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ALUKSI
Kanavoitsija näkee Äiti Marian, joka antaa viestin
" Sinä saat puhua omaa totuuttasi. Aspektini pyrkii pintaan. Tämä olemuspuolesi on ollut piilossa, vaiettuna, nääntyneenä, suu tukittuna liian kauan.
Kun se pääsee ulos, prosessi helpottuu.
" Se antaa lempeyttä, pehmeyttä ja kantaa pelkojen, tuntemusten yli ja läpi.
Sen rakkaus on täynnä kärsimystä, mutta siinä on myös parantava voima, jota nyt tarvit. Parantava voima tulee sinusta itsestäsi sinulle itsellesi. Sinun on
nyt vain avattava suusi.
" Saatat kokea, että kävelet tietä raskaasti yksinäsi, uuvut puhumisen pelon alle. Tieto omasta totuudestasi on kuitenkin sisälläsi, se on ollut siellä katkeamattomasti.
" Tartu tuohon tietoon kuin viimeiseen ohueen oljenkorteen, vaikka se tuntuisi
ohuelta seitiltä. Tämä on traumasi ydinkysymys. Seitin ohut tuntemus sisälläsi totuudestasi johtuu pelosta, että et uskalla pitää siitä kiinni.
" Ota siitä voimaa, silloin uskallat toimia ja puhua totuudestasi käsin ja kohdata pelko tyrmäämisestä. Anna tyrmäyspelon nousta ylös, se on se ydintraumasi. Anna kehosi vapista ja olla heikko.”

Oheinen symboli ilmestyi
kurkkuchakraani meditaatiossa,
tieni alussa Reiki-kurssilla.
Alaspäin osoittava kolmio on yoni,
feminiinistä shakti-energiaa.
Sen päälle syttyi liekki.

Kanavointi
" Sinulla on intiaanisoturin mentaliteetti.
" Olet eräänlainen upseeri.
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Kanavointi
" Herätän sinut henkiin tällä kirjalla.
Näen unta
Olen intiaani-mies ja maalaan taulujani. Katselen värejä läheltä, nautin niiden hehkusta. Maalaan sarvipäistä ihmishahmoa minun siniselläni. Hahmo
on buffalon eli biisonin päähineeseen pukeutunut intiaani. On hyvin tärkeää
käyttää oikeita värejä.
Cheyenne-päällikkö Chief Wolf Robe on tapaamassa minua. Hän ei puhu oikeastaan mitään, vinkkaa vain silmäänsä värien ja kankaan suuntaan. Antaa ymmärtää, että minun tulisi aloittaa maalaaminen.”
Uni
Nautin auringosta ja suloisista kukkasista, joiden keskellä pulahdan virkistävään veteen. Uima-allas sijaitsee suojaisassa puutarhassa ja kuvittelen aluksi
olevani yksin. Hieman petyn huomatessani altaan toiseen päähän pulahtavan
joukon miehiä ja naisia.
Veden varassa alasti. He tulevat yksitellen luokseni, naurussa suin ja kikatellen. He nuolaisevat kylkeäni, käsivarsiani. Olen hämilläni, sillä en tiedä
mistä on kyse. Mitä he minusta oikein kuvittelevat? En ole sitäpaitsi kiinnostunut eroottisesta kanssakäymisestä naisten kanssa....khöm, orgioiksiko tämä
on menossa?
Rauhoitun, sillä he käyvät luonani ja jatkavat samantien uimistaan. He eivät vaadi minulta mitään. Paratiisin ilo ja aistillisuus ovat läsnä. Olen turvassa.
Kuin vastauksena ajatuksilleni, ääni selittää päässäni.
– Me juhlimme Shiva-olemustasi!

9.9.2018 Turussa Sisko Sinilintu
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I am a Dreamcatcher, akryyli kankaalle 2000, 80x160
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1. ENERGIATYÖN MERKITYS
VALOENERGIOIDEN ROOLI
Ihmiset ovat vaistomaisesti oivaltaneet, että uuden ajan energiat ovat saapuneet käytettäväksi. Laajemman spektrin energiat rakentavat yhteyttä MINÄ
OLEN läsnäoloon, mikä on monien lähteiden mukaan uusi kokemus maapallolla. MINÄ OLEN läsnäolon energiaa kutsutaan Mahatmaksi. MINÄ
OLEN Mahatma!
Uudet energiat vahvistavat yhteyttä kotiplaneettaamme. Voimme inkarnoitua tänne koko voimassamme. Hienojakoisella tasolla olevat yhteydet,
eräänlaiset energiakanavat Maahan tunnetaan axitoniaalisina linjoina ja linjat
Lähteeseen galaxitonaalisina linjoina. Voimme työskennellä hyvin isojen teemojen kanssa. Aiemmin käyttämämme energiat eivät tähän täysin kyenneet,
mutta ne ovat tuoneet meidät tähän valmiustilaan. Ei ole kyse paremmuudesta energioiden välillä, vain erilaisuudesta. Energioiden on laajennuttava sitä
mukaa, kun kasvamme. Minulle uutta spektriä on edustanut Shamballa1 .
En osaa kuvitella kasvua ilman valoenergioita. Ne ovat kuin happi, rakkaus ja kannatteleva Jumalan syli. Ilman niitä tiellä olisi paljon vaikeampaa.
Henkistä tietä ja prosesseja leimaa paljolti se, millaisessa tilassa astutaan
polulle. Onko kaikki melko hyvin vai koetaanko kärsimystä. Määritteleekö
uteliaisuus mystiikkaa kohtaan se, mihin keskitytään. Olen niitä, jotka ovat
ottaneet paljon käsiteltäväkseen. Olen kokenut mystisiä kokemuksia, nähnyt
entisiä elämiäni ja tavannut olentoja näkymättömän tasolta. En kuitenkaan
mene kirjassani kovin paljoa niihin.
Energiavirityksissä vastaanotamme Jumalan rakkautta ja elämänvoimaa
ja Kristustietoisuus saa sijaa meissä. On yksilöllistä, missä määrin pystymme
ottamaan virityksiä vastaan. Viritykset saattavat pysähtyä energiakenttään tai
mennä syvälle kehon soluihin ja psyyken syvätasoille. Ne saattavat nostaa tukoksia esiin saman tien ja reaktiot pelottavat joitakin, myös opettajia. Viritysten jälkeen alkaa määrittelemättömän pituinen ajanjakso, jossa prosessointi
1. Shamballa MDH:n uusi nimi on New Paradigm Multi-Dimensional Transformation™
- menetelmä henkilökohtaiseen muutokseen ja omaan mestaruuteen, perustaja John Haridas Armitage
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Suorituksiin keskittyvässä ajassa henkisyydessäkin ajatellaan helposti, että kasvun mittana on ulkoinen menestys. Olemmehan Luojia ja
meillä on ohjakset täysin käsissämme.Vai onko se niin? Olemmeko valmiita kohtaamaan kärsimystä, esitämmekö häpeän vuoksi olevamme pidemmällä, kuin olemme? Millaisia haasteita koemme ryhmissä ja miksi henkisistä mustelmista puhutaan kuiskaten?
Kirjoittaja paljastaa kipukohtiaan, keskeneräisyyttään ja pohtii yleisiä uskomuksia.Mitä ajattelemme energioista?Voiko niillä manipuloida? Mitä oma voima on? Onko egolla sittenkin tärkeä rooli, vai
tuleeko minuus kuollettaa? Pelkäämmekö ylösnousemusta niin,
että rankinta tietä kulkevat jäävät yksin?
Entä jos entiset elämät paljastavat raskaita tekoja? Millaisia kokemuksia tunneprosessi tuo? Miten luovuus ja kontrollista
luopuminen edistävät kasvua? Mitä kirjoittaja ajattelee Jumalasta? Onko pimeys harhaa?
Valon ja varjon tiellä – Pohdintoja henkisen matkan
solmukohdista on värikäs, henkilökohtainen ja vaikeita aiheita avoimesti kohtaava teos. Kirja Sinulle, joka olet kokenut tai kokemassa vaikeita aikoja – Sielun pimeää yötä. Sinulle, joka koet itsesi oman tien kulkijaksi,Valon soturiksi. Kirjoittaja rohkaisee erityisesti niitä, joiden tie on tavanomaista
kivikkoisempi ja ehdottomampi.
Kirjoittajan näkemykset ja kokemukset pohjautuvat pitkäaikaiseen valoenergioiden kanssa työskentelyyn, taiteeseen
sekä yhteyteen henkitasojen kanssa.Tekstiä elävöittää runsas ja värillinen, tekijän kanavoima taidekuvitus.
Sisko Sinilintu on kuvataiteilija ja graaﬁnen suunnittelija
sekä New Paradigm Multi-Dimensional Transformation
Basic Teacher & 13D Healer (ent. Shamballa MDH).
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