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Kuulumisia:
Tämä on viimeinen kurssin posti. Olen saanut
valtavasti hyvää palautetta kurssilaisilta. Moni on
kiitellyt ja kertonut tapahtuneista muutoksista. Vaikka
kurssipostit päättyvät tähän, matka jatkuu kuitenkin. 

Kurssihoidot on ajastettu ajattomalle tasolle ja ne voi
aloittaa milloin tahansa uudelleen kuunnellen
kanavoituja äänitteitämme. Itse lähettelen
sunnuntaisin klo 21 alkaen energiaa sillä ajatuksella,
että hoidan kaikkia kertaajakurssilaisia, jolloin voit
rauhassa liittyä joukkoon mukaan. 

Kurssipostit kannattaa säästää ja pdf-liitteet tulostaa tai tallettaa omalle koneelle. Jos sinulla ei ole 
tulostinta, niin voitko tulostaa kirjeet ystäväsi luona? Voit milloin tahansa kerrata kurssin tai 
osasia siitä. Tekstit on tarkoitettu osittain herättelemään kysymyksiä ja herkistämään kanavaa niin, 
että oma sisäinen tietosi pääsisi tulemaan kuuluville. 

Voit kerrata yhden postin kuukaudessa ja tehdä vaikka kuukauden ajan kerran viikossa 
meditaatiota postin aiheisiin liittyen. Nämä posteissa mainitut harjoitukset vahvistavat intuitiota, 
kun vaan jaksat niitä tehdä. 

Eräs kurssilainen kertoi lukeneensa windowsin nauhurille kaikki harjoitukset, jolloin hän tekee 
nyt niitä kuunellen omaa ääntä. Se on kuulemma tehostanut harjoittelua ja halusikin jakaa tämän 
vikin kaikille, kellä innostaa panostaa opiskeluun. 

Seuraa myös Rakkaudentähden Veloituksetonta Valolinjaa. Kerron siinä muista tärkeistä 
koulutuksista, jotka voivat kiinnostaa Sinua. Saat samalla ajankohtaiset Sinulle tarkoitetut 
kanavoinnit ja tarjoukset sekä kuulet yhteistyökumppaneidemme kuulumiasia. 

Toivon sinulta myös palautetta tästä kurssista. Kerro minulle, mikä kurssissa oli parasta? Jos oli 
parannettavaa? Lähetä palaute minulle osoitteeseen enkelikristallit@rakkaudentahti.net Muista 
mainita, millä kurssilla olet ollut. Käytän palautetta kertoakseni muille uusille oppilaille 
koulutuksista, joista uskon olevan heille hyötyä. Mikäli sinä koit kurssin hyväksi, tahdot varmaan 
laittaa puskaradiossa viestin kiertämään, että muutkin voivat avautua Sinun lailla ilmaiseksi? Jos taas 
löysit parannettavaa, tahdon tehdä korjaukset pikimmiten, jotta jatkossa Rakkaudentähti palvelee 
tyytyväisiä asiakkaitaan entistä paremmin. 

Sinun apusi on minulle valtavan tärkeä! Kiitos, että annat aikaasi vähän meille!



Pohdittavaa
- Jos on olemassa ylempi mentaalinen maailma, jonka korkeampi kultainen valo on Monadin
tietoisuutta ja alempi valo ihmisen egon mielen karkea maailma, niin miten intuitio ja
mielikuvitus eroavat toisistaan?

- Mitä eroa on intuitiolla ja luovuudella? Miten luovuus liittyy mielikuvitukseen?

- Luovuuden "koti" on seksuaalichakrassa ja intuition koti on kolmannessa silmässä ja nämä
molemmat chakrat ovat yhtä kaukana sydänkeskuksesta. Tunne kahdeksikkon liike ylös alas
sydänkeskuksen kautta. Alle jää maachakra, yhteys maailmaan ja ylle kruunuchakra, yhteys
taivaisiin. Kahdeksikon silmukat sulkevat sisäänsä minuuden solarpleksuksen ja tahdon
ilmaisevan kurkkuchakran. Mieti chakrajärjestelmääsi tutkiessasi kahdeksikkoa!

- Pohdi myös, mikä ero on intuitiolla ja korkeampien maailmojen mentaalisella tiedolla?

Itse pohditut kysymykset avaavat itse oivallettuja vastauksia. Hyväksy myös se, että aina ei 
vastauksia ole. 

Meedion työstä
Meedio on välikappale, jota henki - olennot
käyttävät välittämään sanomia ihmisille. Koska
henki - olennot tarvitsevat tähän tarkoitukseen
elämänvoimaa, meediot ovat ihmisiä, jotka ovat
sopivia elämänvoiman lähteeksi.

Sanoma voi saapua meediolle monella tapaa. Jos
sanomat saapuvat kirjoituksen kautta toiselta
puolelta, kutsutaan välittämiä kirjoitusmeedioiksi. Kirjoituksen lisäksi Henkiolennot voivat käyttää
meedion kättä piirtämiseen ja maalaamiseen. Automaattikirjoituksessa meedio ei kirjoita omalla 
käsialallaan, vaan käsiala muuttuu henkiolennon käsialaksi. Puhemeediot puolestaan välittävät 
sanomia puheen kautta. 

Meedio voi olla joko syvä- tai puolitranssissa tai sitten aivan hereillään. Koska henkimaailma ja 



ihmiset ovat kehittyneet, on yhä yleisempää, että meedio on täysin tietoinen kaiken aikaa.  Herkkä 
meedio tuntee kirjaimellisesti, kun edesmennyt sielu laskeutuu kehoon. Hänen tuntemuksensa 
omasta kehosta muuttuu. Esimerkiksi lihava edesmennyt tuntuu venyttävän kehon rajoja ja 
meedio voikin kuvailla joskus hyvin tarkasti, minkälainen sielu on ollut eläessään. 

Meediolla saattaa muuttua ääni edesmennyttä kanavoidessa. Joskus sieluilla on hyvin tärkeitä 
viestejä välitettäväksi maailmaan. Meedion työ ei sinällään kohdistu eläviin, vaikka se tuokin 
valtavasti lohtua sureville sillä meedion työn tärkein keskipiste on toimia matkaoppaana 
henkimaailmassa. Hänen on tunnettava kuoleman energiat ja tasot, jotta hän voi auttaa sieluja 
kirkkaimpaan valoon. 

Kaikilla ei ole meedion kutsua, mutta kenellä sellainen on, hän harvoin pystyy vastustamaan omaa
polkuaan loputtamasti. Anatutuminen omalle tehtävälle tuottaa kuitenkin ihmisen elämään paljon
hyvää takaisin ja valoon autetut sielut tulevat auttamaan meediota monissa asioissa. Meediolla 
onkin usein paljon henkioppaita selkänsä takana ja hän työskentelee monien henkimaailman 
auttajien, mestareiden ja lääkäreiden kanssa sielujen hyväksi. 

Ennen meedion tehtävän aukeamista ihminen käy usein läpi masennusjakson, joka näyttää olevan 
melkeinpä ilmeinen merkki meedion kykyjen aukeamisesta. Elämässä usein ilmenee muitakin 
vastoinkäymisiä, jotka johdattavat valotyöntekijän henkisesti oikeanlaiseen tilaan. Ego tarvitsee 
oppiläksyjä ja on hyvä muistaa, että olemme itse sopineet nämä koettelemukset jo ennen syntymää
tiellemme ja ne tulevat näin hyvästä syystä. Mitä avoimempi ja antautuvampi on omalle tehtävälle,
sen vähemmän tarvitsee takkuilla oppiläksyjen parissa. 

Usein meedion tehtävässä auttaa, jos on vanhempia meedioita tukemassa ja neuvomassa. 
Kirjastoista löytyy lisäksi paljon tietoa ja kirjallisuutta. Jokaisella meediolla on lopulta oma tapansa
toimia henkimaailmassa, jos sinua kutsuu meedion tehtävä, niin kuuntele omaa sydäntäsi, miten 
menetellä. Rakkaudentähdessä todennäköisesti pidetään jossakin vaiheessa ihan oma meedioille 
suunnattu -lyhytkurssi. 

Intuition estäviä tekijöitä
Suurimpia esteitä ennaltatietämiselle on ihmisen mielen alueen esteet. Meistä jokainen on täysin 
valmis ottamaan vastaan intuitiivista tietoa ja havainnoimaan maailmaa ennalta, vaikkakin 
nykyään on hyvin vahvasti vallalla käsitys, että intuitio ja selväaistit olisivat vain tiettyjen ihmisten
lahjoja. Tämä uskomus johtunee näistä seuraavista voimakkaista esteistä, joita ihmisillä monesti 
on intuitionsa edessä. 



Luettelen tässä suurimpia esteitä ja positiivisia vahvistuksia niiden korjaamiseksi. Lopuksi saat 
vielä kurssitehtävän, jonka voit palauttaa minulle sähköpostiin. Arvioin sen ja annan palautetta.

Este1 Pelko
Ihminen pelkää, että alkaa nähdä asioita, joita ei tahdo. Pelko vetääkin puoleensa pelottavia asioita
nähtäväksi. Ihminen näkee vain ikävät tapahtumat, ei hyviä. Olet virittynyt pelon tasolle etkä yllä 
kirkkaampaan, rakkaudelliseen näkemiseen.

Vahvistus: Käy läpi pelkosi. Kirjoita ylös, mitä todella pelkäät. Puhu asioista enkeleille ääneen ja 
pyydä niille hoitoa. Käy energiahoidossa hoitaaksessi pelkoasi.

Este2 Uskon puute
Näet tapahtumat, mutta et usko. Et uskalla sanoa niistä kenellekään ja sitten kun tilanne tapahtuu, 
huomaat, että tiesit sen jo etukäteen. Et uskaltanut seurata intuitiotasi.

Vahvistus: Anna itsellesi anteeksi. Tämän syvä tärkoitus on opettaa ja näyttää sinulle näkemistä. 
Uskalla sanoa pieniä asioita, kuten unia ihmisille ääneen. Hiljalleen vahvistut ja alat luottaa 
näkemiseesi paremmin. Saadessasi onnistumisen kokemuksia, myös ennalta näkeminen vahvistuu.

Este3 Mieli
"Tässä on minun ego mukana" "minulle ei voi tulla noin suuria ilmoituksia" "minä kuvittelen 
kaiken, tämä viesti on liian mielikuvituksellinen" jne. jne.

Vahvistus: Huomioi, millä lauseilla mielesi sinua vähättelee ja kerro sille, että näinkin voi kyllä 
todella olla, mutta otetaan nyt kuitenkin tämä viesti vastaan ja pohditaan mitä se voisi tarkoittaa ja
mitä sitten tapahtuu. Mielen kanssa ei kannata taistella, sen kanssa kannattaa keskustella ovelasti.

Este 4 Menneiden elämien valat jne.
Olet ehkä entisessä elämässäsi vannonut pettymyksen jälkeen, että et käytä intuitiotasi ja 
näkemistäsi enää. Tai sitten sinut on kirottu tai olet ollut jonkun voimakkaan uskonnon jäsen, joka
on edellyttänyt näiden kykyjen sulkemista.

Vahvistus: Tee meditatiivinen harjoitus, jossa pyydtä Arkkienkeli Mikaelin puhdistavaa miekkaa, 
totuuden miekkaa katkomaan kaikki vanhat valat ja siteet, jotka eivät enää palvele sinua. Voit 
myös pyytää, että näkisit, onko kolmannen silmän tasolla jotain tukoksia. Voit tarvittaessa pyytää 
apua esimerkiksi näkijältä.



Lopputehtävä
Kirjoita minulle intuitiivinen kanavointi. Kirjoita mitä ikinä
mieleesi tulee ja lopuksi mieti ihan hetki, mitä teksti voisi
tarkoittaa. Lähetä kanvointi minulle, annan sinulle
palautetta. Saat vapaasti ottaa yhteyttä korkeampaan
minääni. Olen avoin. Kanavointi voi olla esimerkiksi värien
kuvailemista tai myös piirros. 

Piirrokset voi lähettää osoitteeseen: 
Anu Markoff 
Kalasatamantie 8 
95220 Simoniemi 

Tai ne voi skannata tai kuvata digikameralla ja laittaa tulemaan sähköpostilla! 

Selvätietoisuuden herättäminen
Selvänäköisyyttä pidetään usein psyykkisenä kykynä taikka lahjana, joka on erityistä vain 
korkeasti kehittyneille olennoille. Olen törmäänyt varoituksiin, että selvänäköisyyttä, meedion 
taitoja ja muita psyykkisiä kykyjä ei tulisi kutsua esiin ennen kolmatta vihkimystä, jotta ne eivät 
hidastaisi heräämistä ja henkistä
kehittymistä. Asia äkkiseltään
kuullostaa yksinkertaiselta, mutta
jos sitä lähtee tarkastelemaan
lähemmin, se muuttuu erittäin
monimutkaiseksi, eikä aivan
selvää nyrkkisääntöä tunnu enää
löytyvän tähän kokonaisuuteen.

Intuitio on luonnollinen osa
ihmisen aistijärjestelmää. Intuitio
on voimallista mm eläinkunnassa.



Aivan alkuperäisissä kansoissa sellaiset asiat kuin telepatia, ennalta näkeminen ja parantavat 
voimat ovat äidinmaidossa ja kulttuurissa periytyviä ominaisuuksia. Matkustaessamme näiden 
alkuperäisten kansojen piiriin, voimme todeta, miten he kommunikoivat unimaailmassa, 
edesmenneitten viisaiden kanssa ja ovat yhteydessä luonnonvoimiin. Näissä kansoissa intuitio on 
luonnolllinen kyky. Me länsimaalaiset, jotka olemme sivistyksessä eläneet pois luonnollisuudesta, 
olemme myös sulkeneet osan tuota luonnollista, kaikille kuuluvaa maaperää. Ehkä noissa 
kulttuureissa myös ollaan heräämisen suhteen jäljessä ja varsinainen valaistuminen tapahtuu 
vasta käytyämme läpi kaikki maailman kulttuurit ja opittuamme paljon enemmän elämänviisautta
ihmisen elämän kaikilta osa-alueilta. 

Silti monella meistä on monia inkarnaatioita ei vain yhdessä vaan useammassa tuollaisessa 
yhteisössä. Meissä on luonnolinen tieto telepatiasta ja henkisistä kyvyistä. Meillä on alitajunnassa 
kaikki se viisaus ja kokemukset, joita koimme eläessämme luonnonläheisten kansojen 
keskuudessa. Emme voi estää tuota viisautta elävöitymästä ja sitä on turhaa pelätä sillä se on osa 
inhimillistä perimäämme, osa luontoa.

Intuitio on myös länsimaisissa lapsissa normaali piirre. Moni lapsi kykenee mm. kehosta 
poistumisen taidon ja muistaa entiset elämät vielä alle 5 vuotiaana. Nämä taidot tukahtuvat, kun 
lapsesta kasvaa kulttuurimme näköinen sosiaalinen yksilö. Kulttuurimme on määritellyt 
psyykkiset kyvyt historian kuluessa noituudeksi ja niitä on alettu sen jälkeen nimittää 
erityislahjoiksi, joille vain jotkut meistä voivat avautua. Lapsi ei osaa vielä tuntea syyllisyyttä 
taikka pelkoa selvänäköisyyttä tai henkisyyttä kohtaan ja siksi on luonnollisesti osa tätä maailmaa. 
Meillä monella on jäänyt lapsuudesta noita kykyjä vieläkin jäljellä ja ne aiheuttavat meille joskus 
hämmennystä ja pelkoa tässä kulttuurissa.

Selvätietoisuutta ei voi estää avautumasta. Jos sydän kutsuu, on sielu valmis tälle polulle. Olen 
kohdannut auttajan työssäni monia täysin ateistisen elämänkatsomuksen omaavia henkilöitä, joille
henkimaailma on avautunut selvänäköisyyksineen ja psyykkisine kykyineen aivan yhdessä 
hujauksessa. Toisilla avautuminen kestää kauemman aikaa. Selvänäköisyys, selvätuntoisuus, 
selväkuuloisuus ja selvätietäminen voivat myöskin ajoittain pulpahdella aktiivisemmin pintaan ja 
taas välillä olla uinuvassa vaiheessa.

Syy tällaiselle avautumiselle löytyy usein edellisistä elämistämme. Sen ohella, että olemme voineet 
viettää paljon aikaa alkuperäiskansojen keskuudessa, olemme voineet harjoittaa selvänäköisyyttä 
ja muita psyykkisiä kykyjä jo aikaisemmin. Olemme voineet tehdä harjoituksia ja jopa 
työskennellä näiden kykyjemme kautta useissakin elämissä. Avautuneet aistit ja kehittyneet 
chakrat eivät tuhoudu elämien välillä, vaan saavutetut ominaisuudet jatkavat seuraavaan elämään
mukanamme. Tällöin kyseisiä aisteja on hyvä oppia puhdistamaan ja tarvitsemme taitoja niiden 
käsittelemiseen. Tuuliajolla olemme haavoittuvaisia.

Monet ovat kulkeneet niin sanotulla vasemman käden lopulla ennenkuin ovat kääntyneet valoon. 
Olemme eläneet tällä planeetalla sielujen inkarnaatioketjuissa usein jopa kymmeniä tuhansia 



vuosia jo ennen tätä hetke. Tuolla polulla olemme ennättäneet nähdä myös maailman mustia 
aikoja ja moni meistä on valinnut tutustua pimeyden voimiin voidakseen tulevaisuudessa 
tehokkaasti työskennellä valossa. Vasemman käden polulla kehitetään samoja kykyjä ja siellä on 
voitu ottaa korkeita vihkimyksiä ennenkuin kääntyminen tapahtuu. Erityisesti psyykkiset kyvyt 
ovat vasemman käden polulla kiinnostuksen kohteena ja niiden käyttö negatiivissa merkityksissä, 
nämä kyvyt on hyvä kääntää valoon mahdollisimman pian henkisellä polulla.

Useat meistä tulevat kaiken tämän lisäksi toisilta planeetoilta, joissa voi olla hyvin voimakkaita 
telepaattisia kykyjä tai parantajan taitoja jo ennenkuin sielu on asettunut maallisella polulla 
kokemaan vihkimyksiä. Olemme inkarnoituneet tänne ensimmäisiä kertoja Atlantiksen ajalle, 
jolloin meillä oli vielä käytössämme kaikki nämä korkeat ominaisuudet. Nuo muistot ja 
vihkimykset ovat voimakkaina meissä vieläkin. Toisilla planeetoilla vihkimykset eivät kuitenkaan 
välttämättä vastaa täysin maan vihkimyksiä ja saadaksemme syvemmän opetukseen, olemme 
astuneet alemmille vihkimystasoille opiskelemaan uutta myötätunnon koulua. Kuitenkin kaikki 
tieto rakenteessamme emme pysty salaamaan henkisyyteen astuessamme itseltämme omaa 
alkuperää.

Emme voi myöskään varmasti tietää omaa vihkimystasoa. Vain henkimaailmassa se tunnetaan. 
Joku, joka kokee olevansa vasta-alkaja henkisyydessä voi olla todellisuudessa korkeasti vihitty ja 
taas se, joka kokee olevansa valaistunut, voi olla vasta-alkaja. Egon vähetessä lisääntyy myöskin 
vaikeus määritellä itseään tai laatuaan. On olemassa monia arvoituksellisia muuttujia, joista emme
voi olla täysin varmoja. Vain harva on kaiken polkunsa maassa taivaltanut sielu, joka kulkee 
vihkimyspolkua ja heräämistään enää täysin lineaarisesti eteenpäin.

Vastapainona kaikelle tälle voidaan kuitenkin myös todeta, että liian voimakas ja liian aikainen 
yksinomainen keskittyminen psyykkisten kykyjen kehittämiseen varsinkin silloin, kun ne eivät 
luonnollisella tavalla osoita herkkyyttään tai olemassa oloaan, voi olla vanhingollista henkiselle 
kasvulle ja jopa estää heräämistä. Tämä kysymys on järkevää pitää aina rinnalla kaikessa 
etenemisessä. Liian kypsymätön persoonan rakenne voi niin sanotusti ylikuormittua voimakkaissa 
henkisissä energioissa ja silloin oma kehitys voi kärsiä jopa takapakkia. Kuitenkin monen 
henkistyminen on myös lähtenyt energiahoitajaksi ryhtymisen kautta. Myöskin meditaatioissa 
näkemisen lahjaa tarvitaan, jotta voimme vastaanottaa viestejä. Sydämen tilan kuuntelukin on 
tietynlaista selvätietoisuutta, emme voi näitä aisteja täysin sulkeakaan, eikä se olisi järkevää.

Selvätietoisuutta kannattaa ja voi mielestäni kehittää, mikäli se on aukeamassa, auennut tai 
sydämessä on kutsumus tähän suuntaan. Luonnollinen kiinnostus asioita kohtaan on merkki 
sielun ohjauksesta. Mikäli olet epävarma, onko jokin asia johdatusta, voit jättää sen rauhassa 
odottamaan. Johdatus palaa aina uudelleen luoksesi kunnes tartut siihen ja alat selvittämään asiaa.

Monen kohdalla kuitenkin tarvitaan paljon kärsivällisyyttä ja aikaa sillä useimmiten selväaistit 
eivät aukeakaan niin helpolla. Kaikenlainen turha ponnistelu ja tahdonvoimalla aukaiseminen on 
syytä unohtaa. Vain sellainen harjoittelu, joka tulee luonnostaan ja johon sydän kutsuu uudelleen 



ja uudelleen, on mielekästä. Mielestäni kuitenkin myös sellaiset ajatukset, että selvätietoisuus ja 
muut psyykkiset aistit olisivat vain yksille ja valituille annettuja lahjoja, vievät henkistä 
kehitystämme väärään suuntaan. Se luo keskuuteemme egon harhaa ja varmasti vaikeuttaa 
inhimillisiä kohtaamisia. Kaikista selvänäkijöistä, tietäjistä ja kanavoista kannattaa aina muistaa se,
että meissä on iso osa omaa inhimillisyyttä mukana ja kaikki käsittelemme aisiat oman 
ymmärryksemme kautta. Vaikka henkimaailma voi puhua tietäjän kautta ja välittää viestiä, emme 
kuitenkaan edusta Jumalan sanaa tai mitään absoluuttista totuutta. Emme ole valittuja hyvien 
tekojemme tähden, mutta näkijän kykyjen kautta voimme kuitenkin kokea luonnolliseksi osaksi 
tehtäväämme auttaa muita siinä missä käyttäisimme käsiämme, puhettamme tai vaikka 
musiikillisista osaamistamme.

Auenneet valloillaan rehottavat selväaistit ovat suurempi taakka, kuin niiden turvallinen haltuun 
ottaminen. Erityisesti koulutuksissa, joissa mitään aistia ei pakoteta avautumaan, näiden asioiden 
käsitteleminen on turvallista. Mikäli pyydämme aina ja uudelleen, että tapahtuisi korkeimman 
parhaamme mukaan, voimme luottaa että saadut tulokset ovat sielusta lähtöisin, vaikka 
tekisimmekin säännöllisesti harjoituksia. Selvänäköön ja muihin psyykkisiin kykyihin liittyy 
paljon glamouria, valtaa ja negatiivisiakin asioita. Tietämättömyys on kuitenkin ehkä vaarallisin 
sudenkuoppa tällä tiellä. Siksi rohkea asioiden selvittäminen, kokeneempien kuunteleminen ja 
rakkaudellinen ohjaus ovat monessa mielessä tässäkin asiassa henkisen kehityksen ja heräämisen 
puolta.

Joskus voimme mennä takapakkia, jos aukaisemme aisteja ja kykyjä liian nopeasti. Moni, kenellä 
on nyt nämä aistit auki, on ehkä tuon takapakin jo tehnyt aikaisemmissa inkarnaatioissaan. 
Kuitenkin kaikki, myöskin takapakki on sielulle oppia jossa voidaan nähdä viisaus mukana. Emme 
voi arvostella yhtään tekoamme tai kokemustamme tarpeettomaksi, mikäli katsomme sitä laajassa 
elämiä kestävässä mittakaavassa. Ehkä sielu juurikin tarvitsi kokemuksen liian aikaisesta 
avautumisesta, ollakseen kypsempi ja herkempi tulevaisuudessa. Siksi suosittelen tässäkin 
mottoani: Seuraa sydämesi ääntä!

Tapahtukoon korkeimman itsemme tahto, Tapahtukoon korkeimman itsemme tahto, Tapahtukoon 
korkeimman itsemme tahto.

Kiitos sinulle, että osallistuit tälle kurssille!

T. Anu ja Jorma ja koko Rakkaudentähden väki!




