MITÄ ON ELÄMÄNKENTTÄLUENTA?
Olen psyykkisten energioiden ja niiden muuntumisesta kiinnostunut tutkija ja hoitaja, jonka oma noin
30 vuoden intensiivinen ja kokemukseen perustuva tutkimus pitää sisällään yli 4000 ihmisen
henkilökohtaisen aura-, chakra- ja elämänkenttäluennan/energiatutkimuksen ja myös hoidon.
Ihmisen energiakenttä pitää sisällään ja heijastaa useita erilaisia energioita, jotka ympäröivät meitä ja
joita me kuljetamme mukanamme. Esim. omat ajatuksemme ja tunteemme heijastavat meitä itseämme
sisältämme käsin. Olemme sitä mitä ajattelemme tai tunnemme - kuulee usein sanottavan. Tämä
tietyssä määrin pitää paikkansa, sillä niin positiiviset kuin negatiiviset energiat ovat muokanneet
meidän sisäistä ja ulkoista maailmaa ja vaikuttavat myös kehon fyysisiin kudoksiin ja näin omat
kokemuksemme muuttuvat kehoksi.
Elämässä on valtava määrä tapahtumia, jotka vaikuttavat energian kulkeutumiseen ihmisen
energiajärjestelmässä niin, että niistä muodostuu syviäkin kokemuksia kehotietoisuuteen; ihmissuhteet
- niin menneet kuin nykyisetkin, erilaiset traumaattiset kokemukset ja niitä seuraavat muistot,
mielikuvat, opitut asenteet, mallit, roolit eri uskomusjärjestelmät niin hengelliset kuin
taikauskoisetkin.
Emotionaaliset kokemukset siirtyvät biologiseen energiajärjestelmään ja näin vaikuttavat solujen
muodostumiseen. Tästä seuraa että energia, jonka solukudos on luonut, alkaa heijastaa juuri niitä
tunteita. Opittu uskomusjärjestelmä kehoon muodostaa energian kielen, jonka sensitiivinen tai
intuitiivinen ihminen voi lukea.
Olen viimeisten 30 vuoden aikana sekä tutkinut että harjoittanut intuitiivista selvänäköä ja
elämänkenttäluentaa, käsittäen lähinnä energiatukosten ja sairaustilojen ihmisille aiheuttamat niin
keholliset kuin psyykkisetkin sairauden kaltaiset tilat. Opetan myös kuinka voi selvänäköisesti tutkia
itseään ja siihen liittyvää intuitiivista hoitamista ja parantamista.
Olen ensimmäisenä suomessa, noin 25 vuoden ajan, tutkinut laajemmin kiviterapian käyttömuotoja,
joka on eräs osa-alue kohtaamisterapioista ja ideana on, että ihminen voi kohdata esim. oman
ongelmansa suoraan käyttäen; kivirentoutusta,kivimielikuvamatkaa, kivimeditaatioita, kiviterapiaa,
voimakivikäsittelyitä tai suojautumista kielteisiltä energioilta.
Tarjoan Teille mahdollisuutta opiskella energioita ja niiden muuntamisen tekniikoita erilaisten
luentojen, kurssien, seminaarien tai henkilökohtaisten kontaktien, siis elämänkenttäluennan muodossa.
Kurssin hinta 50 € päivä per henkilö, isompi ryhmä sopimuksen mukaan. Henkilökohtaiset
energiatukosten ja sairaustilojen selvänäkötutkimukset ja hoitotoimenpiteet 50 € henkilö. Hoidon
kesto n. 2,5 tunti.
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