
 

MEDIAALINEN PERUSKURSSI, OULU 2020-2021  HAKEMUS   

 

Nimi: ______________________________  Osoite: _____________________________________ 

Puhelinnumero: ____________________  Sähköpostiosoite: _______________________________ 

Yhdistys, jonka jäsen olet: ________________________  Yhdistykseen liittymisvuosi: __________ 

Miten toimit/olet toiminut yhdistyksessä? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Millaisia kokemuksia sinulla on henkisistä asioista? ______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Mitä kykyjä/mahdollisuuksia ajattelet itselläsi olevan? ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Mitkä ovat tavoitteesi? _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Mietiskeletkö päivittäin _____  viikoittain ___  harvemmin ___ (rastit) 

Oletko lähettänyt kaukoparannusta?   Kyllä ___  En ___ 

Oletko välittänyt kontaktiparannusta?  Kyllä ___  En ___ 

Oletko nyt kehityspiirissä?  Kyllä ___  En ___ 

Oletko ollut kehityspiirissä?  Kyllä ___  En ___  Jos olet, niin kuinka kauan? __________________ 

Oletko toiminut piirinjohtajajana?  Kyllä ___  En ___ 

Kuuletko ___ näetkö ___ tunnetko ___ henkimaailman läsnäolon?    Kyllä ___  En ___ 

Jos vastasit kyllä, niin miten?________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

             

Oletko kokeillut seuraavia: (rastita vain ne, joita olet kokeillut) 

* automaattikirjoitus  kyllä ___   * värinauhat   kyllä ___ 

* inspiraatiokirjoitus  kyllä ___   * kortit    kyllä ___ 

* psykometria   kyllä ___   * inspraatiopuhe  kyllä ___     

* hiekasta lukeminen             kyllä ___                 * psyykkinen piirtäminen       kyllä___ 

* kukista lukeminen  kyllä ___   * psyykkinen valokuvaus       kyllä___ 

* paperista lukeminen  kyllä ___   * transfiguraatio  kyllä ___ 

* vedestä lukeminen             kyllä ___   * transsi   kyllä ___ 

* aurasta lukeminen  kyllä ___   * fysikaalinen mediumismi kyllä ___ 

* kristallipallo   kyllä ___   * inspiraatiosoittaminen kyllä ___ 

 

Oletko toiminut selvänäkijänä? Kyllä ___  En ____      Jos olet, niin kuinka kauan? ____________ 

Oletko välittänyt viestejä henkimaailmasta? Kyllä____En____Jos olet, niin kuinka kauan?_______ 

Millaiset teoreettiset perustiedot sinulla on?  

 

Henkisen tietouden kurssin tiedot?  Kyllä ____ Ei ____  

 



 

Muulla tavoin hankitut tiedot: ____Miten? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Mitä odotat kurssilta?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                    

                                                               ********** 

Kurssin tavoitteena on mediaalisuuden tunnistaminen ja kehittäminen, itsetuntemuksen 

lisääminen, omiin henkisiin lahjoihin tutustuminen ja niiden kehittäminen ryhmässä.  

Lisätavoitteena on oman erityisalueen löytäminen.  Kurssiin kuuluu yksilö-, pari- ja 

ryhmätyöskentelyä sekä kotitehtäviä.  Kurssista annetaan osallistumistodistus. 

              

                                                                                                                                                   

Kurssipäivät ovat 12.-13.9., 7.10. ja 14-15.11.2020  ja 9.1., 13.2., 13.3. ja 17-18.4.2021  klo 10-18.   

Kurssin pituus on 80 tuntia. Kurssi järjestetään Kristallisalilla, Hintantie 11, 90500 Oulu. 
 

Kurssin ohjaajina ovat Maikku Jokela-Räsänen sekä Marja-Leena Ervast ja vierailevana 

ohjaajana Irene Nadén. 

 

Kustannukset: 
Osallistumismaksu yhdeltä päivältä on 80€.  Siihen sisältyy ohjaus, opiskelumateriaali ja kahvi/tee 

sekä kahvileipä.  Osallistujilla tulee olla omat lounaseväät.  Kristallisalilla on mikro ja jääkaappi. 

Kurssimaksu maksetaan aina ennen kurssipäivää.   

 

Hakemus mediaaliselle peruskurssille on toimitettava 20.7.2020 mennessä osoitteella Maikku 

Jokela-Räsänen, Ylikorvantie 8, 96300  Rovaniemi tai sähköpostilla maikkuhaniel@gmail.com. 

 

Laita kuoreen tai sähköpostin aiheeseen merkintä ”Hakemus MPK 2020-2021”. Kurssin ohjaajat 

suorittavat osallistujavalinnat, jonka jälkeen kutsu kurssille osallistujille lähetetään sähköpostilla 

15.8.2020 mennessä. Kurssi toteutuu jos hakuehdot täyttäviä hakijoita on riittävästi (12-16 

henkilöä). 

 

Lisätietoja kurssista saat ohjaajilta Maikku Jokela-Räsänen 040 7371066 ja Marja-Leena Ervast 

040 7510293, marjaleenaervast@gmail.com  sekä Oulun Henkinen Kehitys 044 2522175 ja 

oulunhenkinenkehitys@gmail.com. 

 

Olen valmis sitoutumaan ja osallistumaan yllämainittuina aikoina pidettävään kurssiin. Poissaolot 

eivät ole suotavia. Maksu poissaolokerralta on 40 €. 

 

 

 

Aika ja paikka ___/___ 2020__________________ Allekirjoitus__________________________ 


