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ENERGIA
Energiaa ei ole vain ympärillämme, vaan kaikki on 
itse asiassa energiaa. Kehomme on jopa niin tiheää 
energiaa, että se on muodostanut fyysisen 
olomuodon. 
 
Myös ajatukset ja tunteet ovat energiaa. Ne 
vaikuttavat kaikista eniten omaan energeettiseen 
värähtelyymme. Mitä korkeammalla taajuudella 
värähtelet energeettisesti, sitä parempi olo sulla on.
 
Tässä oppaassa saat vinkkejä miten kohottaa omaa 
energiaa ja pidät siitä parempaa huolta. 
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ENERGIASTA 
HUOLEHTIMINEN
Meistä jokainen on vastuussa omasta energiastamme. 
Emme voi vaikuttaa muihin, mutta voimme vaikuttaa 
itseemme. 
 
Olet varmasti huomannut kuinka tietyt ympäristöt ja 
ihmiset joko kohottavat tai laskevat energiaasi. Tunnet 
sen. 
 
Vaihdamme energiaa koko ajan ihmisten ja ympäristöjen 
kanssa. Alhainen energeettinen taajuus yrittää 
automaattisesti korjata itseänsä korkeammalla energialla. 
Tunnemme vetoa ihmisiin ja esimerkiksi luontoon, jotka 
auttavat meitä palauttamaan luonnollisen värähtelymme. 
 
Poimi tästä oppaasta vinkkejä, miten pidät energeettisesti 
itsestäsi hyvää huolta. 
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Montako prosenttia sun 
päivästä tuottaa iloa? 
 
Jos luku on alle 70%, niin on 
aika muuttaa asioita. 
 
Aluks se tuntuu hullulta 
seurata hyvää fiilistä. iloa ja 
inspiraatiota, koska me 
ollaan totuttu vaan pureen 
hammasta ja kärsiin. 
 
Kun pääset itsesi yli. niin 
tuut huomaan kuinka paljon 
helpommin myös ne 
aiemmin ikävältä 
tuntuneet tehtävät sujuu. 
 
Kun sun yleisenergia on 
korkeavärähteinen, niin 
hetkelliset down-olot ei 
myöskään tunnu 
hyökyaallolta ja pääset
nopeammin niiden yli. 
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ILON 
SEURAAMINEN
Sulla on yks funktio universumin vapaana agenttina. 
Laajentua energeettisesti. Tehokkain keino laajentaa 
omaa energiaa ja voida paremmin, on tehdä asioita, jotka 
tuottaa iloa.
 
Seurata hyvää fiilistä, iloa ja inspiraatiota kaikessa. 
 
Tuottaako työ sulle iloa ja onnistumisen kokemuksia? 
Teetkö vapaa-ajalla asioita, jotka innostaa? Onko sulla 
juttuja, joita tehdessä sulla katoaa ajantaju? 
 
Jos ei, niin on aika alkaa integroida niitä omaan arkeen. 
Tämä energeettisen hyvinvoinnin opas viitoittaa sulle 
vaihtoehtoja siihen, millä keinoin alat seuraamaan sun 
iloa. 
 
Tavotteena on olla suurin osa ajasta hyvällä meiningillä. 
Sää huomaat sen kaikessa mitä teet. Jos joku asia tuntuu 
nihkeeltä, niin miten voisit muuttaa joko perspektiiviä 
asian tarkasteluun tai luoda siihen elementtejä, jollon se 
tuntuu paremmalta tehdä? 
 
Pyri sisältämään mahdollisimman paljon inspiroivia 
toimintoja sun päivään. Siten elät koko ajan kohoavan 
energian pyörteessä ja sun fiilis - on erinomainen. 
 
 

http://www.kaisawkoskinen.fi/valmennus-1
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Sun päässä pyörittämät ajatukset vaikuttaa merkittävästi 
energiakenttääsi. Ajatukset ovat energiaa, ne värähtelevät 
jokainen omalla taajuudellaan. Pystyt tunnistamaan 
yksittäisen aiheen värähtelytaajuuden siitä, miltä se 
tuntuu. 
 
Jos mietit päivästä toiseen samoja ikävältä tuntuvia 
alhaisen värähtelytaajuuden ajatuksia, et voi alkaa 
voimaan energeeettisesti paremmin. Se on 
yksinkertaisesti mahdotonta. 
 
Sen takia omien ajatusjumien ja -kelojen kanssa 
kannattaa tehdä töitä, jotta voit vapautua niistä. Mieli 
pyörittää samoja ajatuksia niin kauan, kunnes se kokee 
saaneensa jonkinlaisen ratkaisun asiaan. 
 
Usein on vaan niin, ettei mieli pysty itse ratkomaan 
mielentasoisia ongelmia. Jonkin korkeamman taajuuden 
täytyy ns. murtaa ajatusehdollistuma, jotta siitä pääsee 
eroon. 
 
Tässä sua palvelee henkinen polkusi ja korkeampi 
tietoisuus. Sulla on koko ajan yhteys korkeampaan 
minääsi, joka viestii sulle tunteilla. 
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TUNTEET 
Tunteet ovat ajatuksista syntynyttä energiaa ja jotain, 
mitä aistit muista ihmisistä. Tunteet eivät tartu, niiden 
energeettinen taajuus tarttuu. 
 
Korkeampi minäsi viestii sinulle hyvin yksinkertaisella 
mekanismilla, jota kutsutaan tunteiden 
ohjausjärjestelmäksi. 
 
Se toimii niin, että korkeampi minäsi ikään kuin 
morsettaa sulle tunteiden avulla, oletko ajatuksissasi 
linjautunut totuuteen vai et. Ootko oikealla polulla vai 
menossa väärään suuntaan. 
 
Hyvä tunne tarkoittaa, että saat vihreää valoa. Huono 
fiilis kertoo, että sulle näytetään punaista valoa. 

Tunteet ovat energiaa, 
jonka usein jemmaamme 
kehoon, kun emme halua
käydä läpi kyseistä tunnetta. 
 
Tunteet haluavat vain tulla
nähdyksi, kuulluksi ja läpi-
eletyiksi. 
 
Tunteet ovat erinomainen 
ohjausjärjestelmä. Sen takia 
on aina oikein seurata iloa ja
inspiraatiota! 
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JOOGA
Salilla käyminen ja lihasten pumppaaminen 
liikuttaa myös sun energiaa, mutta mikään ei nosta 
sitä niin hyvin kuin jooga. 
 
Joten jos haluat aidosti tukea sun energiajärjestelmää, 
voida paremmin henkisesti ja fyysisesti, niin alat tekeen 
jonkinlaisia joogamuuveja. 
 
Sun ei tarvii ryhtyy elämäntapajoogiks, juoda pelkästään 
vihermehuja ja liikkua legginseissä. Eipä siitä haittaakaan 
ole. Mutta voit lisätä sun aamuihin joogaliikkeitä tai 
mennä tunnille. 
 
Jos haluat joogaa himassa omaan tahtiin ja sulle sopivalla 
tavalla, niin tsekkaa Youtubesta Yoga with Adriene. Sillä 
on satoja ilmaisia joogavideoita jokaiselle toppahousulle. 
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ENERGIAHOIDOT
Joko olet kokeillut? Kokeile eri lajeja ja eri energiahoitajia 
löytääksesi "sun jutun". Kaikki energiahoidot ei 
todellakaan toimi samalla tavalla. 
 
On lastentarhatasosia energiahoitoja ja -hoitajia, sit on 
tohtoriopintotasosta energiahoitoa ja -hoitajia tarjolla.
 
Mun puolueellinen suositus on VortexHealing®, joka on 
ainoa tietämäni energiahoitomuoto, jossa on mukana 
jumalallinen tietoisuus ja energia. 
 
Reikit ja muut on ihan kivoja, mutta niillä ei ole mitään 
jakoa VortexHealingin kanssa. Sillä voidaan hoitaa mitä 
tahansa tietoisuudesta fyysisiin ja psyykkisiin vaivoihin. 

VortexHealingista voit lukea
lisää 

 
www.vortexhealing.org

 
tai mun nettisivuilta

 
www.kaisawkoskinen.fi

 
Hoidon voit varata 

sähköpostilla 
kaisa@kaisawkoskinen.fi 

 

K l i k k a a  t ä s t ä  Y o g a  
w i t h  A d r i e n e n  

Y o u t u b e  s i v u l l e  →
 

https://www.youtube.com/user/yogawithadriene
https://www.youtube.com/user/yogawithadriene
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YKSINOLEMINEN
Jos olet koko ajan ihmisten ympäröimänä, niin miten 
sillon saat selville mitä sulle kuuluu? Mitä tunnet, mitä 
on nousemassa pintaan, kuinka jaksat? 
 
Et mitenkään. Ihan sama vaikka olisit hankkinut itsellesi 
10 lasta, niin sun on löydettävä aikaa itsellesi, jos haluat 
voida energeettisesti paremmin. 
 
Kun haluat parantaa yhteyttä itseesi, korkeampaan 
minääsi ja saada viestintää tietoiselta osalta itseäsi, sun on 
otettava aikaa itsellesi. Olla yksin.
 
Jokainen meistä on vastuussa omasta energiastaan, 
ajatuksista ja tunteista. Vain jos itse voit hyvin, susta voi 
olla energeettistä hyötyä muille. 
 
Äideille tämän oman ajan ottaminen tuntuu olevan 
erityisen vaikeaa. Mikä on sinänsä paradoksaalista. Koska 
mitä sellainen äiti opettaa lapsilleen energeettisesti, jos  
se itse voi huonosti?
 
Et voita sillä mitään, että uhraat itsesi perheen tai 
parisuhteen alttarilla. Voit tuntea vahvan yhteyden itseesi 
vain tekemällä töitä yhteyden parantamiseksi. 
 
Ja se vaatii yksinoloa. 
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Hanki fyysinen kalenteri. 
 
Ei mitään kännykkä iKalenteria. 
 
Suunnittele sun iloa sisältävä
elämä. 
 
Varaa itsellesi ainakin 
* 1 kehoa liikuttava juttu/vko
* 2 luonto/puistokävelyä/vko
* Omaa aikaa vähintään 2 h/vko
* Iloa tuottavia juttuja
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Luo ideaalipäivän aikataulu. 
 
Kuuntele sydäntä, älä järkeä. 
 
Aloita siirtymään ideaalipäivän
aikatauluihin heti, muuten se jää.
 
Tunnista päivän aikana esiintyvät
energiasyöppöydet. 
 
Pyri poistamaan ne ja laittamaan
tilalle voimaannuttavia energiaa
kohottavia tekemisiä. 
 
 
 

 

PÄIVÄRYTMI
Onko sulla päivärytmi joka kohottaa energiaa vai kuluttaa 
sitä? Meillä kaikilla on luontainen sisäinen rytmi, jota 
noudattamalla voimme parhaiten ja arki tuntuu hyvältä. 
 
Kun lipsumme siitä, minkä tiedämme olevan itselle 
parhaaksi, emme voi hyvin. Silti elämä helposti lipsahtaa 
sille tielle. Sen takia itsensä johtaminen on tärkeää. 
 
On otettava härkää sarvista ja alettava tekemään 
muutoksia, jotta päiväsi ovat energiaa nostavia eivätkä 
laskevia. 
 
Luo itsellesi ideaalipäivän aikataulu. Ala noudattamaan 
sitä. Alla tukikysymyksia päivän luomiseen: 
 
* Monelta haluat herätä?
* Mitä haluat tehdä ennen töihin lähtöä?
* Miten priorisoit itseäsi ja pidät huolta jaksamisesta 
työpäivän aikana? 
* Mitä tapahtuu, kun pääset kotiin? Mitä teet nyt ja mitä 
haluaisit tehdä sen sijaan?
* Mitä tapahtuu illan aikana? Mihin aikasi kuluu? Mihin 
haluaisit sen kuluvan? 
* Monelta meet nukkumaan ja miten nollaat päivän? 
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KOTI
Jos koti on täynnä rojua ja likaa, niin se vääjäämättä 
vaikuttaa sun energioihin. Paikka joka on eniten sun 
omaan energiaan vaikuttava, on sun koti. Vaikka kävisit 
päivisin töissä, niin nukut kotona ja sen energioissa. 
 
Jos sun koti ei ole sellainen kuin haluat, niin tee asialle 
jotain. Sillä on todella merkitystä millaisessa 
ympäristössä me asutaan. 
 
Aloita siivoamisesta ja tavaroiden järjestämisestä. Mää 
en pysty edes keskittyyn, jos on sotkuista. Toiset elää 
jatkuvasti keskellä sotkua. Mutta harva sotkun keskellä 
asuva kuitenkaan nauttii siitä, ne on vaan tottuneita 
rojuun. 
 
Olen Konmari-metodin kannattaja. Hankkiudu kaikesta 
sellaisesta eroon, joka ei tuota sulle iloa. Kaikki 
omistamasi tavarat ovat energiakentässäsi. Joten sillä 
on merkitystä, mitä kaikkee roinaa säilytät. 
 
Hankkiuduin 50% tavaroistani eroon vuonna 2017 
konmarittamalla. En ole ikinä tuntenut sellaista 
vapautta ja energeettistä tilan tuntua. 
Ahhh vihdoin kotona oli ihana hengittää. 
Suosittelen. 
 
Marie Kondon kirjoja löytyy jokaisesta 
kirjakaupasta, jos innostut tavarapaljouden 
raivaamisesta. 
 
 

Onko sun kodissa hyvä olla? 
 
Millanen fiilis sulla on siellä?
 
Millainen haluaisit sen olevan? 
 
Tee mitä täytyy, jotta voit 
kotona hyvin. 
 
Salvialla ja suolalla kotia voi 
puhdistaa energeettisesti. 
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ENERGIAKIVET
Energiakivien avulla saat kivissä olevan 
energeettisen taajuuden käyttöösi omaan 
energiakenttään. 
 
Energiakivet tulisi aina valita intuitiivisesti. 
Silloin korkeampi minäsi ilmoittaa sinulle, mitä 
taajuuksia tarvitset tueksesi tässä hetkessä. 
 
Puolueellinen suositus energiakoruista ovat 
valmistamani Karmakivikorut. Löydät erilaisia malleja 
verkkokaupastani ja Facebook sivulta. 
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ETEERISET ÖLJYT
Yli 5000 vuotta vanha juttu on eteeriset öljyt, joita 
ihminen on käyttänyt aina enemmän tai vähemmän. Jopa 
Raamatusta löytyy viittauksia yli 12 eri eteerisen öljyn 
käyttöön terveydenhoidossa. 
 
Jokaisella kasvilla on oma energeettinen värähtelynsä ja 
monista näistä on paljon hyötyä ihmiselle. Siihen 
perustuu myös öljyjen terapeuttiset vaikutukset. Kaikki 
pohjautuu lopulta energiaan. 
 
Mutta eteerisissä öljyissä on eroja. Nykypäivänä vain pieni 
osa öljyistä läpäisee terapeuttisen tason öljyjen 
vaatimukset ja loput on lantrattu ja valmistettu 
rahamielessä.
 
Haluat käyttää laadukkaita ensiluokkaisia öljyjä 
nostamaan ja tukemaan sun energioita. Itse menen 
takuuseen Young Livingin öljyistä. Joita diilaan 
mielelläni sullekin henkisen, fyysisen ja energeettisen 
hyvinvoinnin lisäämiseksi. 
 

Karmakivikorujen 
verkkokauppaan → →  
 
K a r m a k i v i k o r u  
F a c e b o o k i s s a  →  →  
 

Seuraa 
Öljyinspiraatiota 
Facebookissa → →  

 

http://www.holvi.com/shop/kaisawkoskinen
http://www.facebook.com/karmakivikoru
http://www.kaisawkoskinen.fi/
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IHMISET
Millaisten ihmisten kanssa vietät aikaasi? Nostaako vai 
laskeeko ne sun energiaa? Sillä on iso merkitys omaan 
hyvinvointiin, millaisessa seurassa hengaat. Sitä 
sanotaan, että me imetään 5 läheisimmän ihmisen 
uskomukset, aatteet ja energiat. 
 
Sää haluat hengaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka 
nostaa sun energiaa. Tiedät sen siitä, että sun on hyvä 
olla niiden ihmisten seurassa. Jos sulle tulee kökkö fiilis 
ja väsynyt olo jonkun seurassa, tiedät sen vievän eikä 
antavan sulle korkeampia värähtelyjä. 
 
Sillon kun teet intensiivistä energian kohotusta, niin 
sulla ei ole varaa hengata matalavärähteisten tyyppien 
kaa. Eli ihmisten, jotka eivät ole tietoisia levittämästään 
negatiivisuudesta eikä alhaisesta energiasta. Eihän ne 
sitä tahallaan tee, mut sun pitää tiedostaa asia. 
 
On ihan ok olla hyvin valikoiva seurastaan, kunnes 
pystyt ylläpitämään korkeamman värähtelytaajuutesi. 
Sillon muiden alhaisemmat energiat ei enää heilauta 
sua niin paljoa ja pystyt nopeammin palautumaan 
normaalivärähtelyysi. 
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LUONTOHENGAUS
Luonnossa on oma rauhallinen energeettinen 
värähtelynsä. Saat sen omaan järjestelmääsi, kun 
hengaat luonnossa. 
 
Sen ei tarvii olla tuntikausia, mutta sen pitää olla 
säännöllistä. Suosittelen 1-3 kertaa viikossa vähintään 
puolen tunnin oleskelua luonnossa, veden äärellä tai 
puistoympäristössä. 
 
Nojaa puihin, fiilistele niitä ja ajattele kuinka häntäluusi 
päästä lähtevä näkymätön maadoitusjohto kulkee maan 
ytimeen saakka. Ota yhteys Gaiaan. 

H a l u a t k o  
i n s p i r o i t u a  
v i i k o i t t a i n ?  S e u r a a  
K a i s a  W  K o s k i n e n  
F a c e b o o k i s s a   →  →  
 

http://www.facebook.com/kaisawk
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