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Varaa aika ilmaiseen tutustumissessioon!  

Se ei velvoita mihinkään, mutta antaa 

mahdollisuuden tunnustella, olisiko tämä 

sinua varten. 

Ota yhteys: mia.aittola@heartflame.fi  

 

Lue lisää: www.heartflame.fi / Kutsumuksen 

Timantti 

Vapauta sydämesi kutsu ja lahjasi maailmaan! 
 
  

 
Tunnetko sisälläsi palavan halun palvella maailmaa ja tunnistaa missiosi? Haetko rohkeutta astua täydemmin 
sisäiseen voimaasi? Mikä voisi olla mahdollista, kun avaudut sille mikä sisälläsi on pyrkimässä esiin? 
 
Kun elät sydämellä, lahjasi säteilee kaikessa mitä teet ja mitä olet. Enempää ei välttämättä tarvita elämäsi 
tarkoituksen toteuttamiseen. Sen lisäksi elämä saattaa herättää erityisellä kutsulla, unelmalla tai aavistuksella 
jostakin, mikä tahtoo syntyä. Se ei yleensä jätä rauhaan, ennen kuin otat ensimmäisen askeleen 
tuntemattomaan. 
 
Tämä ohjelma on syväsukellus itseesi ja siihen miten elämä tahtoo palvella kauttasi. Kutsumuksen Timantti™ 
johtaa sinut tunnistamaan sielusi kutsun, ainutlaatuiset vahvuutesi, aidot tarpeesi sekä sen mikä sinua on 
pidätellyt. Kuljet kasvuporttisi tulen läpi ja saatat varjosi valoon. Saat päästää irti rakkaudella siitä minkä on 
aika mennä ja antaa seuraavan askeleen avautua. Saat myös tuen koko ohjelman ajan, jotta haluamasi 
muutos voi sisäistyä elämäsi arkeen. 

Ryhmässä piilee huikea transformaation voima. Kun sydänten intentiot kohtaavat yhteisessä luomiskentässä, 
ihmeitä alkaa tapahtua!  

Huom. Tämä ohjelma antaa mahdollisuuden osallistua valmentajakoulutukseen alkuvuodesta 2019 tai 
myöhemmin. Siitä saat lisätietoa: www.hearflame.fi / HeartatPurpose Valmentaja. Samalla tämä on oma 
itsenäinen kokonaisuutensa, joka ei edellytä jatkoa. 

 

 

 

Herätä Kutsumuksen Timanttisi! 

Mikä sinua kutsuu? Mikä on lahjasi elämälle?  

Miltä tuntuisi elää kutsumuksesi ja lahjasi todeksi joka päivä? 

 Tervetuloa Sydämen Transformaatio- ja Luomismatkalle! 

 

 

 



  

 

Ohjelma ei rajoitu kurssipäiviin, vaan saat koko sen ajan (etäsessioon asti) harjoitteita sekä jatkuvan 

tuen yksityisen facebook-ryhmän kautta / sähköpostitse. 

Prosessi sisältää Tietoisuuden Timantin™ Transformaatioprosessin, jossa tunnistat aidot vahvuutesi, 

motivaatiosi lähteet, tarpeesi, varjosi sekä kasvunpaikkasi, muunnat niihin liittyvät uskomukset pelosta 

rakkauteen ja saatat  energiat yhteen omassa keskuksessasi; lisäksi Sydänmeditaation ja Kutsumuksen 

Manifestointi – äänitteen. 

”Oikaisin monta vuotta harhailevaa etsiskelyä osallistumalla tähän kurssiin. 
Minulle kirkastui se, mitä elämältäni haluan. Sain sanoa sen ääneen.  
Tavallaan kurssilla tapahtui siis ihme.” Osallistujan kokemus aiemmasta 
ohjelmasta 

Matkaoppaanasi Mia Aittola, kokenut transformatiivisten prosessien ohjaaja  
ja Heart@Purpose™ Valmentajien kouluttaja.  

 

Parhaimmillaan saat ohjelmasta  – 

 

• Luot elävän yhteyden sisäiseen lähteeseen, josta voit ammentaa riippumatta elämäntilanteesta.  

 

• Tunnistat elämäntehtäväsi siten kuin se ilmenee tässä hetkessä ja avaat sille ilmaisukanavan maailmaan. 

 

• Annat sydämesi kutsun tulla esiin samoin kuin ensimmäiset konkreettiset askeleet tiellä, joka ilmentää 

todellista itseäsi.  

 

• Luot yhteyden sielun lahjaasi ja todellisiin vahvuuksiisi; opit tuntemaan niiden arvon joka solussasi  

ja jakamaan siitä kaikessa mitä olet ja teet. 

 

• Luot arjen keskelle läsnäolon tilan, jossa voit ladata voimaa, vapauttaa luovuutesi ja lisätä tunnetta  

että aikaa on kaikelle tärkeälle. 

 

• Tunnistat itsessäsi vaikuttavat vastavoimat sekä niiden välisen tien sinne mihin sydän kutsuu. 

 

• Kohtaat sen mikä on pidätellyt sinua, löydät sen lahjan ja päästät irti rakkaudella siitä minkä on  

aika mennä. 

 

• Otat yhä enemmän käyttöön sisäistä voimaasi ja harjoittelet oman totuutesi ilmaisemista;  

olet rohkeasti ihana oma itsesi. 

 

• Oivallat että lyhyessä ajassa jotakin ratkaisevaa on muuttunut sisälläsi ja sydämesi kutsu on  

saanut siivet! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolme vaihtoehtoista ohjelmaa –  

Ohjelma 1 / 2018-19 

• Ryhmäsessiot 05.11. & 19.11. & 03.12. 2018 klo 17:15 - 20:15 / Tähtipajat Hki 
Ryhmäsessio Skype / Zoom 07.01.2019 klo 18-20 
Varaa paikkasi viimeistään 25.10.2018 niin saat hintaedun.  

Ohjelma 2 / 2018 

• Ryhmätilaisuus 24.-25.11.2018 la klo 10:00 - 18:00 & su klo 10:00 - 17:00 / Joogakoulu Shanti Hki 
Ryhmäsessio Skype / Zoom 10.12.2018 klo 18-20 
Varaa paikkasi viimeistään 02.11.2018 niin saat hintaedun. ¨ 

Ohjelma 3 / 2019 

• Ryhmätilaisuus 12.-13.01.2019 la klo 10:00 - 18:00 & su klo 10:00 - 17:00 / Avartamo Hki 
Ryhmäsessio Skype / Zoom 28.01.2019 klo 18-20 
Varaa paikkasi viimeistään 28.12.2018 niin saat hintaedun.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investointisi 
 
Koko ohjelma (jokainen ylläoleva): 250€ ( sis. alv 24%) ennen hintaedun viimeistä päivää; sen jälkeen 270€. 

Sisältää: ohjauksen, välipalaa kurssipäivinä, materiaalin tilaisuuksissa sekä niiden välillä (Tietoisuuden Timantin™ 

tehtäviä ja meditaatioäänitteet); tuen koko ohjelman ajan yksityisen facebook-ryhmän kautta).  

Maksutapa:  

➢ Varausmaksu 70€ jolla varmistat paikkasi (palautetaan kokonaan jos kurssi peruuntuu;  

palautetaan 50€ jos itse peruutat akuutista syystä; tilavuokraa ym. kuluja varten jätetään 20€;  

ilman erityistä syytä peruutusmaksua ei palauteta.) 

➢ Loput maksetaan kerralla ennen kurssin alkua (sovittaessa 2 erässä jossa 10€ laskutuslisä). 

Viimeisen hintaetupäivän jälkeen ei varausmaksua erikseen. 

➢ Lasku lähetetään sähköpostilla, varausmaksussa maksuaika 3 pv, muut laskun osat 14 pv. 

➢ Jos koet vahvaa kutsumusta mukaan mutta se tuottaa suuria haasteita rahallisesti, niin ota yhteyttä;  

katsotaan miten tämä voisi olla sinulle mahdollista! 

 

Vastaan mielelläni kysymyksiisi – ota yhteys! 

Palveluksessasi Sydämellä, 

Mia  

 

mia.aittola@heartflame.fi 

Puh. 050 531 1964 

http://www.tahtikuviot.fi/tahtipajat/sijainti
http://www.jooga.fi/yhteystiedot/
https://www.avartamo.fi/avartamo-tilan-vuokraus/
mailto:mia.aittola@heartflame.fi

