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Horisontti

Lämpimästi tervetuloa Horisontin pariin!

Horisontti on Nousevan Auringon, henkisen kurssi- ja
koulutuspaikan  julkaisema lehti henkisestä kasvusta ja
henkilökohtaisesta muutoksesta. Koska Nouseva Aurinko
kuvastaa uuden päivän alkua ja uutta mahdollisuutta
parempaan, kuvastaa Horisontti omalta osaltaan näitä
samoja teemoja: millaista sekä tämän hetken että tulevai-
suuden maailmaa olemme luomassa teoillamme, sanoil-
lamme, ajatuksillamme ja energiallamme?

Horisontti sisältää erilaisia kirjoituksia, runoja ja tekstejä,
joiden toivomme herättelevän lukijaa pohtimaan myös
omalla kohdallaan mitä oikeastaan haluamme elämältä
sekä millaisen jäljen itsestämme jättää. Ensimmäisen nu-
meron teemaksi valikoitui ihmeet, ihmeellisyys ja niille
vastakkaiset itsestäänselvyydet. Ihmettelystä onkin hyvä
lähteä liikkeelle tässä iloisessa ja jännittävässä seikkailussa!

Ei sateenkaaren päästä löydy kulta-aarretta.
Aarre on se hetki, kun saa nähdä sateenkaaren,

sen värien kauneuden, taivaan,
siinä hetkessä sateen jälkeen,

ja auringon kultasäteen pilkahtavan.
-MR-



Kauneus

Sanotaan, että kauneus on katsojan silmässä. Sanotaan myös, että silmät on
sielun peili. Ehkä näillä sanonnoilla on yhteys: silmien kautta sielu näkee
luomakunnan kauneuden. Mihin kukakin sitten kiinnittää huomionsa ja
pitää kauniina, riippuu katsojasta.

Jos avaamme silmämme, maailma tarjoaa uskomattoman paljon kauneutta.
Loputtomasti. Näkökulma voi kuitenkin arjen tuoksinnassa kaventua niin,
ettei enää näe ympärilleen. Ehkä niinkin paljon, ettei näe mitään kaunista.
Kuin harmaa sumu peittäisi kaiken, eikä mikään innosta, ei inspiroi. Asiat
tuntuvat samalta puuduttavalta massalta. Mutta välillä voi sumuverhon läpi
päästä joku valon pilkahdus. Jotain mikä pysäyttää - jotain kaunista.

Sellaiset kipinät menevät sydämeen ja levittävät ja laajentavat
ilosanomaansa sieltä ympärilleen. Ehkä kauneus onkin Luojan tapa herättää
meidät harmaudesta. Tapa saada meidät kohottamaan katseemme ja
irrottautumaan raskaista kierteistä. Joskus joku pienikin kauneuden hetki voi
olla todella suuri asia. Se kipinä voi aloittaa roihun, joka polttaa koko
harmaan verhon tuhkaksi.

Kun näkee ja kokee kauneutta, on väistämättä läsnä hetkessä. Murheet
häviävät ja ilo tulee tilalle. Olo on onnellinen. Ei välttämättä sata-
prosenttisen onnellinen, mutta ehkä ainakin vähän. Tai ehkä edes sekunnin
murto-osan on onnellisuuden tilassa, mikä on sekin valtavan hienoa.

Ei ole itsestäänselvyys nauttia kauniista asioista. Se vaatii kykyä pysähtyä ja
antautua hetkelle. Ottaa vastaan kauniita tilaisuuksia ja antaa itselleen luvan
nauttia kauneudesta. Ja jos kerran Universumi tarjoaa meille näitä asioita,
miksi ihmeessä emme ottaisi niitä vastaan? Meillä on lupa antaa kauneuden
sykähdyttää sydäntämme ja loistaa sielussamme.

Linda



Ihmeellisiä yhtäläisyyksiä

Metsässä kannon päällä istuessa tulee tarkasteltua elämää usein uudesta
näkökulmasta. Mustikkapaikan pieniin sinisiin superhedelmiin päättyvä
kiertokulku ihmetyttää joka vuosi aina uudelleen. Samat varvut, kesät talvet.
Tuttu juttu.
Silti joka talvi vihreät lehdettömät varvut lumen alta paljastuessaan saavat
ihmettelemään niiden elinvoimaa ja -tahtoa.
Keväällä lehtien ja kukkien ilmestyessä hauraat liilahtavat kellot varpujen
päissä näyttävät lähes liiankin haurailta kestämään kevään kylmiä iltoja ja
yöhallaa. Kuitenkin parin kuukauden jälkeen sama ihme toistuu vuosi
vuodelta. Marjasato kypsyy kuin huomaamatta.

On ihmeellistä, kuinka jokainen kukka on pölytettävä, herätettävä kasvuun
erikseen ja yksitellen. Se silti tapahtuu, joka vuosi. Kuinka suurenmoista,
luonto on ihmeellinen, huokaamme. Olemmeko tulleet ajatelleeksi, kuinka
ihmissydämiämme kosketetaan, kaikkien viiden miljardin, yksi kerrallaan
omassa tahdissaan…ja sekin tapahtuu, ennemmin tai myöhemmin, mutta
varmasti. Kuinka olemmekaan luonnon kasvien kanssa samankaltaisia
kasvussamme, vaikka nyt näin vertauskuvin. Eikö olekin ihmeellistä?

Muoto ja koko, paikka jossa kasvaa vaikuttaa niin mustikan kuin ihmisen
taimen kypsymiseen. Jokainen yksilö muodostuu omaksi itsekseen
kasvuolosuhteiden mukaan. Jokainen marja metsässä saa yksilöllisen, mutta
lajilleen tunnusomaisen makunsa kasvupaikasta huolimatta. Saman
mustikan aromin, yhteisen kaikille mustikoille. Aivan kuten jokainen meistä.
Meillä ihmisillä on samaan tapaan ikäänkuin sisäinen tarve ja ohjaus kasvaa
ja kehittyä. Omaksi itseksemme.

Tärkeää ei ole se, missä tahdissa kypsyy tai minkämuotoiseksi tulee.
Tässäkin on varmaa, että jokainen marja kasvaa omaksi itsekseen, joka
tapauksessa. Joko kesän aikana kypsäksi marjaksi saakka tai raakileiksi
jääneenä. Toiset marjat poimitaan, ja ne pääsevät jalostukseen hilloksi tai
mehuksi tai vaikkapa marjaksi aamupuuroon. Jakamaan eteenpäin sitä, mitä
ovat metsästä kasvuunsa saaneet.Toiset marjat jäävät metsään, jatkavat maan
parannusta maatuessaan syksyllä ja tarjoten metsän eläimille ja maaperälle
oman osuutensa yhteisestä. Yhtä kaikki.



Ja taas, rinnastettuna mustikoihin, olemme samanarvoisia, jokaisella oma
kulkunsa, kuitenkin aina päämäärää kohti.

Marja-ajan jälkeen, varpujen elettyä kesäisen osan kiertokulustaan ranka jää,
ja juuret. Talvehditaan, levätään. Kevään tullen herätään taas kasvuun kuin
ei koskaan aikaisemmin, aina uuteen, valtavalla voimalla ja riemulla. Tämän
ihmeen alkuperää jään hetkeksi metsään kiittämään.

Jaakkotapani

Entä jos onkin niin, että se mihin uskot, tapahtuu.

-MR-

Maadoitustarina

Istutte yhdessä puun oksalla, sinä, pupu ja apina. “ Voit olla ihan mikä eläin
haluat,” apina sanoo. Apina kertoo teille salaisuuden siitä, kuinka se on niin
hyvä kiipeilemään ja hyppimään puusta puuhun. “Se johtuu tästä hännästä”,
apina sanoo,  “Kun on tällainen pitkä häntä, se auttaa pysymään pystyssä ja
tasapainossa. Se tarkoittaa, että pystyy tekemään melkein mitä vain
kaatumatta ja putoamatta.” “Jos se, että kuvittelee itselleen tällaisen hännän,
auttaa teitä, ja sinua, pysymään pystyssä ja tekemään niitä temppuja, joita
haluat.”

Pupu toteaa, että sillä on töpöhäntä. Se ihmettelee, kuinka sellainen voi yltää
maahan saakka. “Höpsis!” sanoo apina pupulle ja sinulle, “Tietenkin voit
kasvattaa hännän niin pitkäksi, kuin haluat. Tämä on leikkiä! Häntäsi voi
kasvaa juuri sellaiseksi, kuin haluat, kuvittele vain ja se tapahtuu.” “No niin,
nyt, kuvittele, että häntäsi kasvaa tosi pitkäksi maata kohti. Näe, että se
kasvaa maahan saakka, aina maan sisälle asti.”



Pupu kuvitteli, että sen töpöhäntä alkoi kasvaa maata kohti, ja kas kummaa,
niin tapahtui. Sinä huomaat, että sinunkin häntäsi kasvaa. Se on juuri
sellainen, kuin toivot. Juuri sen värinen ja muotoinen, kuin haluat. Apina
jatkaa, “ Sinun häntäsi on tukeva ja ulottuu maan sisään asti. Se auttaa sinua
pysymään paremmin pystyssä, tuntemaan olosi tukevaksi ja hyväksi. Voit
hyppiä kuinka korkealle tahdot, häntäsi auttaa sinua pysymään tasa-
painossa. Et kaadu niin helposti ja voit juosta ja tehdä vaikka kärrynpyöriä,
jos haluat. “

Sinä ja pupu hyppäätte alas puun oksalta ja kokeilette. On hieno tunne, voi
hyppiä ja pomppia, eikä yhtään pelota. Ette kaadu tai kompastu. Loikkaatte
todella korkealle. Sitten kiipeätte takaisin puuhun ihailemaan maisemia. Se
oli jännittävää ja hauskaa! Kiitätte apinaa, joka vielä neuvoo: “Jättäkää
häntä paikoilleen, se auttaa teitä koko ajan. Se tukee teitä kaikessa mitä vaan
teette. Ja mikä parasta, voitte kuvitella itsellenne juuri sellaisen hännän, kuin
haluatte, ja ihan milloin vain!”

Siki

Itsestäänselvää?

Joskus  tuntuu, että ellemme osaa arvostaa ja olla kiitollisia asioista, joita
olemme saaneet,  voidaan ne ottaa meiltä hetkeksi pois, jotta osaisimme
jälleen ymmärtää niiden arvon. Useimmiten nimittäin tajuamme jonkin
arvon vasta, kun menetämme sen.
Mistä sitten olisi syytä olla kiitollinen? No, kaikesta! Käytännöllisesti
katsoen on itsestäänselvää, ettei mikään ole itsestäänselvää.
Tuntuu hassulta ja ehkä hieman työläältäkin ajatukselta, että kiittäisi
kaikesta jatkuvasti: jokaisesta askeleesta, hengenvedosta ja hetkestä jonka
saa elää – etenkin jos hetki sattuu olemaan ns. epämiellyttävä eli odotusten
vastainen. Vaan kentiespä  juuri haasteet ja vastoinkäymiset saattavat olla
parhaita tilaisuuksia opiskella kiitollisuutta? Saattaa hyvinkin olla, että
emme aina itse (johtuen rajallisesta näkökulmastamme) näe mikä meille on
loppujen lopuksi parhaaksi.



Ehkä juuri se ärsyttävä naapuri osoittautuukin yllättävällä tavalla aarteeksi,
tai elämää sotkeva epäonnistuminen parhaaksi asiaksi mikä meille on
sattunut, ja jota ilman emme olisi oivaltaneet tiettyjä asioita itsestämme tai
elämästämme.
Naistenlehdet ovat pullollaan tämän kaltaisia kertomuksia, mutta olemmeko
valmiita siihen, ettemme enää tarkastele elämää kepinnokassa, vaan että
näitä asioita tapahtuu jatkuvasti ja koko ajan kaikille -  ja valmiita siten
ottamaan vastaan oman elämän kokemuksemme ja ammentamaan niistä
viisautta?
On myös itsestäänselvää (heh heh!), että jo ennestään ehkä hektinen arki
(miksi sen muuten täytyy olla niin hektistä?) puuroutuu liikaa, jos kaikesta
pysähtyy kiittämään. Kiitollisuus onkin omaksuttavissa oleva mielentila ja
näkökulma elämään. Riittää, kun tiedostaa, että kaikesta on aihetta olla
kiitollinen. Tietenkin on hyvä myös välillä pysähtyä erikseen kiittämään
kaikesta siitä mitä elämässä on.
Kiitoksella voi myös parantaa ja sitä voi viljellä sattumanvaraisesti ilman
kohdettakin. Ystäväni  on ollut hyvä esimerkki kiitoksen voimasta. Hänellä
on asioihin herkästi haukkumalla reagoiva koira. Sen sijaan että hän kieltäisi
tai komentaisi koiraa, hän toteaa ystävällisesti ja yksinkertaisesti: "Kiitos
Sella". Ja koira lopettaa haukkumisensa.
Esimerkki kertoo sekä positiivisuuden voimasta, mutta myös siitä miten
kaikki asiat on mahdollista kohdata kiitollisuudella, myös ne "epätoivotut"
tapahtumat. Se kasvattaa kykyä hyväksyä elämä ja todellisuus sellaisena
kuin ne ilmenevät, ja on sinänsä tärkeää. Sillä ei ole mitään muuta
kärsimystä kuin se, minkä itse luomme sillä, että emme hyväksy tätä hetkeä
sellaisena kuin se on.
Fernando Pessoan eräs osa runosta liippaa läheltä kiitollisuuden tuoman
rauhan teemaa:
"Pidän siitä että kaikki on todellista, ja kaikki tapahtuu varmasti; ja pidän
siitä että näin olisi vaikken siitä pitäisikään.
Siksi, jos kuolisin nyt, kuolisin tyytyväisenä, koska kaikki on totta ja kaikki
tapahtuu varmasti."
Iloista ja kiitollista todellisuuden kohtaamista!
Katja K



Nouseva Aurinko tarjoaa:
● avoin healing- ilta joka tiistai klo 19!

● selvänäköiset aura- ja erikoislukemukset

● rentouttavat healing-hoidot ajanvarauksella

● auravalokuvaus ja tulkinta

● runsas kurssitarjonta

● 2-vuotinen koulutusohjelma ja selvänäköinen

lukijakoulutus

● ohjattu meditaatioilta joka kuun toinen keskiviikko

Raitiovaunu 10:lla pääsee lähimmäs,
Korppaanmäentielle ja lukuisat bussit

pysähtyvät Ruskeasuolla.
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