ja muut olennot
1.10. Matti Salo: Muinainen rakentaminen
15.10. Irmeli Mattsson: Morfogeneettiset kentät ja
morfinen resonanssi.
Henkisesti orientoituneet ihmiset saattavat kokea
yhteyttä johonkin muille näkymättömään, suojelusenkeliin tai korkeampiin henkisiin voimiin. Käsite
morfinen resonanssi on syntynyt tieteellisestä meille
näkymättömien kenttien ja voimien tutkimuksesta.
Monenlaista mielenkiintoista on löytynyt.
22.10. Sanna Suutari ja Luke Hay: Self inquiry mielen
vapautumisen ja parantumisen tukena (www.vapaaksikuoresta.com)
29.10. Ansa Lybeck: Oksitosiinibaari. Läsnäolevan
kosketuksen vaikutukset ja merkitys henkisen
kehityksen työkaluina. Uutta virtaa elämään ja
ihmissuhteisiin

5.11. Ylar Lindepuu: Rajattomat sisäiset mahdollisuudet
(www.iika.fi)
12.11. Seija Aalto ja Seppo Ilkka: Pysähtyminen ja paluu
todelliseen itseen (www.uusisade.fi)
19.11. Maria Nordin: Mielen vaikutus terveyteen. Fyysisten oireiden takana on aina vastustus, joka voidaan
voittaa kiitollisuuden avulla (www.marianordin.fi)
26.11. Annika Karppelin: Miten ravinto voi edistää
henkistä kehitystä
3.12. Jukka Viertomanner: Ajankohtaisista tapahtumista valtiollisen astrologian valossa
10.12. Henkinen etsintä yksin ja yhdessä läpi elämän –
keskustelua Paavo Nevalaisen johdattamana

Sisäänpääsymaksu 6 €, jäsenet 3 € (sis. teetarjoilun).
Luennot ovat torstai-iltaisin kello 18.30.

Konsan Kartano
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