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Skottimeedio John Johnson
on Vääksyn kesäseminaarin
päävieras. Hän luotsaa
oppilaitaan löytämään omat
ainutlaatuiset tapansa
työskennellä mediumismin
parissa.
Skotlannin Ayrshire, josta John
Johnson on kotoisin, tuo suomalaiselle
ensimmäisenä mieleen arvatenkin
lihakarjan, mutta näyttääpä seudulla
kasvavan myös erinomaisia meedioita.
Tapasin Johnin ensimmäistä kertaa
kymmenkunta vuotta sitten Arthur
Findlay Collegessa, jossa pääsin
seuraamaan hänen tulikoettaan:
Minister Steven Upton arvioi hänen
opinnäytetyönsä ja antoi kiitettävän
arvosanan. Sittemmin John on
opettanut mediumismia kotimaassaan
ja ulkomailla, mutta Suomeen hän tulee
nyt ensimmäistä kertaa.
John oli tietoinen näkymättömästä
maailmasta jo lapsena, vaikkei
osannutkaan antaa kokemuksilleen
nimeä. Hän oli kahdentoista, kun
18-vuotias naapuri kuoli yöllä, ja hän
muistaa keskustelleensa nuorukaisen
kanssa juuri samoihin aikoihin
omassa vuoteessaan maaten. Vasta
aamulla naapurin vanhemmat löysivät
pojan kuolleena ja John sai kuulla
tapahtuneesta.
”Jo pitkään minulle oli tapahtunut
kaikenlaista selittämätöntä, mutta nyt
päätin selvittää asian juurta jaksain. Oli
pakko ymmärtää, mitä minulle oikein
tapahtui. Tietoisuuteen ja sen toimintaan
tutustuminen oli ainoa vaihtoehto”, John
sanoo.
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Utelias mieli on eduksi
John on harjoittanut meedion
ammattiaan viitisentoista vuotta ja
pyrkinyt ymmärtämään mediaalista
työskentelyä: kuinka se toimii ja kuinka
sitä voisi kehittää vielä pidemmälle.
Hän paitsi työskentelee meediona
myös opettaa ja opiskelee koko ajan
lisää, hankkii tietoa alan pioneerien
työstä mutta myös psykologiasta ja
ihmismielen toiminnasta.
”Minun työni liittyy ennen kaikkea
elämään, ei kuolemaan. Pyrin auttamaan
ihmisiä näkemään sen, mitä heillä jo
on. Kun he tulevat tietoiseksi omasta
herkkyydestään, se antaa heille valmiuksia
ja rohkeutta kulkea elämänpolullaan
eteenpäin”, John kertoo.
Hän on yhtä kiinnostunut fysikaalisesta
mediumismista kuin muuntuneista
tietoisuudentiloista, meditaatiosta
ja yhteydenpidosta niin tässä
maailmassa kuin myös henkimaailman
kanssa. Yksityisistunnoissaan
John käyttää tarkkaa psyykkistä
näkökykyään eikä tyydy ”ainoastaan”
tuomaan viestejä tuonpuoleisesta
rakkailta vainajilta. Yksityisistunto
löytää muotonsa aina asiakkaan
tarpeiden mukaan, kulloisellekin
sopivaksi. Joskus yksityisistunnossa
puidaan vain henkilön senhetkistä
elämäntilannetta, toisinaan joku
edesmennyt tulee todistamaan elämän
jatkumisesta tuonpuoleisessa ja ehkä
jopa kertomaan, kuinka itse olisi
saattanut jonkin ongelman eläessään
ratkaista. Neuvoja on turha odottaa,
koska jokaisella on vapaa tahto ja
henkilökohtainen vastuu, aivan niin
kuin spiritualismin tutut prinsiipit
opettavat. Myöskään ennustamaan
John ei ryhdy.

Usko ainutlaatuisuuteen
Opettajana John Johnson pyrkii
avaamaan ihmisten tietoisuutta
haastamalla heidät ymmärtämään
ainutlaatuisuutensa.
”Niin moni yrittää jäljitellä muita tai
matkia jonkun muun tapaa työskennellä,
mutta eihän se toimi, koska jokaisen ihmisen
sielu ilmaisee itseään täysin ainutkertaisella
tavalla, eikä sitä voi jäljitellä.”
John luotsaa oppilaitaan löytämään
aivan omat tapansa, eikä se ole
välttämättä helppoa, mutta sen sijaan
se on aina järkeenkäypää.
”Kaiken on oltava tarkoituksenmukaista –
eihän meediona toimimisessa olisi muuten
mitään järkeä”, John toteaa.
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Kaikkein suurimmaksi haasteeksi
meedion työssä nykypäivänä John
mainitsee kunnioituksen tai lähinnä
sen säilyttämisen. Maailma pyörii
nykyään niin huimaa vauhtia ja
vaikuttaa vauhdin lisääntymisen takia
entistä pienemmältä. Kaikki pitäisi
saada nyt ja heti, ihmisten kärsivällisyys
on olematon.
”Meediokoulutukseen hakeutuu liian monia,
jotka kuvittelevat kurssin tai pari käytyään
olevansa valmiita työskentelemään
meedioina tai jopa opettamaan muita”,
John tuskailee.
Hän on valitettavasti nähnyt monia
erittäin lupaavia meedio-opiskelijoita,
jotka eivät ole malttaneet antaa
kykyjensä avautua riittävästi ja ennen
kaikkea kasvaa ihmisinä ennen kuin
ovat jo olleet opettamassa muita.

”Kestää vuosia löytää kykynsä ja taito
ilmaista herkkyyttään sillä tavoin, että se
palvelee henkimaailmaa oikealla tavalla.
Ihmiset tuntuvat kadottaneen maltin myötä
arvostuksen riittävän verkkaista kehitystä
kohtaan. Jokaisen on kehityttävä paitsi
yksilönä myös meediona. Ei saisi hätäillä.”
Kiinnostavinta on elämä itse. Johnista
on kiehtovaa seurata, mitä ympärillä
tapahtuu. Katsoa, mitä toiset sanovat ja
tekevät. Pohtia, kuinka voisi ymmärtää
entistä paremmin ympäröivää
maailmaa mutta myös omaa, sisäistä
maailmaansa.

John Johnson tutustuu maahamme
Suomen Spiritualistisen Seuran
kesäseminaarissa Lahden Seudun
Henkisen kasvun vieraana Vääksyn
Tallukassav. John jakaa oivalluksiaan ja
tietämystään myös työpajoissa. Aiheena
ovat yksityisistunnot.
Kesäseminaari järjestetään Vääksyn
hotelli Tallukassa 26.–28.6.2020.

”Minulta meni monta vuotta hyväksyä,
etten ole pelkkä meedio, vaan myös ihminen
ja että elämän pitää olla ensimmäisellä
sijalla. Pitää hyväksyä itsensä ja toiset,
ja sen pitää olla hauskaa. Oivallusten
tekeminen on parhaimmillaan juuri sitä.
Huippuhetkiä!”
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