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Ohjaajana Tarja Salomaa
Sydämen mysteerikoulu on lämminhenkinen, syvällinen ja laaja-alainen henkistä kasvua
ja valotyöskentelyä tukeva koulutuskokonaisuus. Se on avoin sydämen tien kulkijoille ja
kaikille asiasta kiinnostuneille, vasta-alkajille ja jo pitempään henkistä tietä kulkeneille.
Koulutus perustuu sydänkeskukseni kautta välittyvään lempeään ja syvästi muuntavaan
kosmiseen sydänenergiaan, henkilökohtaiseen ymmärrykseeni sydämen tien kulkijana ja
kolmenkymmenen vuoden kokemukseen parantajana, terapeuttina, henkisenä opettajana,
(yksin ja yhteistyössä Asger Lorentsenin kanssa) sekä globaalin valotyön, kosmisten
palvelusten, sydänmeditaatioiden ja muiden vastaavien ryhmämeditaatioiden ohjaajana.
Koulutuksen tarkoituksena on antaa riittävä teoreettinen ja kokemuksellinen perusta, jolle
voi rakentaa tietoisesti ja turvallisesti omaa maailmankuvaa ja henkistä identiteettiä sekä
jatkaa omaa henkistä kasvua osana jatkuvasti muuttuvaa maailmaa. Kurssin toisena
keskeisenä tarkoituksena on antaa hyväksi koettuja työkaluja valotyöhön sekä itsen että
toisten sekä myös maan ja ihmiskunnan auttamiseksi.

Sydämen Mysteerikoulussa käsitellään mm seuraavia teemoja ja sisältöjä:
- Ihmiskunnan suuri murros ja siirtyminen Kalojen ajasta Vesimiehen aikaan
- Evoluutio ja elämän suuret suuntaviivat
- Seitsemän kosmista sädettä teoriassa, musiikkina ja omana kokemuksena
- Sydänmeditaatio, Sydänparantaminen, Kultaiset Sydänmeditaatiot
- Valotyö osana arkea ja jokapäiväistä elämää
- Parantamispalvelukset maan ja ihmiskunnan hyväksi
- Valon mestarit, enkelit, arkkienkelit ja yhteistyö heidän kanssaan
- Ihmisen sisäiset maailmat, maan sisäinen hallinto
- Tähti-ihmisen ja enkeli-ihmisen henkiset polut
- Vihkimykset, sydämen ja mielen kehittyminen kohti universaalisuutta
- Energiakeskukset (chakrat) ja niiden kehittyminen
- Keskusteluja, meditatiivisia ja parantavia harjoituksia
- Koulutuspäivien väliseksi ajaksi annetaan yksin, pareittain tai pienryhmissä tehtäviä
syventäviä harjoituksia.
Koulutusta tukevaa kirjallisuutta: Asger Lorentsenin kirjoittamat kirjat Ihmisen sisäiset
maailmat, Sydämen parantava valo sekä Tähti-ihmiset ja enkeli-ihmiset. Tilattavissa
Aurinko- Maa ry:stä http://www.aurinko-maa.fi tai aurinkomaary@gmail.com
Sydämen Mysteerikoulu kokoontuu seuraavina viikonloppuina: 21-22. tammikuuta 2017:
Johdanto; 11-12. maaliskuuta: 1. säde; 22-23. huhtikuuta: 2. säde; 10-11. kesäkuuta: 3.
säde; 5-6. elokuuta: 4. säde; 23-24. syyskuuta: 5. säde; 4-5. marraskuuta: 6. säde; 6-7.
tammikuuta 2018: 7. säde. Lauantaisin klo 10-17 ja sunnuntaisin klo 9-16.
Sydämen Mysteerikoulun viikonloppujen opetus ja meditaatiot nauhoitetaan. Koulutukseen
on mahdollista liittyä mukaan myös jo sen alettua, kun on ensin lunastanut edeltävien
kurssipäivien kurssiaineiston ja äänitteet samoin ehdoin kuin jos olisi osallistunut kurssille.
Koulutuksen hinta on 150 euroa / viikonloppu, (työssä käyvät ja hyvätuloiset eläkeläiset),
ja 110 euroa / viikonloppu (työttömät, opiskelijat ja pienituloiset eläkeläiset). Yli 150 km:n
etäisyydeltä tuleville annetaan joka viikonlopusta 20 euron alennus. Viikonlopun hintaan
sisältyy laaja kirjallinen aineisto sekä 7 kpl Kultaiset Sydänmeditaatiot ohjelman cd-levyjä.
Koulutukseen osallistujat voivat halutessaan ostaa viikonlopun äänitteet (1-2 mp3cd/vkl)
hintaan 10e / mp3cd.
Koulutukseen ilmoittaudutaan koko koulutusjakson ajaksi. Poissaolo ei vaikuta maksuihin,
sillä väliin jääneen viikonlopun aineisto äänitteineen on mahdollista hankkia jälkikäteen.
Ota yhteyttä ja kysy lisää, vastaan mielelläni kaikkiin Sydämen Mysteerikoulua koskeviin
kysymyksiin. Tavoitat minut parhaiten sähköpostilla tarjasmaa@gmail.com. Koska olen
loppuvuodesta osan aikaa ulkomailla (kts. www.facebook.com/junsuke.kita) vastaan
puhelintiedusteluihin (puh. 040 5732 058) vain Suomessa ollessani.
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 6.1.2017 sähköpostilla tarjasmaa@gmail.com.
Lämpimin sydänterveisin - nähdään Tampereella!
Tarja

