Uuden ajan

kristallienergiat
- Suomessa ja suomalaisissa tällä hetkellä vaikuttavat energiat

Tällä hetkellä Suomessa vaikuttaa erittäin vahva ja puhdas rakkaus-älyllinen kristallienergia. Kristallienergia on uuden ajan energiaa, joka värähtelee viidennestä ulottuvuudesta 12. ulottuvuuteen.
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U

uden ajan kristallienergia
on myös riittävän vahva
kannattelemaan ja tasapainottamaan Maa-planeetan
omaa materialisointi- ja luomisvoimaa
sisältävää kultaista energiaa. Tällä hetkellä kultaisen energian ilmentyminen
Suomessa ja meissä suomalaisissa on
vielä vähäistä.

Uuden ajan energioiden
erityispiirteitä
Kultainen energia on Maan muinainen energia ja se voi sulautua uudella
tavalla fyysiseen olemukseemme nyt,
koska rakkaus-älyllinen uuden ajan
kristallienergia toimii sen vastavoimana ja tasapainottajana. Kultainen energia - kuten myös kristallienergia - sisältävät 4 peruselementtiä (tuli, vesi,
maa ja ilma) sekä maskuliinisen ja feminiinisen aspektin.
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Kultainen energia edustaa yhdistyneen henki-kehon luovuutta ja luomisvoimaa nimenomaan kehon kautta. Se
liittyy tapaamme ilmaista itseämme
ja niitä asioita, joista nautimme, jotka
tuottavat meille iloa, joita pidämme tärkeänä ja jotka parhaalla mahdollisella
tavalla kertovat sen, miksi olemme täällä juuri nyt. Kultainen energia auttaa
meitä toimimaan aktiivisesti ja tiedostamaan omat kehittymisvaihtoehdot
sekä mahdollisuudet ympärillämme.
Kultaisen energian tarkoitus on tehdä meille erityisen selväksi tarkoituksemme täällä – vain ja yksin sinä voit
toteuttaa oman elämäntehtäväsi parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän
on mahdollista onnistua vain oman
kultaisen energian luomisvoimamme
kautta – emme onnistu mitenkään, mikäli yritämme ”varastaa” toisen energiaa tai elämäntehtävän. Vaali siis elämäntehtävääsi ja yhteyttä itseesi.

Ilman kristallienergian tasapainottavaa vaikutusta kultainen energia voi
viedä meidät myös epätasapainoon,
jossa elämä keskittyy liikaa nautintojen kokemiseen sekä niiden jatkuvaan
etsimiseen.
Uuden ajan kristallienergia on ominaisuuksiltaan vahvasti tavoite-suuntautunutta ja fokusoitunutta energiaa
ja vie meitä kehityksessämme järjestelmällisesti eteenpäin. Kristallienergia edustaa rakkausälyä ja tasapainoa, joka keskittyy totuuteen, puhtauteen, yleiskuvan saamiseen, estetiikkaan, kauneuteen, ajatusten ja tekojen
nopeaan etenemiseen, rakenteeseen ja
henkilökohtaiseen elämäntehtävään,
dharmaan.
Se on ympärillämme erityisesti uuden ajan aurarakenteessa mutta
myös kehossamme. Uuden ajan kristallienergian tehtävä on tasapainottaa
vahvaa kultaista energiaa, jotta voim29

Kultainen
energia on
vahvasti
sosiaalinen

me toimia omassa elämässämme parhaalla mahdollisella tavalla ja tehdä
niitä asioita, joita meidän on tarkoitus
täällä toteuttaa.
Kristalli-kultaenergian kautta tuleva tasapainosi ja eheytesi takaa sen,
että voit yhtä aikaa keskittyä niin itseesi kuin ympärilläsi oleviin asioihin
ja ihmisiin täysipainoisella ja vahvalla
tavalla. Säilyttääksemme tasapainon,
meidän on otettava huomioon erilaiset
tarpeemme niin kehon kuin energian
tasolla, ympäristön osalta ja elämäntehtäväämme liittyen. Kehon tarpeiden ymmärtäminen ja huolehtiminen
on erityisen tärkeää, sillä se on henkienergiamme koti ja ”kosminen kirjasto”, jonne on varastoitu kaikki olemassa oleva tieto meistä.

Suomalaiset ovat tällä
hetkellä murrosvaiheessa
Mikäli kehomme ei saa osakseen sitä
huomiota tai kunnioitusta jota se tarvitsee, asiat elämässä etenevät hitaammin. Vain osa suomalaisista kokee on30

nellisuuden tunnetta myös kehotietoisuuden kautta tai itsestä sisältäpäin.
Onnellisuutta ja onnistumista elämässä on monen mielestä helpompi “laskea tai mitata” ulkoisten asioiden, kuten esimerkiksi omaisuuden tai työn
kautta. Kun kosketus itseemme ja erityisesti kehoomme ei ole paras mahdollinen, kultainen energia, joka on
siis vahva kehollinen energia, ei pääse sulautumaan osaksi meitä.
Suomalaisten suuri henkilökohtainen haaste tällä hetkellä on myös yksinäisyys. Suomalaiset haluavat ympärilleen tilaa eivätkä ole erityisen sosiaalisia. Koska kristallienergia, joka vaikuttaa täällä vahvana, keskittyy aina yksilön potentiaalin nostamiseen, kokonaisuuden huomioimiseen sekä tavoitteiden saavuttamiseen, vuorovaikutus ihmisten kesken saa vähemmän huomiota. Eri alueet Suomessa ovat myös energioiltaan erityyppisiä ja jos koemme olevamme toisenlaisia kuin ympäristömme, käännymme helposti sisäänpäin.
Energia Suomessa ei ole itsekeskeinen, se ei vain ole niin sosiaalista kuin

monissa muissa maissa. Tällä hetkellä
valmiina odottava ja Maa-planeetalta
integroituva kultainen energia on taas
vahvasti sosiaalinen ja yhteistyöhaluinen. Aktivoituakseen täällä Suomessa
kultainen energia tarvitsee ihmisten
aktivoitumista ja sosiaalistumista jokaisen omassa ympäristössä.

Suomi ja suomalaiset
ovat keskittyneet maa- ja
ilmaelementteihin
Suomen energia on pääosin suuntautunut Maa-elementin ominaisuuksien edistämiseen - neutraalius, rauhallisuus, vakaus ja selkeiden rajojen
asettaminen on etualalla päivittäisessä
elämässä. Suomessa vaikuttaa vahvasti myös ilma-elementti – se tarkoittaa,
että ihmisillä on visioita ja ajatuksia ja
he keskittyvät siihen, että ottavat mahdollisimman paljon selvää asioista, jotta tieto ja ymmärrys eri aihealueista lisääntyy. Vasta sisäistettyään riittävästi
vastaanottamaansa informaatiota, alkaa tiedon jakaminen muille.
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Vaikka Suomessa on paljon ihmisiä, jotka käyttävät vesi ja tuli-elementin ominaisuuksia maa- ja ilmaelementin lisäksi, vesi- ja tulielementtien ominaisuudet ovat enemmän ns.
taustavaikuttajia.
Tulielementin aktivoituessa ihmisen sisäinen totuus, palo ja halu tehdä
asioita aktivoituu. Vesielementti taas
sisältää tunteiden ilmaisun, lisää elämän virtausta (flowta) ja kykyä löytää
tasapaino sekä sopeutua erilaisiin tilanteisiin. Mikäli nämä kaksi elementtiä eivät toimi meissä riittävän aktiivisesti, ihmiset kääntyvät liikaa sisäiseen
maailmaansa ja alkavat tehdä kummallisia, ehkä ikäviäkin asioita, koska eivät tunnista itseään ja omia tarpeitaan. He tiedostavat vain sen, etteivät ole tyytyväisiä ympärillään oleviin asioihin.
Tällaisessa tilanteessa on helppo
vetäytyä sosiaalisista suhteista. Elämä alkaa tuntua suorittamiselta ja lähes kokonaan “työltä” täynnä vastuita. Elämästä nauttimiseen ja itselle mukaviin asioihin ei jää lainkaan aikaa.
Emme jaksa laajentaa henkilökohtaista tietoisuuttamme, jolloin myös huomio itseämme kohtaan ja halu auttaa
muita vähenee.
Maa- ja ilmaelementtiin keskittyminen tarkoittaa usein myös sitä, että ihmiset ovat pääsääntöisesti asiallisia ja
noudattavat yhteisesti sovittuja sääntöjä. Haasteeksi nousee se, että ihmiset innostuvat harvoin uusista asioita
ja kultaisessa energiassa fokus on nimenomaan aktiivisuudessa, yhdessä
tekemisessä ja innostuksessa.

Kultaisen energian
aktivoiminen
Täällä Suomessa kultainen energia aktivoituu ihmisissä erityisesti silloin,
kun liikutaan luonnossa tai vietetään
aikaa eläinten kanssa. Kultainen energia ei ole kytkeytynyt vielä ihmisten
välisiin suhteisiin ja kommunikointiin.
Se on alue, johon meidän on suunnattava seuraavaksi aikaamme ja energiaamme.
Monet suomalaiset käyttävät runsaasti rahaa henkilökohtaiseen hyvinvointiinsa. Silti ongelmana on se, että
kuuntelemme omia tarpeitamme liian
vähän tai emme juurikaan kommunikoi toisten kanssa, jotta innostuisimme asioista henkilökohtaisella tasolla
tai innostaisimme myös muita. Usein
jaamme neutraalia tietoa ja oivalluksiamme, emme henkilökohtaisia tuntemuksiamme. Tulielementin aktivoituULTRA 5-6/2016

minen vaatii aina innostumisen, palon
ja halun tehdä jotakin omaksi ja usein
samalla myös ympärillä olevien asioiden ja ihmisten hyväksi.
Suomessa ihmiset käyttävät älykkyyttään ja kykyään ottaa vastaan tietoa mielen tasolla. Kehon viisautta ja
henkistä tietoisuutta hyödynnetään
vähemmän. Tämä on ristiriitaista sen
vuoksi, että Suomessa on paljon henkisesti tietoisia ihmisiä. Kuitenkin monet
pitävät sisäisen viisautensa ja ominaisuutensa piilossa perheeltään, naapureiltaan ja ystäviltään… Taustalla on
usein pelko joutua naurunalaiseksi tai
leimaantua “liian omituiseksi”.
Henkinen virtaus on kuitenkin syvällä ihmisten kehotietoisuudessa kuten kätketty aarre. Kun löydämme ja
alamme käyttää aarrettamme, täysin
uusi elämä alkaa ja vie meitä mennessään uusille elämänpoluille – ihmisten
tapa elää ja olla muuttuu; haluamme
nähdä ja kokea maailmaa, jossa tietysti on myös omat haasteensa mutta samalla myös mahdollisuus kokea, tuntea ja oppia uutta.

Suomenruotsalaiset ja
saamelaiset – Suomen
tulielementin aktivoijina
Kantasuomalaisilla on keskimäärin vähemmän tulielementtiä energiassaan
kuin suomenruotsalaisilla ja saamelaisilla. Suomenruotsalaiset ja saamelaiset ilmaisevat itseään voimakkaammin
ja nopeammin kuin kantasuomalaiset
– he esimerkiksi ilmoittavat, jos ovat
tyytymättömiä johonkin tai asiat etenevät heille liian hitaasti. Tämän vuoksi suomenruotsalaisilla alueilla huomio on keskittynyt paljon enemmän
kommunikointiin ja myös totuuden
esille saamisen. Mikäli ihmiset kokevat etteivät tule kuulluksi ja ymmärretyksi, he turhautuvat ja kirjaimellisesti “korottavat” ääntään.
Puhtaasti suomenkielisillä alueilla
ihmiset taas ovat yleensä hiljaa, vaikka olisivat tyytymättömiä. He pitävät
tyytymättömyyden tiukasti sisällään
ja näin se kasvaa heidän mielessään,
saaden mittasuhteet, jotka voivat jossain vaiheessa johtaa joidenkin kohdalla henkilökohtaiseen romahtamiseen tai epätoivoisiin tekoihin.
Saamelaisilla kultainen energia on
aktivoitunut kehossa paljon vahvemmin kuin skandinaaveilla yleensä,
mutta esimerkiksi Suomessa ei ole juurikaan “tilaa” ilmentää kultaisen energian voimaa. Norjassa tilanne on toinen ja siellä saamelaisväestö elää vah-

vaa omaa kulttuuria edistävää henkistä elämää, joka poikkeaa suuresti esimerkiksi kantanorjalaisten elämästä.
Suomessa saamelaisten on mahdollista ilmentää itseään silloin, kun
heillä on riittävän vahva palo esimerkiksi taiteen, muotoilun tai musiikin
esittämiseen. Tällöin myös ympärillä olevat ihmiset aktivoituvat ja ottavat rohkeammin esille oman tapansa
käyttäytyä ja kommunikoida vahvistaen omaa keho- ja henkitietoisuuttaan.

Asioiden ja ajatusten
jakamisen merkitys kasvaa
Kristallienergian ja kultaisen energian alkaessa tehdä yhteistyötä, ei vain
kansallisella tasolla, vaan myös jokaisessa ihmisessä henkilökohtaisella tasolla, jokaisen henkilökohtainen vahvuus pääsee täysin uudella tavalla esille. Kanssakäyminen erilaisten ihmisten kanssa nostaa aina myös henkilökohtaista tietoisuuttamme.
Aktivoitumalla ja rakentamalla
toisten, henkisesti tietoisten ihmisten
kanssa toimivia verkostoja maan sisällä, rakentuu uusia ja aktiivisia linjoja,
jotka vaikuttavat koko maan olemassa oleviin energiarakenteisiin luoden
ja avaten uuden ajan ajattelua ja toimintaa. Kun vuorovaikutus ihmisten
välillä avautuu uudelle tasolle, sillä
on suuri merkitys koko Suomen nykyhetkelle ja lähitulevaisuudelle. Ole
valmis lähtemään rohkeasti liikkeelle
ja tuomaan oma näkökulmasi ja toimintatapasi esille juuri NYT!

Artikkeli perustuu auratransformaatiohoidon luojan Anni Sennovin artikkeleihin ja luentoihin, käännös Henna
Honkamaa ja Johanna Saari.

Johanna Saari tulee kesän 2016 Ultrapäiville! Torstaina 7. heinäkuuta hän
luennoi aiheesta Auratransformaatio
– Uuden aikakauden energiaa ja pitää
workshopin Maan kultainen aika.
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