Kirna mõisa võluvägi ja energia

Kirna mõis on koht, kus iga inimene on alati oodatud, hoitud ja armastatud.
365 päeva aastas. Ja nii juba 20 aastat. Kirna mõisa, Järvamaa ühe
külastavama vaatamisväärsuse praegused omanikud Tuuli Org ja Reimo
Lilienthal tervitavad külalisi mõisa uksel sõnadega: “Aitäh, et võtsite enda
jaoks aega.”
Võttes enda jaoks aega, on inimene teinud esimese sammu tasakaalukama
ja stressivabama elu suunas. Pererahva sõnul on tasakaalus olev inimene
õnnelik, sest teab, et vaid tema ise on vastutav oma elu, tervise ning suhete
eest. Mida tervemad on inimesed, seda tervem on ühiskond. Kirna missioon
ongi luua toetav keskkond terveks ja terviklikuks saada soovivatele
inimestele.
Mingi võluvägi Kirna mõisas peitub. Uskuda või mitte, pole oluline, tuleb
lihtsalt kohale tulla, et kogeda, ise vastuseid otsida. Tuleneb see võluvägi
ehk sellest, et Kirna mõis ja park asuvad maakoore suure murrangulõhe
kohal, mida kinnitavad ka maapinna geoloogilised kaardid. Igatahes on siin
midagi, mida silmaga ei näe, aga südamega ära tunneb see, kes usub
iseenda ja looduse väesse.
Inimesed tulevad Kirna mõisa otsima meelerahu, tasakaalu ning heaolu.
Paljud on seda ka leidnud. Mõisapargis tutvustatakse tervendava mõjuga
energiaallikaid ning selgitatakse loodusliku tervenemise aluseid. Kõigil
külastajatel on võimalus tunnetada energiaallikate mõju lopsaka mõisapargi
rüpes erilise väega pinkidel.
Usalda oma intuitsiooni, mis juhatab sind pargis just selle õige pingi juurde.
Igal pargipingil või märgistatud kohal – neid on pargis kokku tervelt 46 – on
võluvägi ja energia mõne konkreetse mure leevendamiseks. Isegi kui
külaline sellesse ei usu, tuleb aga avatud meeltega parki uudistama, on
tõenäosus suur, et mõne hetke pärast leiab ta end istumas just sellelt pingilt,
mille sõnum teda kõnetab. Seda juhtuvat tihti.

Kuigi Kirna mõisa kirjalik ajalugu ulatub 17. sajandi algusse, levib rahvasuus
lugusid sellest, kuidas samas kohas asus juba 13. sajandil klooster, kus
pühenduti inimeste aitamisele. Tänane mõisahoone on pärit 18.-19.
sajandist ning sattus Tuuli ja Reimo omandusse mõned aastad tagasi
juhuslikult. Kas see oli juhus? Mõisakohvikus pererahvaga juttu vestes
tundub terasemale kuulajale, et päris juhuslik Kirna mõisa jõudmine pereni
polnud… 10 aastat tagasi tabas välgunool mõisa peremehe ja temaga koos
Vahemerel seilanud kirglike purjetajate alust. Enne õnnetust vaid
materiaalset maailma ja heaolu tunnistanud ärimehe maailmapilt avardus
180 kraadi ja temast sai terapeut, kelle juurde abi saamiseks nüüd Kirnasse
sõidetakse.
Iga aastaring toob mõisarahva sõnul neile arenguid ja üllatusi. Vabatahtlike
annetustega headelt inimestelt, kes tunnetanud Kirna pargi väge ning
hindavad pererahva tegemisi, viiakse ellu mõisaga seotud ideid ja plaane.
Asjad lihtsalt juhtuvad ja leiavad tee nendeni.
Lillemosaiikide loomine pargi muruväljadele sai alguse päästetud
tulbisibulatest. Tänaseks on sellest juhusest kasvanud välja üle-eestiline
sündmus, justkui Hollandi kuulsa Keukenhofi lillefestivali Eesti versioon.
Sadade tuhandete tulbiõite ilu toob siia kevadel kokku aiandushuvilisi
Eestimaa igast nurgast. Energiast pakatava perenaise Tuuli sõnul ongi
mõisas justkui kolm hooaega – suvi, talv ja tulpide õitsemise aeg.
Aastaringselt õitsevad Kirna mõisa tulbid aga Eddi Leedi keraamikal. Eddi
poolt on loodud nii väemärgiga südametassid, mida meenena Kirnast kaasa
viia, samuti ka romantilise mõisakohviku kohvitassid, millest külalistele
sõbraliku naeratusega sooje jooke ning maitsetest tulvil hõrgutisi
serveeritakse. Mõisakohvikus pakutavate roogade valik on üllatavalt rikkalik
ning endale meelepärase leiab siit nii vegan kui ka toortoidusõber. Kohvik on
igapäevaselt avatud pargi külastajatele ja niisama hea toidu nautijatele ning
ettetellimisel teenindatakse ka gruppe, olgu nad siis mõisapargi uudistajad
või hoopis mõisa seminarimajas koolitujad.
Seminaride ja koosolekute pidamiseks on Kirnas kõik vajalik olemas ja pole
raske mõista, miks just siin koguneda tahetakse. Kirna mõisapargi serval,
peamajast veidi eemal, asub Eesti kõige roosam seminarimaja, kus peetav
koosolek või koolitus saab kindlasti inspiratsiooni ja väge juurde sellest
samast koostööd toetavast looduslikust foonist, mida Kirna pakub. Lühidalt
öeldes – lihtne tulla, hea olla.

Et tükike Kirna mõisa väge endaga kaasa võtta, leia sind kõnetav meene
fuajee armsalt teenindajalt, kes selgitab kannatlikult väekate ehete ja
kristallide võimet sulle kasu tuua. Tehes head endale, toetad ostuga ühtlasi
Kirna mõisa ja pargi arendust ning igapäevast korrashoidu.
Kirnas on aga tore ka siis, kui mõisapark talveunne vajunud. Nimelt avaneb
siis mõisa võlvsaalis heinalõhnaline jõulumaa. Eelmisel aastal oli jõulumaal
koguni kolm eriliselt ehitud jõulupuud: fotokuusk, mille taustal teha armsaid
perepilte; käsitööna valminud inglitega inglipuu ning soovide puu, kuhu
riputada oma soove ja unistusi, et need ühel heal päeval täituda saaksid.
Info Kirna mõisas toimuvatest avalikest loengutest, kontsertidest ja
töötubadest leiad kodulehelt ja Facebookist.

