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Olet sitä mitä syöt...

V

ai syötkö sitä, mistä luet? Ravinto puhututtaa, aina vaan enemmän. Uusia ravintoa käsitteleviä kirjoja ilmestyy tämän tästä. Aajonus Vonderplanitzin raakaravintokirjat, kehon happamuuteen
huomion kiinnittävä pH-ihme, suuren kohun nostattanut Mats
Nilssonin Aitoa ruokaa… Nämä vain muutamia uusimpia mainitakseni.
Vaikka sen vatvominen, mitä omasta suustaan sisään lappaa, tuntuukin äkkiseltään jotenkin hedonistiselta ja itsekeskeiseltä, ravintokysymysten nousemiselle tiedostavan elämisen keskiöön on hyvät perusteet.
Meitä edeltävät sukupolvet joutuivat vielä kamppailemaan lukuisten
kulkutautien kanssa, jatkuvaa raskasta fyysistä työtä tehden. Toisaalta
saatiin roppakaupalla arkiliikuntaa ja ruoka oli todellista itsekasvatettua
lähiruokaa ja luomua. Ei ollut edes mahdollisuutta valita pitkälle prosessoituja, keinotekoisia, tyhjää energiaa täynnä olevia tuotteita.
Suurimmalle osalle suomalaisista kaikki tämä on muuttunut. Arkiliikkuminen saattaa monesta syystä jäädä minimiin niin työelämässä, vapaaajalla kuin kotioloissakin.
Ruoka haetaan kaupasta, ja mitä pidemmälle jalostettua, mitä enemmän siihen on pumpattu lisäaineita ja mitä kauempaa kuljetettua ruoka
on, sitä halvemmalla sitä saa. Energiaa ei kulu kuten ennen vanhaan, mutta puoli-ilmaisia tyhjiä kaloreja on koko ajan tarjolla. Kaupan päälle tulee
loputtomat litaniat E-koodeja, joiden pitkän ajan yhteisvaikutuksia edes
niitä valmistavat ja myyvät eivät väitä tietävänsä.
Tämän seurauksena - joitakin otolliset geenit omaavia ihmisiä lukuun
ottamatta - jokainen joutuu kamppailemaan ylipainon vaaran, väsymyksen ja voimattomuuden sekä elintasosairauksien kanssa. Paitsi jos kiinnitämme huomiota ravintoomme ja elintapoihimme.
Itsekkäältä ja turhamaiselta vaikuttanut kiinnostus omaan itseen ei olekaan sitä, vaan välttämätöntä työtä oman hyvinvoinnin – jopa oman selviämisen – eteen.
Vaikka ”ravintogurut” tuntuvat korostavan oppiensa erityispiirteitä
erottuakseen muista, he ovat samaa mieltä melkein kaikista perusasioista.
Mitä tuoreempaa ja lähempänä tuotettua ravinto on, sen parempi. Mitä
vähemmän lisäaineita, mitä vähemmän prosessoitua ja kuumennettua,
sen parempi. Valkoista sokeria ei suosittele kukaan, ja useimmat suosivat
kasviksia lihan sijaan.
Kun tähän reseptiin lisää vielä mahdollisimman paljon liikuntaa ja ulkoilua, kulttuuria ja hengenravintoa mielen virkistykseksi, ainekset mahdollisimman terveeseen elämään alkavatkin olla kasassa.
Samalla, kun meidän on otettava itse vastuuta ja huolehdittava omasta hyvinvoinnistamme, emme saa unohtaa tätä: maapallon mittakaavassa
kuulumme siihen hyvinvoivaan vähemmistöön, joka voi valita mitä suuhunsa laittaa. Kovin monelle kysymys kuuluu, onko tänä päivänä ylipäätään mitään syötäväksi.
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Messut 3:ssa kerroksessa, 300 metriä palveluosastoja!
Luomutuotteita, hoitoja/terapeutteja, kirjoja, kiviä, kristalleja, vaatteita,
10 €
10 €
koruja, luontaistuotteita, musiikkia, kasvisruokaa yms.
(Lippupisteestä, sisääntuloaula)
(Lippupisteestä, sisääntuloaula)

Messualueelle vapaa pääsy!

Kevätpäiväntasaus
- Jumalatar Eostren
viestit, luonnon
kulminaatiopisteet
sielumme herättäjinä

Tarja
Salomaa
10.30-11.30
Uusi tietoisuus

Elisa MEskanEn

Merja
Pennanen
10.30-11.30

Sari
McGlinn
12.00-13.00

Marjut
Moisala

12.00-13.00

Uusi yhteys
välillämme ja aidon
kristallikallon viestit

Adamonin aika kaikkien unien loppu:
Paluu henkitietoisuuteen

Rainbow
Eagle,USA

Sisar
Jayanti, UK

13.30-15.00

(Euroopan Brahma Kumaris
yliopiston johtaja)

Äiti Maan luonnollinen henkisyys vastaan
ihmistekoinen uskonto
Tulkkaus
Veli Martin Keitel

13.30-14.30

Tasapainoilua ajan
myllerryksessä
(Tulkataan)

Alva
Karppinen
15.30-16.30
Mediaalinen
tilaisuus:
Viestejä valosta

Kirsi Ranto 15.00-16.00

Ohjelmapäivitykset!

Enkelikonsertti: Laulu ja piano

www.aitimaakeskus.com

Rainbow
Eagle, USA

Järjestäjä: Äitimaa Oy

16.30-17.45

Äiti Maan henkisyys:
Kyse on tasapainosta,
ei puhdistuksesta

Workshop, 12 €

Tulkkaus: Veli Martin Keitel

18.00-18.30
Valkeakosken runopiiri Riimi:
Tommy Tabermanin runoja
Ohjaaja: Minna Kangas

100 maksutonta
pysäköintipaikkaa!

Lauantai 16.30-18.30

Sisar Jayanti, UK

Löydä
tasapainoinen
itsesi. (Tulkataan)
(Euroopan
Brahma
Kumaris
yliopiston johtaja)

Liput lippupisteestä 1 krs.

Workshop, 12 €
Sunnuntai 15.30-17.00
Sari McGlinn

Uusi yhteys
välillämme ja
aidon kristallikallon viestit.
(Syventävästi)
Liput lippupisteestä 1 krs.

Kasvisravintola G o p a l
Lounas- ja kahviopalvelut!
(Alakerran lounasravintola)

Äitimaa keskuksen kahvio
(Sisääntuloaulassa)

Ekstra!
Workshop-ohjelma
päivitetään
myöhemmin!

9 ilmaisluentoa!

(3. kerroksen luokka)
Ohjelmapäivitykset!

www.aitimaakeskus.com
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Eija Tång on vuoden 2011 Astrologi

Oikaisu

Suomen ammattiastrologit ry on valinnut
vuoden 2011 astrologiksi Eija Tångin.
Perusteluissaan
Suomen ammattiastrologit painottivat
hänen pitkäjänteistä
panostustaan Turun
Seudun Astrologisen
Seuran puheenjohtajana ja kehittämällä ja laajentamalla
viisivuotiaan seuran
toimintaa, innostaen
yhä useampia astrologian harrastajia mukaan Turun seudulta.
Vuoden Astrologi -tunnustus myönnetään astrologiaa
innovatiivisesti ja
mielenkiintoisesti
esiin tuoneelle astrologille tai taholle.
Tänä vuonna tunnustus jaettiin kaikkiaan
kahdeksannen kerran.

Viittaan Ultralehden 1/2011 sivulla 14 olevaan Tapani Koivulan kirjoittamaan artikkeliin, jossa hän muistelee 1996
järjestämääni ja rahoittamaani kansainvälistä ufokonferenssia ja tarjoamaani illallista ulkolaisille luennoitsijoille, johon
tunkeutui pari kutsumatonta suomalaista kuokkavieraaksi.
First Scandinavian conference on extraterrestial intelligence
and human future sai valtavasti mediajulkisuutta. (TV, radio,
lehdistö, jopa skeptinen Helsingin Sanomien pääkirjoitus, venäläistä ja saksalaista lehdistöä myöten); Se jää ilman muuta
Suomen ufologian historiaan. Sekö on syynä että Koivula
väittää täysin virheellisesti, että kongressi oli minun ja Suomen ufotutkijoiden järjestämä? Suomen ufotutkijoilla ei ollut
mitään osaa eikä arpaa yksin järjestämässäni kaksipäiväisessä
konferenssissa (ensimmäinen päivä suljettu kutsukonferenssi,
toinen yleisölle avoin), johon sain avustajia ystävistäni. Marjaana Kusmin toimi kongressin sihteerinä ja jopa ovimieheksi
sain erään tutun insinöörieverstin ym. Eräs Suomen ufotutkijoiden jäsen purnasikin katkerana minulle, että eräs heille
tuntematon professori oli luennoitsijana eivätkä he! Taitaa
olla kyse tavanomaisesta suomalaisesta kateudesta! Minulle
pääasia on saada asioita ulos ja julkisuuteen korkeimmalla
mahdollisella tasolla ihmiskunnan tiedon tason nostamiseksi
ja siinähän monet Suomen ufotutkijat ovat tehneet hyvää
työtä jo vuosikymmenien ajan kotimaassa.

Vuoden Astrologi Eija Tång oli myös
mukana puhelinastrologina MTV3:n
suositussa, uraauurtavassa Astro-TV
-ohjelmassa.

Ystävällisin terveisin
Rauni-Leena Luukanen-Kilde , Son Norja

Ultran ja kirjojen tilaus

Syöpä on sieni?

4/2011 ilmestyy 1.4.2011

RAJATIEDON AIKAKAUSLEHTI 40. vuosikerta
Toimitus / ILMOITUKSET

Puh. (03) 555 8101
(03) 318 2150
045 679 6920
e-mail: toimitus@ultra-lehti.com

Ultra ilmestyy vuonna 2011

Taitto

Oriveden Kirjapaino

(etusivu ja ilmoitussivut)

Paino

TOIMITUSJOHTAJA Arja Kuningas
PÄÄTOIMITTAJA Marko Kananen
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ Jouni Kuningas
TOIMITUSASSISTENTTI Kimmo Kuningas

Oriveden Kirjapaino
PL 33, 35301 Orivesi,
Puh (03) 358 9500
fax (03) 358 9535,
ultra.ilmoitukset@orivedenkirjapaino.fi

Tilaukset

Julkaisija

ULTRA-lehti
Salojärventie 36, 17950 Kylämä
Puh. 03-555 8101
e-mail: tilaukset@ultra-lehti.com

parantaja Braco
hämmästyttää parantavalla
32 Kroatialainen
katseellaan.

Kustannus Oy Rajatieto
Hallitus pj. Pertti Pirhonen

1/11 3.1.2011
2/11 1.2.2011
3/11 1.3.2011
4/11 1.4.2011
5-6/11 2.5.2011

7-8/11 1.7.2011
9/11 1.9.2011
10/11 3.10.2011
11/11 1.11.2011
12/11 1.12.2011

Syöpälääkäri Tri. Tullio Simoncini havaitsi jotain mullistavaa tehdessään satoja leikkauksia potilailleen.
Kun Simoncini esitti kliinisten tutkimustensa tulokset
lääketieteelliselle yhteisölle, häneltä otettiin lääkärin
lupa pois, eikä hän enää saanut ottaa vastaan potilaita. Alistumisen sijaan hän julkaisi aiheesta kirjan
Cancer is a Fungus, Syöpä on sieni.
Simoncini kertoo, että syövän parantaminen on
itse asiassa yllättävän simppeliä. Hänen hoitoideansa perustuu natriumkarbonaattiin (Na2CO3) eli
luonnolliseen ruokasoodaan. Lääketeollisuus ei ole
osoittanut kiinnostusta, koska natriumbikarbonaattia
ei voi patentoida. Youtubessa on nähtävillä videoita
hänen teoriastaan.

Lehden paperi valmistettu alhaisin
päästöin, kestävän kehityksen mukaan
hoidetuista metsistä. Sertifioitu EUkukka, PEFC ja FSC sertifikaatein.

Näin kauniisti taipuivat puut
Kylämän tielle helmikuun alussa.
Valitettavasti samat puut taipuivat
myös sähkölinjojen päälle, jolloin
toimituksemme jäi pariksi päiväksi
vaille sähköjä ja puhelinyhteyksiä.

Aikakauslehtien Liiton jäsen
Kulttuuri- ja mielipidelehtien yhdistyksen
(Kultti ry) jäsen
ISSN 0357-2846
ULTRA 3/2011

Kimmo Kuningas

Tässä numerossa kirjoittavat mm.
Kimmo Hätinen, Heikki Juutilainen, Erkki Kanto, Ilona Kanto, Tapani Koivula,
Erkki Lehtiranta, Sisar Jayanti, Pekka Tamminen, Timo Teide, Heli Värrälä
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Astrologia on väline ymmärtää aikaa

Ajan
arvoituksen
jäljillä

Astrologi Maarit Laurento on aktiivinen astrologian ammattilainen.
Hän on tehnyt astrologiaa työkseen
jo vuodesta 1997. Samana vuonna
syntyi Astro Bar, joka antaa astrologisia analyyseja Vallilassa. Maarit
toimii myös Suomen Ammattiastrologit ry:n puheenjohtajana ja on
yritysastrologien yhdistyksen ISBAn
hallituksen jäsen. Laurento kertoo
ajan olleen ykkössyy, miksi hän
väitöskirjansa jälkeen otti ammatikseen astrologian.
Teksti Pekka Tamminen
6
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Astrologia yhdistää kronoksen ja kairoksen

M

aarit Laurento, mitä astrologia sinulle merkitsee?
- Astrologian avulla voimme käsittää aikaa paremmin.
Olen yksinkertaistanut ja selkeyttänyt
menetelmää, jotta olen päässyt ajan
ytimeen. Siten astrologia on minulle
varsin käytännöllinen työkalu. Asiakas voi astrologisen analyysin kautta
ymmärtää kokemuksellista aikaansa
paremmin. Hän voi hyödyntää syntyneitä oivalluksia oman tulevaisuutensa rakentamisessa. Minusta on aika
ymmärtää aikaa radikaalisti uudella
tavalla, Laurento toteaa.
Miten itse suhtaudut perinteisiin
horoskooppeihin?
- Horoskooppi on ikkuna astrologiaan. Se on yksi astrologian osa-alue.
Kyse ei ole siis mitenkään vastakkaisista asioista. Horoskoopit syntyivät
astrologian kritiikin jalanjälkiin 1930
ja ne ovat yksi astrologian käyttämä
työkalu. Täytyy vain ensin tietää, mitä
horoskoopeilla voi tehdä. Horoskoopit täyttivät viime vuonna 80 vuotta.
Julkaisin tuolloin asian tiimoilta toisen
kirjani ”Venuksen suudelma”, joka on
astrologinen aikamatka naiseuteen.
Aiheina siinä olivat erityisesti parisuhde ja rakkaus, jotka perinteisesti ovat
juuri horoskooppien ydinaluetta. Kirja vie meidät rakkauden aikamatkalle
ja seikkailulle rakkauteen ja parisuhteeseen, Laurento kertoo.
Miten suhtaudut siihen, että astrologia koetaan usein ennustustyökaluna?
- Astrologia on menetelmä ja ideapaperi, ei ennustamista. Toki sitä myös
käytetään ennustamiseen. Itselleni astrologian ajan logiikka on sama kuin
kellossa ja kalenterissa. Olen rajannut varsin paljon astrologiasta pois,
jotta voin keskittyä ajan ideaan, Maarit Laurento toteaa.

Uusi tapa oppia astrologiaa
Olet julkaissut myös uuden kirjan aivan äskettäin. Mitä se käsittelee?
- Astrologiaa aloittelijoille on astrologian perusteiden oppikirja ja käytännön opas. Kyseessä on uusi tapa
oppia astrologiaa omatoimisesti. Kirjan mukana tulevalla CD:llä ovat harjoitukset ja tasotesti, joilla voi seurata
8

opintojen edistymistä. Kirjassa opiskellaan tekemään astrologista tulkintaa. Se opastaa astrologisen analyysin
tekemisessä alusta loppuun ja kertoo, minkälaisia välineitä peruskartan tulkinnan laatimista varten tarvitaan. Kirja tutustuttaa lukijan viiteen
analysointiosuuteen: kartan yleiskuvaan, horoskooppimerkkeihin, planeettoihin, huoneisiin ja aspekteihin.
Kirja kertoo myös, mitä kussakin osiossa tulee ottaa huomioon, jotta saadaan onnistunut tulkinta. Kirjassa selitetään yksityiskohtaisesti, miten kartan analyysivaiheesta edetään synteesivaiheen kautta varsinaiseen tulkintaan. Kirjassa on runsaasti karttoja,
astrologisia symboleita ja terminologiaa, joiden merkitykset selitetään ja
avataan, Laurento kertoo.
Näkeekö astrologi nykyisen ajan
jotenkin poikkeuksellisen merkittävänä. Nythän puhutaan paljon suuresta muutoksesta, joka osuisi vuoteen 2012?
- Seuraava 10 vuoden ajanjakso on
kyllä merkittävä. Sen aikana on suuria mahdollisuuksia valmistautua esimerkiksi uuteen teknologiseen vallankumoukseen. Historian merkitys
on suuri tarkasteltaessa tulevaisuuden rakentumista. Vertaan historiallisia syklejä ja arvioin, millaista tulevaisuutta luomme.
- Ihmisillä tuntuu olevan pessimistinen kuva nykyhetkestä. Itse näen
toisin. Elämme aikaa, jolloin olisi tilaa vastaavanlaiselle murrokselle, joka
nähtiin esimerkiksi 1960-70-luvun taitteessa. Tuolloin yhteiskuntarakenteet
muuttuivat suuresti. Nyt on jälleen
aika, Laurento sanoo.

Uusi aikateoria
Sanot, että astrologia tarjoaa sinulle
käytännön välineitä ymmärtää aikaa.
Ajan mysteeri on yksi kiehtovimpia
ihmiskunnan arvoituksia. Miten astrologia selvittää tätä mysteeriä?
- Aikaa on tutkittu läpi historiamme, eikä siihen ole saatu ratkaisua.
Astrologian kautta voidaan ymmärtää
aikaa paremmin ja sitä on aina voitu
ymmärtää. Uusi aikateoria sopii hyvin
siihen rakennemuutokseen, jossa tällä
hetkellä elämme. Ajassamme on tilaus sille nyt, kun vuosi 2012 lähestyy.

Olen kehittänyt mm. käsitteen syklineaarisuus. Astrologiassa on mahdollista ymmärtää aikaa yhtä aikaa lineaarisesti ja syklisesti.
Mitä aika lopulta mielestäsi on ?
- Hyvä kysymys. Arjessa aika on lähes itsestäänselvyys. Heräämme aamulla, lähdemme töihin ja palaamme
illalla taas kotiin. Meillä kaikilla on
demokraattisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Taannoinen Tiede-lehti kirjoitti ajan harhasta ja siitä, ettei fysiikka
osaa selittää aikaa. Avaruudellisesti
tarkasteltuna vuorokausi syntyy, kun
maa on pyörähtänyt akselinsa ympäri. Vuosi lasketaan siitä, että maa on
kiertänyt auringon. Näinhän me mittaamme aikaa kellolla ja kalentereilla,
Maarit kertoo.
- Miksi siis pysähtyisimme aikatarkasteluissamme vain maahan, kuuhun ja aurinkoon? Miksemme ottaisi samalla logiikalla aikatarkasteluun
mukaan muitakin aurinkokunnan tekijöitä, kuten Marsin, Neptunuksen ja
Uranuksen, Maarit Laurento kysyy.
- Astrologia huomioi siis muiden
kiertotähtien merkitykset ja radat.
Näin aikaansaadaan aivan uusi näkökulma, Laurento toteaa.
Aika tuntuu etenevän nopeasti ja
joskus äärimmäisen hitaasti. Avaako astrologia sitä, miksi koemme ajan
niin monella tavalla riippuen subjektiivisista tiloistamme?
- Joskus aika tosiaan juoksee ja on
toisinaan kuin pysähtynyt. Aika ei tosissaan kuitenkaan pysähdy, vaikka
siltä tuntuu. Kevät 2011 tuntuu eri ihmisistä erilaiselta, vaikka he olisivat
samassa työpaikassa tai samaa ikäpolvea. Astrologialla on tässä kohtaa
ajan laadun analysointiin käsitteitä ja
välineitä, Laurento selventää.
- Muinaiskreikassa ajalle oli kiinnostavasti kaksi käsitettä, jotka ovat
kronos ja kairos. Kronos kuvaa ajan
määrällistä puolta. Se on sitä, että
olemme täällä tänään tiettynä sovittuna ajan määrällisenä hetkenä tai että
joku on esimerkiksi tietyn ikäinen tai
jokin hanke kestää tietyn ajan. Myös
kronologia juontuu kronoksen käsitteestä. Kairos taas kuvaa ajan laadullista puolta eli sitä, miltä aika tuntuu,
Maarit kuvailee.
- Astrologia ajan jäsennys- ja mittausmenetelmänä yhdistää kronokULTRA 3/2011

Huvila Härän astrologinen kello näyttää aurinko- ja kuuajan.

sen ja kairoksen. Siten se vastaa juuri
sen tyyppisiin kysymyksiin, miksi aika
tuntuu joltakin tai miten ajanhenki
voidaan määritellä, Laurento kertoo.

Kohua astrologian ympärillä
Viime aikoina julkisuudessa on kohistu astrologian ympärillä. BBC:llä kaksi tieteilijää hyökkäsi astrologiaa vastaan ja alkuvuodesta 2011 puhuttivat
horoskooppimerkit ja tähdistöt. Eri
medioissa kerrottiin uutisena, että horoskooppimerkkien rajat ovat vuosien
saatossa muuttuneet. Näin astrologia
ei enää voisi pitää paikkansa entiseen
tapaan. Onko näin, Maarit Laurento,
mielestäsi tapahtunut?
- Ei ole tapahtunut. Siinä on kaksi
asiaa sekoitettu keskenään, mutta on
erinomaista, että asia on esillä. Sekaannusta syntyy myös siitä, että eläinradan tähdistöjen ja horoskooppimerkkien otsikot ovat samat, esimerkikULTRA 3/2011

si Oinas, Härkä, Kaksonen jne, Maarit toteaa.
- Astrologiassa eläinrata aloitetaan
kevätpäiväntasauksesta maaliskuun
lopulla, jolloin päivä ja yö ovat yhtä
pitkät. Ajatus perustuu maan ja auringon keskinäiseen suhteeseen. Astronomiassa taas ekvaattorin ja ekliptikan kuvitteellinen leikkauspiste (kevätpäiväntasauspiste) suhteessa tähdistöihin peruuttaa prekession vuoksi asteen 72 vuodessa. Nyt tätä siirtymää on ehtinyt kertyä jo merkin verran (nyt jo Kalojen tähdistössä). Näin
syntyy ajatus, että myös horoskooppimerkit ”peruuttaisivat”. Näin ei kuitenkaan ole.
- Lisäksi tähdistöt ovat kukin erikokoisia. Esimerkiksi Leijona Otavan
alla on todella iso ja Oinaan tähdistö
taas hyvin pieni. Horoskooppimerkit
ovat samankokoisia. Tähdistöjä on lisäksi 13 (horoskooppimerkkejä 12).
Ophiuchus eli Käärmeenkantaja otet-

tiin mukaan eläinrataan reilu 80 vuotta
sitten. Tähdistöideaa käsitellään mm.
Panu Myllyniemen kirjassa ”Astrologia uusiksi”, Maarit kertoo.

Sumerista Somerolle
Toimit lisäksi emäntänä Huvila Härässä, jolta löytyy myös nettisivut. Mikä
on Huvila Härkä?
- Se on astrologinen huvipuisto ja
kesäkahvila Hämeen härkätien tuntumassa Somerolla. Huvila Härkä
tarjoaa astrologisia elämyksiä kaikille aisteille. Meillä on horoskooppilavatansseja ja Leijona Paviljonki, jossa
voi tutustua omaan ja ystäviensä horoskooppimerkkeihin. Ihannemiehensä tai -naisensa voi löytää ParisuhdePlazalla ja Kaksosen Keltaisessa Kabinetissa ja Ravun Sinisessä Salongissa
voi nauttia Huvilan kakkukahvit.
- Huvila Härkä jatkaa Tauron tilan
kestikievariperinnettä uudella tavalla.
9

Anthony
Hopkins
opettaa manausta
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me yhä enemmän. Mistä se mielestäsi johtuu?
- Tietokoneiden myötä tapahtui iso
muutos 1990-luvulla. Merkittävää oli
myös erilaisten sosiaalisten verkkojen
ilmaantuminen 2000-luvulla. Karttojen piirtäminen helpottui tietokoneiden myötä ja internet avasi helpon tien
astrologisiin karttoihin. Tänään internetistä saa itselleen kätevästi astrologisen kartan ja analyysit ovat netin kautta tulleet laajemmin tarjolle. Astrologialle on siten foorumi, jota ei ennen
ollut. Kiinnostus näkyy myös muissa
medioissa. Esimerkiksi MTV3:n televisiosarja Astro-TV on yksi osoitus kiinnostuksesta.
- Suomen Ammattiastrologit ry
myöntää vuosittain Vuoden Astrologi -tunnustuksen jollekin astrologiaa
innovatiivisesti ja mielenkiintoisesti
esiin tuoneelle astrologille tai taholle. Tänä vuonna palkinto meni Turun
Seudun Astrologisen Seuran puheenjohtajalle Eija Tångille. Hän on mielestämme kehittänyt ja laajentanut pitkäjänteisesti seuran aktiivista toimintaa innostaen mukaan yhä useampia
astrologian harrastajia Turun seudulta. Hän oli mukana myös puhelinastrologina Astro-TV -ohjelmassa. Viime vuonna tunnustus menikin juuri

Anthony Hopkinsin uusi
elokuva The Rite perustuu tositaustoihin, sillä
vuonna 2007 Vatikaani
ilmoitti aloittavansa
säännölliset manaustunnit tavoitteenaan saada
jokaiseen hiippakuntaan
työnsä osaava manaaja.
Erkki Kannon haastateltavana oli tällä kertaa
mies, joka elokuvissaan
vuosikymmenten aikana
on oppinut, ettei usko
mihinkään, ja selvästi
kuitenkin uskoo.

Astro-TV:lle. Ohjelma on yhdistyksen
mukaan uudenlainen tapa tehdä astrologiaa ja se on tuonut aihetta esiin
myös uusilla foorumeilla, Maarit Laurento toteaa.

Maarit Laurento tulee kesän 2011
Ultrapäiville Kuortaneen Urheiluopistolle!
Maaritin aiheena on Astrologia
- Ajan tulkki.
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Teksti Erkki Kanto
& Ilona Kanto
kuva: Peter Tangen

Historiamme ulottuukin kauas vuoteen 1508. Itse Huvila perustettiin kesällä 2003 ja siitä lähtien olemme tarjonneet kahvia ja astrologisia analyyseja. Kesäisin meillä on myös näyttelyitä. Viime kesänä esimerkiksi järjestimme Tuorlan Majatalon vanhassa
viljamakasiinissa ”Venuksen suudelmia - rakkauden aikamatka” -näyttelyn, Maarit kertoo.
- On aika mielenkiintoinen sanallinen yhteys, että historiatulkinnan mukaan astrologia kehitettiin muinaisessa
Sumerissa, jossa papit innokkaasti tutkivat astrologiaa. Ja me olemme tässä
nyt, ei Sumerissa, mutta Somerolla. Ja
Helsingissä olemme tietysti Somerontiellä, Maarit toteaa.
Miten sinusta lopulta tuli astrologi
ja mitä teit sitä ennen?
- Olin tutkijana ennen astrologin
uraa. Väitöskirjani jälkeen astrologia
nielaisi minut kokonaan. Olin toiminut myös opettajana ja nyt astrologin
työssäni voin yhdistää nämä kaikki.
Voin sanoa olevani unelma-ammatissani nyt. Olin sitä jo tosin silloinkin, kun tein opettajan ja tutkijan töitä. Aika on kuitenkin ykkösasia, miksi olen astrologi.
Astrologia on selvästi yhä suositumpaa ja näkyy yhteiskunnassam-
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Egon Endrenyi

Elokuva kuvattiin Roomassa
ja Budapestissa

T

he Rite kertoo pappisseminaarin opiskelijasta Michael
Kovakista, joka käy vastahakoisesti Vatikaanin manauskoulua. Roomassa ollessaan hän tapaa
epätavallisen papin, Isä Lucaksen, joka opastaa hänet uskonsa pimeämmälle puolelle. 73-vuotias Anthony Hopkins esittää tuhansia manauksia suorittanutta Isä Lucasta.
Tavatessamme kysyn – mutta Anthony Hopkins ei ole varma uskooko
hän paholaiseen.
- En tiedä mihin uskon, hän kertoo.
- Tässä elokuvassa kirjoittajat kiistelevät ja pappi, jota esitän uskoo, mutta myös hänellä on omat epäilyksensä ja ongelmansa ateisminsa kanssa.
Uskon, että meillä kaikilla on sisäänpääsy omaan pimeyteemme, jos niin
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valitsemme. Meillä kaikilla on kaksi
persoonaa tuhansien vuosien aikaisen evoluution kautta.
- Elämme aikaa, jolloin jokainen
on varma ja monenlaisia mielipiteitä leijailee ympäriinsä ja jokainen tietää totuuden. Ei kukaan tiedä totuutta. Henkilökohtainen mielipiteeni on
kuten Sokrateksen: En tiedä mitään.
Sokratekselle kerrottiin hänen olevan
Ateenan viisain mies. En sanoisi tätä itsestäni, mutta hän sanoi kysymyksiin:
”Todellako?” Sitten hän haki viisaita
ihmisiä ja tajusi, ettei itse tiedä mitään
ja tämä teki hänestä viisaan.
Anthony Hopkins puhuu lähes
koko ajan. Mutta ei tyhjää puhetta huomaa, että mies on lukenut paljon
ja ottanut selvää asioista.
- Minusta oli palkitsevaa esittää tätä

osaa. Siinä oli rivi, jossa sanon nuorelle papille Michaelille, että ongelma
skeptikkojen ja ateistien kanssa on,
että aina haluamme löytää todisteita, löytää totuuden. Mitä me tekisimme, jos löytäisimme totuuden? Michael vastaa taistelevansa joka päivä uskonsa kanssa.
Näyttelijä virnistää: - Joskus en tiedä, uskonko Jumalaan, joulupukkiin
vai keijuihin.
- Darwin oli vahva uskossaan. Hän
oli Jumalan mies. Myös Einstein oli uskovainen, mutta hän ei uskonut henkilökohtaiseen Jumalaan. Hän uskoi
matemaattiseen älykkyyteen.
- Joten uskonko paholaiseen, Sir
Anthony palaa alkuperäiseen kysymykseen. - Jos flirttailemme kaaoksen kanssa ja olemme kostonhaluisia
ULTRA 3/2011

ja kannamme kaunaa, me tuhoamme
itsemme.

Onnellisuus on valinta
Anthonyn isä oli ateisti ja poika kertoo oppineensa Isä meidän -rukouksen koulussa.
- Isä oli hyvä mies, mutta uskonnollisuutta meillä ei arvostettu. Kun
minulle on tullut vuosia ja minulla oli omia kriisejä, ajatukseni ovat
muuttuneet.
Näyttelijä kertoo alkoholiongelmastaan 30 vuotta sitten ja kuinka jokin korkeampi voima sai hänet lopettamaan.
- Jokin ääni kysyi minulta, että haluanko kuolla. Minulta loppui juomisen himo siihen paikkaan. Ehkä se oli
ULTRA 3/2011

Hopkinsin uusin elokuva perustuu
toimittaja Matt Baglion kirjaan The
Rite: The Making of a Modern Exorcist. Roomassa asuvan Baglionin ajatuksena oli kirjoittaa aiheesta lehtiartikkeli ja asiaa tutkiessaan kirjailija tapasi amerikkalaisen papin, joka kävi
manaustreenausta läpi. Artikkelin asemasta Baglion päätti kirjoittaa kirjan,
jonka tapahtumiin elokuva pohjautuu.
Elokuvan asiantuntijana toiminut
Isä Gary sanoo, että manaajariittejä
on tehty vuodesta 1614 ja silti monellakaan piispalla tai papilla ei ole aavistustakaan, mitä tulee vastaan manauksen aikana. He vain tietävät, että Saatana on pelissä mukana. Filmin on ohjannut ruotsalainen Mikael Hafström.
Se kuvattiin suurten ulkokohtausten
osalta Roomassa, mutta suurin osa tehtiin Budapestissa. Vatikaani ei sallinut
kuvauksia heidän tiloissaan.
Anthony Hopkins kertoo kuinka
hänellä oli alussa tunnepurkauksia
opiskellessaan aihetta.
- Kun luin uskosta ja Jumalasta ja
paholaisesta, olin hämmästynyt. En
tiedä onko meillä henkilökohtaista jumalaa, joka valvoo pikkuongelmiani.
Charles Darwin sanoi olevansa sekä
maailman luomisen puolesta että evoluution tiedemies. Einstein sanoi, että
oli joko iso pamaus tai Eeden. Ja molemmat ovat oikeassa. Tuulen viemän

lopussa Spencer Tracyllä on kädessään
Origin of Species ja Raamattu. Molemmat ovat mahtavia kirjoja, joten kuka
voi kumota mitään. On ihmisiä, jotka
sanovat, että Jumalaa ei ole. Miksi he
protestoivat niin paljon? Jotkut sanovat uskonnon olevan puppua. Okay,
mikä sinun ongelmasi on? Uskonko
henkilökohtaisesti paholaiseen, en tiedä. Uskon, että kun teemme tiettyjä
ego-harjoituksia, joissa jätämme pois
kaiken muun tiedon, silloin luomme
itsellemme helvetin maanpäälle ja se
on tämän filmin uskontunnustus. Siitä voidaan väitellä. Sanon nuorelle
papille, mitä sinä uskot. Hän sanoi
uskovansa totuuteen. Mitä enemmän
on totuutta, sitä enemmän se on tuonut meille… on Hitler, Stalin, Mao Tse
Tung… kauhua ja hävitystä.
Nuori irlantilainen näyttelijä Colin
O Donoghue esittää opiskelemaan tullutta pappia Michael Kovakia. Tämä
on nuorukaisen ensimmäinen filmi.
Hän tutustui manausriitteihin kuuntelemalla niiden tapahtumia oven takaa alkuperäisen kirjan kirjoittaneen
Matt Baglionin kanssa.
Uusi tulokas näyttelijämaailmaan
on myös 21-vuotias Marta Gastini,
jonka rooli on ruumiillisesti haastavin. Hän esittää manauksen kohteena
olevaa nuorta, raskaana olevaa teiniikäistä tyttöä nimeltä Rosaria.
Filmi toi ensimmäisenä elokuvateatteriviikonloppunaan kassatuloja 15
miljoonaa US dollaria ja monet pitävät
sitä kauhuleffana – mutta ehkä kuitenkin elokuva kannattaa katsoa. Ainakin
siitä voi saada uusia ajatuksia!

HFPA

Jumala, Oscar ja Golden Globe -voittaja tuumii.
Sir Anthony on naimisissa kolumbialaisen Stellan kanssa. Aikaisemmat kaksi avioliittoa päättyivät eroon.
- Vaimoni on espanjalainen ja kaikki hänen ystävänsä ovat espanjalaisia.
Joten elän näiden espanjalaisten naisten kanssa. He ovat kaheleita, näyttelijä nauraa. - Stella on hyvä esimerkki ihmisestä, joka on aina onnellinen.
Hän on aina positiivinen kaikesta. Hänellä oli omia ongelmiaan nuoruudessaan, mutta vapautui niistä ja muutti
asumaan Ruotsiin ja matkusti maailman ympäri. Tapasi Dalai Laman. Hän
on auttanut minua paljon omissa ongelmissani. Elämän voi elää joko olemalla onneton ja kurja tai voi olla onnellinen. Se on jokaisen oma valinta.
Minulla on ystäviä, jotka ovat kovin
onnettomia. En voi olla heidän seurassaan kuin kymmenen minuuttia,
sillä haluan tehdä itsemurhan, koska tunnen itseni syylliseksi ollessani
onnellinen.

Anthony Hopkins kertoi Erkki Kannolle, että hän mielellään tulisi Suomeen
elokuvaa tekemään…
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Tri Aajonus Vonderplanitzin
radikaali ravinto-oppi:

Raakaa

sen olla pitää!
Radikaaleinta Aajonus Vonderplanitzin ravinto-opissa on kehoitus syödä myös liha ja kala raakana.

Yhdysvaltalainen Aajonus
Vonderplanitz on ehkä
radikaaleimman tunnetun
ravintoterapian esitaistelija.
Hänen kehittämänsä
Primal-ruokavalio jättää
kaikki ihmeitä lupaavat
hittidieetit varjoonsa!
Aajonuksen opissa ei
lasketa kaloreita, eikä
vältetä rasvoja. Syödään
rehellistä ja maukasta
ruokaa, maistetaan aitoja
makuja – ja parannetaan
samalla terveyttä.
Teksti Erkki Lehtiranta
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P

ian 64 vuotta täyttävä kalifornialainen ravintofysiologi on
itse paras todiste opistaan. Parikymppisenä hänellä diagnosoitiin kahdeksan ”parantumatonta” sairautta – mm. autismi, diabetes,
veri- ja luuydinsyöpä – ja lääkärit antoivat hänelle elinaikaa ”parhaimmillaan kolme kuukautta”. Mies laittoi
kuitenkin hanttiin lääkäreille ja lähti
itse etsimään terveyttä ja hyvinvointia muista ilmansuunnista virallisen
lääketieteen ulkopuolelta.

Pioneerin pitkä tie
Tutkimansa ruokavalion avulla Vonderplanitz on ylittänyt saamansa kuolemantuomion nyt 35 vuodella ja on tänään nuorekas ja elinvoimainen. Hänen pakeillaan käyvät nykyään niin
Hollywoodin tähdet kuin tavalliset
kadunmiehet. Apua on löytynyt niillekin, joilta se on muilla tahoilla evätty.
Aajonus vieraili maassamme ensimmäisen kerran muutama vuosi sitten ja
antoi tuolloin kuvan tinkimättömyydestä, omistautumisesta ja laajasta ravintotietoudesta. Kirja Terveen elämän
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reseptit (Atar, 2009) herätti kiinnostusta
Aajonuksen oppeja kohtaan. Nyt suomennettu, osin elämäkerrallinen Tahdomme elää terveinä – Primal-ruokavalio
(Atar, 2011) avaa laajemman näkökulman pioneerin omaan kehityskaareen
ja valtavaan tutkimukseen, joka tuulettaa monia vallitsevien ravinto-oppien
vakiintuneita näkemyksiä.
Vonderplanitzin tutkimukset ulottuvat paljon laajemmallekin. Hän on
kohdistanut jo ajat sitten terävän kritiikkinsä esimerkiksi elintarviketeollisuuden tuotantoketjuihin ja koneistoihin, ns. kevyttuotteiden arveluttavaan
sisältöön, pastöroinnin aiheuttamiin
terveydellisiin ongelmiin, rokotusten
haittavaikutuksiin – mihin on vihdoin
herätty hieman myös Suomessa – ja
moniin muihin terveyteemme liittyviin kysymyksiin, jotka on haluttu, pyritty ja pelottavan usein myös onnistuttu lakaisemaan maton alle.
Tinkimätön totuudenetsijä ei kumarra elintarvikejättejä, lääkärikuntaa ja muita ”asiantuntija-terroristeja”, joiden neuvot ja uskomukset ovat
käyneet kalliiksi ihmisten terveydelle.
Elintarviketeollisuus elättää ja rakas-

taa bakteerifobiaa – ja myös hyötyy siitä. Sen edustajat tietävät, että poliitikot
ovat helposti manipuloitavissa tämän
fobian avulla. Lääketeollisuus sai puolestaan aikoinaan haltuunsa lääkkeiden hallinnan aloittaessaan lääketieteellisten tutkimusten rahoittamisen
lääketieteen yliopistoissa maailmanlaajuisesti. Lähes kaikki lääkäreiden
uskoma tai määräämä on lääketeollisuuden sanelemaa.
Tahdomme elää terveinä –teos on
eräänlainen puhtaan, prosessoimattoman ravinnon, terveen elämän ja
terveen järjen mielenkiintoisen yhtälön evankeliumi. Aajonuksen mukaan
hyvä terveys on useimmiten seurausta ruokavaliosta, joka koostuu mahdollisimman paljon bioaktiivisia ravintoaineita sisältävistä ruuista. Hän
itse matkusteli aikoinaan kolme vuotta polkupyörän satulassa kulkien läpi
Pohjois-Amerikan etsiessään ruokavaliotietoutta, erilaisia vaihtoehtoisia
näkemyksiä sekä eri kulttuuriryhmien ja eläinten käyttämiä parantamismenetelmiä. Tästä seikkailusta ja omakohtaisista kokemuksista syntyi lopulta Primal-ruokavalio, joka noudattaa
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esi-isiemme ravintofilosofiaa sovellettuna omaan aikaamme.
Nyt yli 30 vuoden kokemus yhdistettynä tieteelliseen todistusaineistoon
on osoittanut kalifornialaiselle terveen
ruuan löytöretkeilijälle, että kuumentamaton, kypsentämätön, säteilyttämätön ja teollisesti jalostamaton raakaravinto edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa sairauksia. Suomessa
jotkut tri Antti Heikkilän näkemykset
tulevat lähelle Primal-ruokavalion teesejä ja käytäntöä.

Primal-ruokavalion kaksi tasoa
Peruslähtökohtana on kaikentyyppisen kypsennetyn tai jalostetun ruoan
välttäminen. Primal-ruokavalio tarkoittaa raa’an kasvisruuan lisäksi raakaa – ei lämmitettyä – maitoa, kananmunaa, hunajaa, kalaa ja lihaa. Kuulostaako hurjalta? No, tartarpihvit ja
japanilainen sushi edustavat samanlaista ajattelua, ja esimerkiksi japanilaiseen ruokavalioon kuuluvat raakoina syötävät merenelävät ovat rantautuneet menestyksellä myös Suomeen.
Täällä myös kiinnostus esimerkiksi
pastöroimattomia maitotuotteita kohtaan on kasvanut, ja nyt niitä saa ostaa
sekä monilta tiloilta että myös joistain
myymälöistä. Olemme itse käyttäneet
näitä tuotteita toistakymmentä vuotta, ja tänä aikana niiden terveysvaikutukset ovat olleet ilmeiset.
Vonderplanitzin kehittämässä Primal-ruokavaliossa on kaksi tasoa: parantava, puhdistava puoli ja ylläpitävä puoli. Puhdistava dieetti keskittyy
tarkoituksellisesti erittäin suuriin määriin raakarasvoja, jotka auttavat saamaan liikkeelle bakteerien ja muiden
ystävällisten aineiden toiminnan, jotta
myrkyt saadaan ulos kehosta.
Ylläpitodieetti sisältää puolestaan
ravintoaineita, jotka sulavat ja imeytyvät kaikkein parhaiten ja muodostavat kehossa suuria määriä entsyymejä. Luonnollisessa muodossa olevat
ruuat sisältävät entsyymejä ja ovat tärkeä osa prosessia. Näin saadaan aikaan
riittävän emäksinen fyysinen keho ja
hapan ruuansulatusjärjestelmä, mikä
on samalla paluuta kehon luonnolliseen tilaan. Primal-dieetti auttaa yksilöä muuntamaan kehonsa biologista maastoa nopealla tavalla.
Kokemus on osoittanut vääräksi sen
monien lääkäreiden ja tutkijoiden hellimän olettamuksen, että raakaravinto on vaikeasti sulavaa ja vaarallistakin, päinvastoin. Kirjassaan Terveen
elämän reseptit Vonderplanitz kirjoit16

taa, että ”kaikki ne eri menetelmät, jotka tähtäävät bakteerien ja loiseläinten
eliminoimiseen ruuasta ja ruuan säilyvyyden parantamiseen (pastörointi, säteilytys, pakastaminen, askorbiinihapon ja muiden kemikaalien lisääminen ruokiin tai käsittelykylvyt) tuhoavat ravinteita ja synnyttävät toksiineja.” Myös rasvaton ruokavalio
on hirvitys keholle, joka tarvitsee rasvoja voiteluaineekseen – kunhan ne
vain ovat oikeassa, prosessoimattomassa muodossa.
Tutkimukset ympäri maailman ovat
osoittaneet, että ruoan lämpökäsittely muuttaa, vahingoittaa tai tuhoaa
monia vitamiineja jo tavanomaisissa pastörointilämmöissä (59-71 °C).
Kaikki entsyymit tuhoutuvat, kun
ne jatkuvasti altistetaan yli 49 asteen
lämpötiloille. Entsyymit ja vitamiinit
itse asiassa vahingoittuvat jo silloin,
kun ne altistetaan keinotekoisesti 34
asteen ylittäville lämpötiloille. Rasvojen kuumentaminen yli 36 asteen
synnyttää myrkyllisiä muutoksia, jolloin rasvat eivät pysty asianmukaisesti vaihtamaan ioneja tai molekyylejä ympäristönsä kanssa. Tällöin rasvamolekyylit takertuvat toisiinsa, jolloin keho siirtyy myrkytystilaan, ja sen
on kulutettava suurin osa energiaansa
syntyneiden myrkkyjen poistamiseen
elimistöstä.

Rahan jäljet ja bakteerikammo
Aajonus sanoo, että meidän aikanamme on viisasta olla perillä sekä niistä
myyteistä että totuuksista, jotka liittyvät ravintoomme. Tarjolla on paljon
tiettyjä elintarvike- ja lääketeollisuuden eturyhmiä palvelevia valheita ja
puolitotuuksia, joissa voidaan nähdä
rahan jäljet. Tällaisia liittyy usein myös
hittiruokavalioihin, jotka kyllä aluksi
antavat hyvää oloa ja näyttävät toimivan, kunnes sitten ajan myötä ne osoittavat todellisen luonteensa.
Kolesteroli- ja bakteerikammo kuuluvat aikamme pelottelukeinoihin,
joilla monen puntit on saatu tutisemaan. Aajonus on itse sitä mieltä, että
meidän on parasta unohtaa tyystin kolesteroliarvojen tarkkailu silloin, kun
syömme raakarasvoja. Kehon lämmössä raakarasvojen ionit vaihtuvat
jatkuvasti.
Primal-ruokavalion hyvää tekevät
vaikutukset sen sijaan nousevat esiin
aluksi varsin hitaasti, mutta kuitenkin tasaisesti. Monet Suomessakin
tätä dieettiä noudattavat ovat huomanneet terveyden ja hyvinvoinnin

lisääntyneen, lihasten voimistuneen,
ihon nuortuneen ja yleisen vireystason kohonneen. Niinpä voimme hyvin sanoa, että ruoka voi olla lääkettä.
Meitä ei ole tarkoitettu elämään sairaina, raihnaisina ja myrkytettyinä – eikä
lyhytikäisinä!
Vonderplanitz suhtautuu kriittisesti erilaisiin vitamiinilisiin ja muihin lisäravinteisiin, joita synnytetään nopeammin kuin sieniä sateella. Ne ovat
keinotekoisia yhdisteitä, eivätkä saa
aikaan sellaisia vaikutuksia kuin meillä uskotellaan ja vakuutellaan. Niiden
vaikutus tuntuu eniten – valmistajien
liikevaihdossa. Tämä on tietysti huono uutinen kaikille terveyskauppaaddikteille.
Kun tietty ravintotekijä on onnistuttu eristämään bioaktiivisesta alkumuodostaan ja uuttamaan ihmisen
käyttöön, se ei enää ole bioaktiivista.
Tabletti-, jauhe- ja nestemuotoiset lisäravinteet ovat enää 2-12 –prosenttisesti hyödynnettävissä. Suurin osa niistä
on jäteainetta, joka imee kehostamme
luontaisia elintärkeitä ravinteita ja jonka kehomme eristää ja pyrkii eliminoimaan. Vitamiinien, mineraalien ja entsyymien täydentäminen kehossamme
tapahtuu parhaiten juomalla raakoja
vihreitä vihannesmehuja.

Raakarasvat kunniaan
Raakarasva on Primal-dieetissä kehomme käyttökelpoisin ravintoaine,
erityisesti nykyisen teollistuneen ja
myrkyttyneen maailmamme oloissa.
Rasvat ovat suurin, voimakkain ja tehokkain energianlähteemme, kunhan
ne siis ovat oikeassa muodossa. Ne
auttavat lisäksi valkoisten verisolujen tuotantoa, tukevat mikrobitoimintaa ja antavat voiteluaineita lukuisiin
eri tarkoituksiin kehossamme. Esimerkiksi avokado on raakarasvan suhteen
erinomaisen antelias.
Kuumentamaton rasva kykenee
lisäksi liuottamaan kaikenlaisia kehoomme kasautuneita myrkyllisiä aineita. Kehossa on nimittäin tavallisesti paljon myrkkyjäämiä, ja esimerkiksi
raskasmetalleista 80 % menee hermojärjestelmään, jolloin aivot eivät toimi
läheskään optimaalisesti. Kehon tarvitseekin tehdä paljon työtä puhdistuakseen ja parantuakseen. Mm. rokotteissa on käytetty elohopeaa, joka on
kaikkein tappavin hermomyrkky ihmiskehossa, ja tarvitaankin 200-2000
valkoista verisolua tai rasvasolua ympäröimään ja neutraloimaan yksi elohopeamolekyyli!
ULTRA 3/2011

Jos Aajonuksen radikaali ruokavalio
alkaa kiinnostaa, mistä olisi hyvä aloittaa? Kirjassa Terveen elämän reseptit
on tiivistelmä terveyttämme edistävän raakaravintodieetin periaatteista:
• Hunajaa, mehiläissiitepölyä ja mehiläiskuningatarhyytelöä ei tulisi
kuumentaa keinotekoisesti yli 33°C,
eikä säilyttää alle 7°C.
• Rasvoja ei tulisi kuumentaa keinotekoisesti yli 35°C eikä säilyttää alle
2°C, paitsi oliiviöljyä (ei alle 10°C).
• Maitoa ja maitotuotteita ei saisi
kuumentaa keinotekoisesti yli 37°C
eikä säilyttää alle 7°C.
• Lihaa ei saisi kuumentaa keinotekoisesti yli 37°C eikä säilyttää alle 2°C.
• Kananmunia ei tulisi kuumentaa
keinotekoisesti yli 37°C eikä säilyttää alle 20°C. Kananmunat menettävät paljon ravinteita, jos niitä säilytetään jääkaappilämmössä. Vapaan
kanan raa’at kananmunat edustavat
täydellisen pikaruuan ehdotonta
huippua. Raakojen kananmunien
ja salmonellamyrkytyksen välinen
yhteys on pelkkä myytti.
• Kananmunaa sisältäviä ruokia ei tulisi valmiinakaan säilyttää jääkaappilämpötilassa. Useimmat reseptipohjaiset ruuat pysyvät vuorokauden syömäkelpoisina, vaikkei niitä
säilytetä jääkaapissa.
• Muita ruokia ei tulisi kuumentaa
keinotekoisesti yli 39°C eikä säilyttää alle 7°C.
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•

Raa’at eli tuoreet, käsittelemättömät,
pastöroimattomat, säteilyttämättömät kasvistuoremehut ovat paras
vitamiini-, entsyymi- ja kivennäislähteemme. Vihannestuoremehut
täydentävät ne vitamiinit, entsyymit ja kivennäiset, jotka kehomme
kuluttaa päivittäisissä askareissaan.
Vonderplanitzin kirjasta Terveen elämän reseptit löytyy loistavia kulinaarisia yhtälöitä niin kasvisten kuin eläinrasvojenkin ystäville. Aidot maut ovat
lisäarvo sinänsä. Tahdomme elää terveinä –opus menee vielä paljon pidemmälle erilaisten terveysongelmien ymmärtämiseen ja hoitamiseen ravinnon
avulla. Aajonuksen vallankumous on
radikaali – ja maistuva!
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Kun

me
muutumme

Henkinen näkökulma

niin

maailma
muuttuu

Elokuussa vuonna 2000 Yhdistyneet
Kansakunnat kutsui uskonnollisia ja
henkisiä johtajia koolle Rauhankokoukseen. YK:n eri osastot kertoivat karusta todellisuudesta: vaikka kaikenlaiset resurssit ovat lisääntyneet, maailma on mennyt huonompaan suuntaan. Johtopäätös oli, että kyse ei siis
ole ulkoisista resursseista, vaan tarvitaan sisäistä muutosta. Henkiset johtajat oli kutsuttu koolle siitä syystä.

Arvojen kadottaminen
johtaa väkivaltaan
Vielä 1960-luvulla uskottiin, että eri
alojen asiantuntijat ratkaisevat maailman ongelmat. 80-luvulla arvojen kadottaminen johti yhteiskuntien rappeutumiseen.
Nykyään lapset ovat alttiita väkivallalle sekä koulussa että kotona. Luemme päivittäin uutisia lasten hyväk-

Viimeisen 50 vuoden aikana
olemme saaneet todistaa valtavaa
yhteiskunnan muutosta sekä kansallisesti että maailmanlaajuisesti.
Uudet tuotteet ja palvelut ovat
tulleet ulottuvillemme, mutta
samaan aikaan olemme voineet
sisäisesti huonosti ja ihmissuhteet
ovat kärsineet.
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Visio paremmasta
1980-luvun lopulla Brahma Kumaris
toteutti hankeen nimeltä ”Maailmanlaajuinen yhteistyö kohti parempaa
maailmaa”. Siihen osallistui yli 400 yritystä ja satojatuhansia ihmisiä kautta
maailman. Jokaisen tehtävä oli kuvata sanoin tai kuvin näkemystään paremmasta maailmasta. Vuonna 1990
nämä näkemykset, unelmat ja toiveet
yli 120 maasta kerättiin yhteen ja niistä tehtiin kirja nimeltä ”Näkemyksiä
paremmasta maailmasta.” Sen esipuheessa todetaan, että huolimatta kaikista kansallisuus- ja muista eroista,
yksittäisten ihmisten ainutlaatuiset
näkemykset pohjaavat kaikkialla yhteisiin arvoihin ja ihanteisiin.
Jokainen ihminen voi päästä hiljaisuudessa kosketuksiin sydämensä syvien arvojen kanssa. Kun annamme
aikaa hiljaisuudelle ja käännymme sisäänpäin, yhdistymme ytimemme hyvyyteen. Jokaisen ihmisen alkuperäinen tila on rauhaa, rakkautta, totuutta
ja iloa. Jokaisessa ihmissielussa asuu
kauneus ja ainutlaatuisuus.
Jos uskomme tässä täysin materialistisessa maailmassa vain aineelliseen

Sisar Jayanti
Sisar Jayanti on Brahma Kumaris
Henkisen Maailmanyliopiston
Euroopan johtaja. Hän on maailmanlaajuisesti arvostettu henkinen johtaja, jonka lempeydestä
ja viisaudesta ovat nauttineet
miljoonat ihmiset kautta maailman erilaisissa luento- ja meditaatiotilaisuuksissa. Hän tulee
Tampereelle Äiti maa -messuille
lauantaina 2.4. ja pitää klo 14
luennon Tasapainoilua ajan myllerryksessä ja klo 16 workshopin
Löydä tasapainoinen itsesi.

Teksti Sisar Jayanti
Käännös Sirkku Vahtera
ULTRA 3/2011
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- mitattavaan ja punnittavaan - todellisuuteen, olemme menettäneet yhteyden sisäisiin, henkisiin, arvoihimme.
Annettuamme aikaa hiljaisuudelle,
voimme ilmaista sisäisen maailmamme arvoja elämässämme.
Visio arvoista, oikeudenmukaisuudesta ja totuudesta johti Brahma Kumariksen perustajan parantamaan
naisten asemaa jo yli 70 vuotta sitten. Hän oli edelläkävijä, joka näki,
että naisten voimaannuttaminen johtaa koko yhteisön parhaaseen. Edelleen naiset johtavat järjestöä; samoin
tuhannet meditaatiokeskukset kautta maailman ovat enimmäkseen naisten hoidossa.
Brahma Kumariksen kaikki toiminta pohjaa siihen näkemykseen, että
maailma tarvitsee inhimillisiä, moraalisia ja henkisiä arvoja.
Ainoa tapa kehittyä ihmiskuntana on elvyttää sisäistä olemustamme.
Toiminta, jota Brahma Kumaris tarjoaa maksutta kaikille ihmisille, kehittää synnynnäisiä sisäisiä hyveitä, kuten myötätuntoa, kunnioitusta, viisautta ja väkivallattomuutta.
Ihmisten sisäinen muutos rakentaa rauhallista ja kaunista maailmaa.

sikäytöstä sekä heidän kohtaamastaan
väkivallasta. Lapset kohtaavat väkivaltaa myös median kautta. Joka suunnasta tuleva väkivalta ei ole hyvä pohja lapsen elämälle.
Viimeaikaiset kokemukset ja tutkimukset ovat osoittaneet, että erilaiset
yhteisöt ja ryhmät voivat löytää ratkaisuja väkivaltaan omassa naapurustossaan. Eri toimijoiden välinen
yhteistyö voi todella johtaa tuloksiin.
Se on mahdollista, kun palataan sisäisiin arvoihin.

Brahma Kumariksen toimintaa Suomessa
Järjestämme erilaisia kursseja, joissa osallistujat
pääsevät kosketuksiin sisäisen hyvyytensä kanssa
ja saavat siten lisää elinvoimaa ja elämäniloa.
Lisäksi pidämme säännöllisesti meditaatioiltoja
sekä kokeneiden opettajien ohjaamia viikonloppuretriittejä. Koska jokainen ihminen on
onnellisuuden arvoinen, kaikki toiminta tarjotaan maksutta. (Retriitissä jokainen maksaa
majoituskulunsa.)
Tiedustelut sähköpostitse. Helsinki: helsinki@
fi.bkwsu.org, Tampere: tampere@fi.bkwsu.org

Tuulamaria Kangaslampi

H

enkinen näkökulma kertoo, että se mitä on sisällä, heijastuu ulos. Tietoisuudessa vallitseva sisäinen kaaos näkyy ulkoisen maailman
kriiseinä. Kehittyneimmätkään maat
eivät ole säästyneet luonnonmullistuksilta ja muilta tragedioilta. Asiantuntijat ovat yrittäneet etsiä ratkaisuja,
mutta olemme menneet huonosta vielä huonompaan. Ainoa tehokas lähestymistapa on jäänyt käyttämättä: toimia sisältä ulospäin. Tämä ei ole vain
teoriaa, joka on suunnattu ainoastaan
henkisille ihmisille. Enää ei yksinkertaisesti riitä, että yritämme ratkoa ongelmia teoriapohjalta - meidän pitää
löytää syvempiä ratkaisuja.

Sisar Jayanti esiintyi kesän 2009 Ultrapäivillä. Ultran yhteistyö Brahma
Kumaris yliopiston kanssa jatkuu.
Kesällä 2011 saamme Ultrapäiville
puhujaksi Sudesh Didin, joka on yli
50 vuoden aikana opettanut yli 80
maassa meditaatiota ja henkistä
elämää.
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Marjaana Will-Vidlund on
jo toista vuotta luotsannut
eteenpäin yritystään Casa
d´Angéliqueta. Henkisyys
näyttelee tärkeää osaa yrityksen toiminnoissa. Marjaana ei ole sattumalta tällä
tiellä. Hänelle on näytetty,
minne hänen on kuljettava.
Marjaanalla on ollut selkeä
kontakti henkiseen oppaaseensa jo kouluvuosilta.
Sisäinen opastus onkin vienyt hänet kauas maailman
voimapaikkoihin, joissa
henkiset energiat ovat vahvimmillaan.

Johdatuksen
ohjauksessa
- Marjaana muutoksen matkalla
20

Teksti Pekka Tamminen
Kuvat Marjaana Will-Vidlund
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Olen tiennyt,
mitä pitää tehdä,
mutta en ole
tiennyt miksi

M

arjaana Will-Vidlund,
miten olet päätynyt nykyiselle tiellesi, eli mistä
kaikki alkoi?
- Minulla on aina ollut vahva intuitio ja johdatus. Olen tiennyt, mitä pitää tehdä, vaikka en olekaan tiennyt
miksi. Vastauksia on tullut usein vasta paljonkin jälkikäteen. Opiskelujen
jälkeen näin ilmoituksen työpaikasta ulkoministeriössä ja tiesin, että minun on haettava sitä. Ensimmäinen
työni suuntautui Bulgariaan ja siinä
meni yllättävän kauan. Sitten näin
työpaikkailmoituksen tietotekniikan
alalta ja koin, että minun on aika siirtyä kovaan liike-elämään. Siinä meni
11 vuotta, Marjaana toteaa.
- Olen ollut isolla muutoksen matkalla viimeiset 15 vuotta aivan tietoisesti. Henkinen minäni on ollut aina
aktiivinen, mutta aiemmin se on kulkenut kuin vierellä. Tiesin, että sen on
tarkoitus tulla enemmän esiin myös
työsektorilla. It- ja konsulttimaailmassa kokemani vaikea vuosi avasi uuden
tien. Tämäkin kova ajanjakso - sielun
pimeä yö – on itseni elämääni jossakin kirjoittama.
- Henkisyys on vahvassa osassa
työssäni nyt. Yritykseni tarjoaa kehon,
mielen ja sielun elämyksiä, mutta päätarkoitus on lopulta ihmisen henkinen
kasvu ja oman elämän johtajuus, Marjaana kertoo.

Parantumiskokemus
Brasiliassa
Oletko itse kokenut henkisiä kokemuksia elämäsi varrella?
- Koin merkittävän parantumiskokemuksen brasilialaisessa henkisairaalassa Casa de Dom Inãciossa heinäkuussa 2010. Kyseessä on Joao de
Deus -nimisen meedion perustama
parannuskeskus. Olin ollut kyseisellä
klinikalla ryhmäni kanssa jo vuoden
2010 alussa. Tiesin tuolloin, että tulen
palaamaan paikalle myöhemmin. Meditoin eräänä päivänä Suomessa, kun
uudenlainen energia lähestyi minua.
Tunnistin vierailijan meedio Joaoksi,
22
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Suomalaisia vieraita Joao de Deuksen kanssa henkisairaalassa Brasiliassa.

joka sanoi, että minuun otetaan yhteyttä ja että olemme tervetulleista klinikalle. Kun ystäväni otti minuun yhteyttä ja kysyi, olenko menossa kesällä klinikalle, lähdin ensiepäröinnin jälkeen matkalle suunniteltua aiemmin,
Marjaana sanoo.
- Ollessani klinikalla oli itselläni mielessä polveeni liittyvä parannuspyyntö. Olin telonut sen golfkentällä kesällä. Jonottaessani meedio Joaon luokse,
jono lyötiinkin yllättäen poikki edestäni. Kävelin puutarhaan epätietoisena
hoidetaanko minua lainkaan. Puutarhapenkillä istuessani aloin tuntea, miten polvessani tapahtui jotakin. Tajusin
samassa, että polveani hoidetaan jo. Jalastani hävisi kaikki kipu siinä istuessani. Muutaman päivän päästä lähti myös
turvotus säärestä ja nilkasta.
- Myöhemmin sain visiitin meedio
Joaon luokse. Hän määräsi minut kristallivuoteeseen ja leikkausoperaatioon. Kolme päivää ennen operaatiota
näin todentuntuisen unen, jossa naispuolinen lääkäri tutki toisen rintani
sanoen, että minulla on rintasyöpä,
joka pitää leikata. Hän kehotti myös
käymään gynekologilla. Heräsin ja
unohdin unen. Päivä ennen operaatiota unessani tapahtui taas ja siinä
ULTRA 3/2011

meedio Joao ohjasi minut fyysiseen
henkileikkaukseen. Joaon klinikalla
tehdään pääosin ei-fyysisiä henkileikkauksia ilman instrumentteja. Samanaikaisesti voi tapahtua useitakin henkileikkauksia. Fyysisiä henkileikkauksia klinikalla tehdään vähän, enkä
itsekään luullut olevani menossa sellaiseen, Marjaana toteaa.
- Odottaessani leikkausta useiden
ihmisten kanssa, meiltä tiedusteltiin,
kuka haluaa fyysisen henkileikkauksen. Yllätyksekseni käteni nousi ylös
kuin ohjattuna. Minut vietiin sivuun
ja kerroin, että tarvitsen apua polveeni. Järkeni sanoi, että en halua fyysistä leikkausta, mutta intuitioni sanoi
muuta. Kun meedio Joao tuli paikalle, minut ohjattiin estradille, joka oli
täynnä ihmisiä. Leikkaus oli julkinen ja
se myös filmattiin. Joao totesi toisessa
rinnassani olevan ison kasvaimen. Tajusin, että polven sijaan minulta leikataankin rinta. Ymmärsin, että valon entiteetit olivat valmistelleet minua leikkaukseen jo unessani. 12 vuotta aiemmin minulta oli otettu näyte rinnasta,
jossa oli todettu hyvänlaatuinen kasvain. Rintaa oli kehotettu seuraamaan,
jotta tilanne ei muuttuisi pahemmaksi.
Olin halunnut unohtaa asian.

- Joao teki rintaani viillon, enkä tuntenut kipua. Olin rauhallinen, enkä
juurikaan tietoinen ympäristöstäni.
Koin olevani henkisessä anestesiassa.
Tunsin kuin lämmin käsi olisi mönkinyt rintani sisällä. Leikkaus oli nopeasti ohi. Kuvittelin, että rinnastani
oli poistettu jotakin. Myöhemmin minulle kerrottiin, mitä leikkauksessa tapahtui. Joaon esityksissä istuu usein
koululääketieteen edustajia edessä.
Minunkin operaatiotani seurasi kolme lääkäriä. Joao oli sanonut heille,
että rintani kasvain oli niin iso, että
hänen pitäisi leikata puolet rinnasta
pois. Tätä Joao ei ilmoittanut tekevänsä, vaan kertoi sulattavansa – dematerialisoivansa - kasvaimen pois, Marjaana kertoo.

Henkilääkäri otti
Joaon ruumiissa vallan
Havaittiinko henkilääkärin aikaansaamat muutokset sairaudessasi myös
koululääketieteen toimesta myöhemmin tutkimuksissa?
- Kyllä. Operaation jälkeisissä lääkärikäynneissä huomattiin, että kasvaimesta on 2/3 kadonnut. Myös viimeinen jäljellä oleva osa on murentu23

Olen aina
käynyt sisäistä
dialogia
henkioppaani
kanssa
nut. Kasvain oli aluksi kolmeosainen
ja vain yhtä osaa on enää jäljellä. Minulle tehtiin myös gynekologinen tutkimus, jossa selvisi, että kohdun limakalvo oli tullut liian paksuksi ja oli vaara solumuutoksille. Tajusin nyt uneni kehotuksen mennä gynekologille,
Marjaana sanoo.
- Jälkitarkastuksessa Suomessa kerroin lääkärille henkileikkauksestani Brasiliassa. Lääkäri suhtautui asiaan positiivisesti. Hänen mukaansa
koululääketiede pystyy parantamaan
vain osan sairauksista. Hänen arvionsa oli, että puolet lääkärikunnasta uskoo healingin kautta tapahtuviin hoitoihin. Vain pieni vähemmistö lääkäreistä puhuu asiasta ääneen leimau-

tumisen pelon vuoksi. Meidän ei kuitenkaan tarvitse odottaa välttämättä
pitkään, kun henkiparannus hyväksytään virallisemmin. Jälkitarkastuksen tehneen lääkärin kanssa on myös
ilmaantunut yhteistyötä ja hän on pyytänyt minua kertomaan kokemuksistani muillekin.
- Olen nähnyt filmiltä, miten leikkaukseni eteni. Siitä näkyy, miten Joao
ennen leikkausta muuttuu täysin toiseksi persoonaksi, kun henkilääkäri
ottaa hänen ruumiissaan vallan, Marjaana kertoo.
Mihin operaatiossa sitten tarvittiin veistä, jos kasvain aiottiin sulattaa pois?
- Se ainoastaan aloitti leikauksen.
Filmiltä näkyy, miten mitään ei poisteta rinnasta. Operaatio olisi voitu tehdä täysin henkikirurgiana. Oli minun
ja Joaon toive, että myös veistä käytettiin. Esitin ennen leikkausta myös
haluavani tehdä yhteistyötä entiteetin kanssa, joka toimii meedio Joaon
kautta. Koen lahjana, että voin kertoa
yhteistyöstä heidän kanssaan tarinani
kautta, Marjaana toteaa.

Maria Magdaleenan
jäljillä Ranskassa
Milloin yhteys henkiseen oppaaseesi syntyi?

- Tuntuu, että minulla on ollut vähän aina sisäistä dialogia henkioppaani kanssa. Myös matkat pyhille paikoille ja Joaon klinikalle ovat oppaani inspiroimia. Kolme vuotta sitten
en tiennyt paikasta mitään. Oppaani
sanoi tuolloin, että ryhdy valmistautumaan matkalle Brasiliaan ja ilmaisi
myös sanan ”pellegrino”. Aloin selvittelemään asiaa, kun eräs ystäväni yllättäin kertoi ostaneensa Robert
Pellegrino-Estrichin kirjoittaman kirjan The Miracle Man. Kirja kertoi Joaosta ja näin juttu alkoi aueta, Marjaana kertoo.
- Järjestämäni matkat Brasiliaan
rakentuu kahden pääkohteen ympärille. Toinen on Joaon henkisairaala
Casa de Dom Inãciossa. Joao perusti
klinikkansa sinne, koska sai brasialialaisen meedion Francisco ”Chico” de
Xavierin kautta viestin edesmenneeltä lääkäriltä Bezerra de Meneneziltä.
Tämä kehotti häntä menemään juuri kristallilaaksoon. Toinen pääkohde on tri Waldo Vieiran perustama
Tietoisuuden tutkimuskeskus Iguassulla. Oppaani näytti minulle Brasilian kartan kertoen tästä keskuksesta.
Tutkiessani asiaa selvisi, että alueella
tosiaan on sellainen. Aloitamme matkat yleensä sieltä, koska alue on myös
valtava voimapaikka. Luonto on siellä huumaavan kaunis. Käymme myös

Argentiinan puolella sademetsissä ja
vesiputousten alla veneillä. Lennämme sieltä sitten pääkaupunkiin, josta
on puolentoista tunnin matka Joaon
klinikalle.
Voitko kertoa matkoiltasi erityisiä
tapahtumia?
- Matkoilla tapahtuu parantumisia. Eräällä matkalla mukanani oli 75
-vuotias mies, joka oli joutunut eläkkeelle sydänvaivojen vuoksi. Hänellä
oli kipuja ja rytmihäiriöitä sydämessä.
Tämä mies parani kertaheitolla Brasilian matkallamme. Hän meni Suomessa
matkan jälkeen lääkäriin, jossa tapahtunut myös todettiin. Olin Israelissa ja
Jordaniassa vuodenvaihteessa ja tämä
mies oli mukana myös tällä matkalla.
Hän näytti voivan tosi hyvin, Marjaana kertoo.
- Toinen Joaon klinikkaan liittyvä
parantuminen liittyy naiseen, jolta oli
leikattu silmästä kaihi. Myös toisessa
silmässä alkoi olla ongelmia ja näkökyky oli vaarassa. Värien näkeminen oli
jo kadonnut. Brasilian matkan jälkeen
nainen oli katsellut juomapullon keltaista korkkia ihmetellen, miten korkki
koko ajan kirkastui. Värit palautuivat
naiselle kokonaan viikossa.
- Toinen pääkohteeni Brasilian lisäksi on Ranska, jossa erityisesti Lourdesin alue on voimakasta henkiparannusaluetta. Ensi toukokuussa liikumme Ranskassa Maria Magdaleenan
jäljillä. Käymme alueella, jossa Maria
Magdaleena vietti elämänsä viimeiset vuodet. Paikassa voi tuntea Marian läsnäolon. Maria Magdaleena toimi
opettajana ja parantajana ja teki vastaavaa työtä kuin Jeesus. Kirkon asema naiseuteen ja Mariaan on kuitenkin vaikuttanut siihen, että tätä ei ole
tuotu esiin, Marjaana sanoo.

Kirjan teksti
syntyi silmät kiinni
Mitä muuta yrityksesi tekee matkojen
järjestämisen lisäksi?
- Minulla on valmennus- eli Coaching-palvelu yksityisille ihmisille ja
yrityksille. Olen kehittänyt kokemuksieni perusteella WillCoaching -työkalun ja menetelmän. Se auttaa asiakasta kirkastamaan ja tarkistamaan
oman elämänsä tahtotilaa, inspiraation lähteitään ja suuntaa. Asiakas voi
myös selventää arvojaan pohjana ehyelle ja tasapainoiselle elämälle sekä
omalle sisäiselle johtajuudelle, Marjaana kertoo.
- Lisäksi annan brasialaista kristallivalohoitoa, joka perustuu chakrajärjes-

Joao de Deuksen perustama parannuskeskus Casa de Dom Inãciossa kerää vierailijoita kaikkialta maailmasta.
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Iguassun Tietoisuuden tutkimuskeskuksen perustaja tohtori Waldo Vieira.

telmäämme. Siinä avataan tunnelukkoja sekä tasapainotetaan ja puhdistetaan kehoa, Marjaana toteaa.
Olet julkaissut äskettäin kirjan nimeltä Kauneuden tie. Miten se syntyi
ja mitä se käsittelee?
- Kirja kertoo henkimaailman rakenteista, sielun vaelluksesta ja kehityksestä tiettyjen teemojen kautta.
Kirjoitin kirjan istumalla tietokoneen
ääressä silmät kiinni. Henkioppaani
antoi päivämäärät ja kirjoittaminen
osui kohtiin, jolloin minulla oli tilaa
kalenterissa. Näin kirjan tulon ennalta kauan sitten, kun visioin elämääni
eteenpäin taulun muotoon. Nyt asia on
konkretisoitunut. Koin vastaavaa ohjauksessa kirjoittamista jo ylioppilaskirjoitusten äidinkielen kokeessa. Ih-

mettelin jo silloin, kun teksti tuli kuin
ohjattuna paperille, Marjaana kertoo.
- Kirjassa on tärkeitä viestejä ihmisille, koska elämme merkityksellistä
aikaa. Iso sykli on päättymässä ja siirrymme kalojen ajasta vesimiehen aikaan. Ihmisille tarjotaan kvanttihyppyä päästä eteenpäin nyt. Tietoisuuttamme avataan voimakkaasti ja henkiset asiat viedään käytäntöön. Feminiininen energia virtaa planeetallemme ja avaudumme sydämen äänelle
ja enemmän intuitiollemme. Heräämisiä tapahtuu nyt paljon ja ihmiset
näkevät yhä enemmän henkistä, Marjaana toteaa.
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lan haastattelun ohella toi esille huolensa läsnä olleen poikansa ufoharrastuksesta. Lopulta kävi ilmi, että tämä
toimittaja itsekin oli kyllä kiinnostunut ufoista.
Helsingin ufoseminaari pidettiin
hotelli Arthurin tiloissa, joka on toiminut pääkaupunkiseudulla asuvien
ufoharrastajien kokoontumispaikkana
jo vuosien ajan. Lauantai oli omistettu
tiedotusvälineille sekä kutsuvieraille
tarkoitetulle keskustelutilaisuudelle.
Paikalla oli noin 50 ufotutkijaa ja median edustajaa. Perinteisesti Arthurin
ufokeskustelut ovat venähtäneet pitkälle iltaan eikä tämäkään ilta ollut
poikkeus. Päävieras viihtyi kuulijoidensa parissa niin hyvin, että jätti itselleen varatun saunavuoron väliin.

30 vuotta Rendleshamin
tapauksesta
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Sunnuntaina 30. tammikuuta Nick
Pope luennoi Rendelshamin ufotapauksesta, joka on hänen mukaansa jopa
monessa mielessä merkittävämpi kuin
Roswellin tapaus, koska Rendleshamin tapauksessa suurin osa todistajista on vielä hyvin vahvasti keskuudessamme.
Jouluna tasan 30 vuotta sitten suuri
määrä sotilashenkilöitä näki sotilastukikohdan lähelle metsikköön laskeutuneita erilaisia valoja. Yksi sotilashenkilö, Jim Penniston, jopa kosketti
paikalla ollutta alusta, jonka pinnasta
hän kirjasi ylös outoja symboleja. Esine väitetysti lensi pois lyhyen lähikontaktin jälkeen. Penniston myös raportoi nähneensä aluksessa kolmijalkaisen laskutelineen, joka jätti jälkeensä
kolme painaumajälkeä maahan, mitkä olivat näkyvissä vielä seuraavana
päivänä. Tapahtumat saivat pian jatkoa, jolloin myös sotilastukikohdan
virkaa tekevä komentaja oli todistamassa tapahtumaa henkilökohtaisesti.
Suomenkielisestä Wikipediasta löytyy
kattava selostus tapauksesta.
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- Nick Pope Suomessa

Suomessa tammikuun viimeisenä viikonloppuna vieraillut Iso-Britannian puolustusministeriön entinen virkamies Nick Pope on tutkinut ufoja jo 20 vuotta. Hän tutustui ilmiöön
vuonna 1991 saatuaan vastuulleen puolustusministeriön ufohankkeen, joka lakkautettiin
vuonna 2009 toimittuaan puolen vuosisadan ajan.
Teksti Kimmo Hätinen Kuvat Lasse Ahonen
26
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ansainvälisesti tunnettu englantilainen ufotutkija, luennoitsija ja kirjailija Nick Pope
on kirjoittanut ufoista mm.
kirjan nimeltään ”Open skies and closed
minds”. Viimeisimmät kaksi hänen kirjoittamaansa kirjaa ovat puolestaan scifi-novelleja, joihin hän on pyrkinyt laittamaan mahdollisimman paljon faktatietoa ufoista mukaan. Pope saapui Suomeen ufotutkija Jani Lassilan kutsusta.
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Ufoaineistot julkisiksi
Tapausta oli todistamassa runsaslukuinen joukko suomalaisia ja virolaisia ufoharrastajia sekä useita tiedotusvälineiden edustajia. Popen vierailusta olivat kiinnostuneet mm. Kymmenen uutiset, Huomenta Suomi, tiedeohjelma Prisma, STT, ruotsinkielinen
FST, Eestin valtionradio, Soffa.tv sekä
useat lehdet. Vielä Helsingin ufoseminaarin jatkoille saapui eräs Huomenta
Suomen toimittaja, joka Tapani Koivu-

Iso-Britannia on julkistanut yhtenä
monista valtioista viime vuosien aikana suuren määrän salaisiksi julkistettuja ufoasiakirjoja. Pope mainitsee
tähän kolme syytä, joista tärkein on
tiedonvapauslaki. Iso-Britanniassa
tämä laki tuli täysimittaisesti voimaan
vuonna 2005, jonka jälkeen maan viranomaiset alkoivat hukkua ufoihin
liittyviin aineistopyyntöihin. Oli helpompaa julkistaa ne kaikki kerralla.
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Nick Pope toteaa. Hänen mielestään
kolme tärkeintä kysymystämme tässä
elämässä ovat: onko jossain olemassa
Jumala, onko ulkoavaruudessa muuta älykästä elämää ja jatkuuko elämä
kuoleman jälkeen? - Avaruuden älyllinen elämä tuntuisi näistä kaikkein
todennäköisimmältä, Pope summaa.

12000 ufotapausta

Paneelikeskustelu. Vasemmalta: Tapani Koivula, Sinivuokko Koivula-Mbemba (tulkki), Nick Pope, Igor Volke, Jani Lassila
ja Jaakko Närvä (joka piti myös esitelmän).

Toinen syy julkistamisille oli Ranskan aiemmat ufojulkistukset, joiden
valossa englantilaisten oli entistä vaikeampaa perustella salailupolitiikkaansa. Kolmas syy oli se, että poliitikkojen taholta tuli painetta demonstroida jollakin tavalla maan hallinnon
avoimuutta ja näyttävä ufoaineiston
julkistaminen sopi hyvin siihen tarkoitukseen, siirtäen samalla huomiota pois muista aiheista.
On olemassa lukuisa määrä tutkahavaintoja ja lentäjien visuaalisia
vahvistuksia. Eräs Britannian tunnetuimmista ufotapauksista viimeisten kahdenkymmenen vuoden ajalta on ns. Cosfordin välikohtaus.
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Tapauksen yhteydessä ufo lensi
kahden sotilastukikohdan ylitse ja
useat poliisit näkivät esineen. Eräs
meteorologi näki deltamuotoisen ufon
liikkuvan hitaasti eteenpäin samalla
kun kohde suuntasi maahan laserin
kaltaista valokiilaa. Hän raportoi kohteen pitäneen hyvin epämiellyttävää
matalataajuista ääntä.

Seti-viestiä ei tarvitse pelätä
Seti-ohjelman, eli tieteen piirissä tapahtuvan maapallon ulkopuolisen
elämän etsinnän ohjelman ohessa on
alettu et-signaalin etsinnän ja kuuntelemisen lisäksi myös lähettää viestejä

avaruuteen. Maapallon ulkopuolisen
älyllisen elämän löytymisen epäillään
usein johtavan maailmankatsomuksellisiin kriiseihin, etenkin uskonnollisten ihmisten keskuudessa, mutta Popen mukaan se vain lisättäisiin teologisiin käsityksiin. Myös lukuisat tehdyt gallupit osoittavat, että ihmiset
eivät pelästyisi julkaistua tietoa maapallon ulkopuolisen elämän löytymisestä. Tehtyjen galluppien mukaan
yli puolet pitää todennäköisenä maapallon ulkopuolisen älyllisen elämän
mahdollisuutta.
- Toisaalta kyse on myös siitä, kuka
voisi edustaa koko maailmaa ja ihmiskuntaa mikäli tällainen viesti saapuisi,
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Nick Pope oli Englannin puolustusministeriön leivissä 21 vuoden ajan. Osa
puolustusministeriön henkilöistä suhtautuu hänen työhönsä kannustavasti.
Osa on sitten luonnollisestikin skeptisiä, heidän mielestään koko Popen
ufotoiminta oli vain ajan ja rahan tuhlausta. Kolmen vuoden ajan Nick Pope
tutki ufokansioita ja ufotapauksia ufopöydän takana virkatyönä - useita satoja vuosittain. Hän piti tätä vain työpaikkana ja työnä, kunnes alkoi Cosfordin tapauksen jälkeen kokemaan,
että puolustusministeriön linjaus asiassa on virheellinen ja ufoista tuli hänelle myös harrastus.
Tutkimusmetodeihin kuului mm.
selvittää onko ufotapauksen raportoituna ajankohtana esim. laukaistu
ilmaan säähavainto tai helium-palloja
jne. Kaikki luonnolliset selitykset käytiin läpi. Myös kuvankäsittelijä analysoi osan saaduista valokuvista. Nykyään saadaan entistä enemmän ufokuvia mm. kamerakännyköiden ansiosta.
Ufokansioita on kerätty Englannin puolustusministeriössä 1950-luvun alusta saakka. Osa näistä varhaisimmista ufokansioista - aina vuoteen
1965 saakka - on ikävä kyllä tuhottu.
Kaikkiaan ufohavaintoja on kirjattuna noin 12.000 kappaletta. Havaintojen lisäksi aineisto sisältää ohjekirjoja, kirjeenvaihtoa, tiedotusvälineitä
koskevia kansioita ja parlamentaarisia
asiakirjoja. Viime vuosien julkistamisprosessi kattaa kymmeniä tuhansia sivuja, joista on pitänyt poistaa ihmisten
yksityisyyteen liittyvät tiedot.
Siviililähteistä saatuihin ufohavaintoihin ei ole suhtauduttu vakavasti,
mikä on Nick Popen mielestä virhe.
Sen sijaan on suhtauduttu vakavasti
ufohavaintoihin, jotka sotilashenkilöt, poliisit ja muut viranomaiset ovat
tehneet virassa ollessaan ja jotka vielä tutka on vahvistanut.
- Itse en ole koskaan nähnyt ja tehnyt ufohavaintoa, olen vain tutkinut
muiden tekemiä ufohavaintoja, Nick
Pope toteaa.
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Popen vierailu askel
kansainvälisyyteen
Teksti Tapani Koivula
Nick Popen Suomen vierailu oli monessa suhteessa menestys. Vaikka muutama
suomalainen ufotutkija on vuosikymmenien ajan seurannut kansainvälistä
ufotutkimusta, olemme viime aikoihin asti tehneet suomalaista ufotutkimusta
kielimuurin takana. Popen keskustelut suomalaisten ufotutkijoiden ja -harrastajien kanssa Arthurin seminaarissa 29-30.1.2011 olivat läpimurto. Koskaan
ennen en ole ollut ufotilaisuudessa, jossa suomalaiset ovat innostuneet keskustelemaan vilkkaasti sekä englanniksi että suomeksi.
Vaikka omaa suomenkieltämme voi pitää rikkautena, käytännössä se toimii
myös kommunikoinnin esteenä. Ufouutisia tulee maailmalta yhä enemmän,
mutta jos suomalainen toimittaja ei vaivaudu suomentamaan uutista, saamattomuus on yhtä kuin sensuuri. Myöskään tieto suomalaisista ufotapauksista ei
leviä, jos niitä ei käännetä englanniksi ja lähetetä ulkomaille internetin kautta.
Kun olen vuosikymmenien ajan seurannut englanninkielisiä ufokirjoja, on
ollut koomista, kuinka samat kaksi suomalaista ufotapausta kiertävät kansainvälisissä kirjoissa, yhä uudelleen eri versioina: Imjärven hiihtäjien tapaus
porkkananenäisine pikku-ukkoineen sekä Aino Ivanoffin abduktio autoineen
päivineen.
Ehkä Popen vierailu avasi uusia yhteyksiä ja antoi itseluottamusta suomalaiselle ufokansalle. Sunnuntain ufopaneelissa Pope kannusti sekä suomalaisia että
virolaisia ufotutkijoita - mukana seminaarissa oli Viron johtava ufotutkija Igor
Volke seurueineen: ”Teidän tehtävänne on tuoda esille omia ufotapauksianne,
eikä vain seurata, mitä jossain Roswellissa tai Rendleshamissa on tapahtunut.”
Suomalaisten esiintulo seminaarissa oli pitkälle Nick Popen oman asennoitumisen ansiota. Oli hämmästyttävää, miten innokkaasti Pope vastaili yleisön
kysymyksiin sekä lauantaina että sunnuntaina, voimiaan säästämättä. Mitkään
kysymykset tai kommentit eivät saaneet häneltä tylyä tai välinpitämätöntä
reaktiota, vaan kaikille hän pyrki vastaamaan yhtä asiallisesti ja kannustavasti.
Toisaalta myös Nick Popen rajat tulivat esille. Parin vuoden takainen vieraamme Timothy Good, Popen hyvä ystävä, totesi minulle: ”Olen riippumaton
ufotutkija, kun taas Nick Pope on hallituksen mies, koska on työskennellyt
puolustusministeriössä.”
Tämäkin tuli esille seminaarissa. Esimerkiksi Pope ei voinut kommentoida,
onko Rendleshamin tukikohdassa ydinaseita vai ei - vaikka se on yleisesti tiedossa. Uskon kuitenkin, että aikaa myöten Pope tulee yhä rohkeammin pureutumaan ufojen mysteerioon ja myös olentohavaintoihin. Kirjassaan hän toteaa:
”Tultuani siihen tulokseen, että osa ufoista on älyllisten olentojen ohjaamia,
minua ovat enemmän kiinnostaneet ufojen kuljettajat kuin kulkuvälineet.”
Seminaarin aikana Pope kertoi useamman kerran kiinnittäneensä huomiota ufonnäkijöiden silmiin. Hän oli havainnut niissä erityisen ilmeen. Läheltä
Popea seurattuani tulin siihen tulokseen, ettei hänkään enää ole vain entinen
ufotutkijavirkamies eikä ”hallituksen mies”, vaan ihminen joka on kohdannut
kosmisen kosketuksen.
Nick Pope on ufomies, josta vielä kuulemme.
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Astrologiaa

Maaliskuun horoskoopit

maaliskuulle
VUOSIHOROSKOOPPI kaloille
Kalojen merkin vuosihoroskooppi on laadittu ajalle maaliskuu 2011 - helmikuu 2012
Pari viime vuotta ovat olleet Kaloilla vahvaa uudistumisen ja eteenpäin menemisen kautta. Moni Kala nauttiikin
nyt menneen Jupiter-kuvion mukanaan tuomasta identiteetin vahvistumisesta, tietoisuuden laajentumisesta
ja uusista askeleista elämässä. Vuosi 2011 on jo rauhallisempaa, aiemmin saavutetuista eduista nauttimisen
ja elämän edelleen kehittämisen aikaa. Astrologisesti
vuoden merkkitapauksia ovat Kheironin ja Neptunuksen
siirtyminen Kaloihin, jolloin ihmiskunta siirtyy kohti yhä
tiiviimpää yhteisöllisyyttä haavoittavien ja parantavien
elementtien johdatuksella.
Merkin ensimmäisellä kolmanneksella, erityisesti
helmikuun puolella syntyneiden, elämään sisältyy koko
vuoden Kheironin teeman mukaisesti haavoittavia ja
parantavia elementtejä. Menneisyyden haamut rehellisesti kohtaamalla ja omia haavoja työstämällä aikaansaatava oma eheytyminen johdattaa toisten auttajaksi.
Neptunuksen siirtyessä Kaloihin 5.4., merkin alkupäivinä
syntyneiden aiemmat päämäärät menettävät vähitellen
merkitystään ja polku johtaa yhä enemmän materiasta
henkisyyteen. Jakson energisimmät ajanjaksot ovat
1.-7.3. ja, 4.-20.8. Sosiaalisuuden, luovuuden ja romanttisuuden kukoistamista tukevia energioita on ilmassa
28.3.-5.4., 5.-13.7. ja 10.-18.10.
Kalojen keskimmäisellä kolmanneksella syntyneille
on luvassa edellisiä tasaisempi vuosi, jossa aiemmin
toteutettujen muutosten hedelmistä on hyvä nauttia.
Laiskistumaan ei kuitenkaan pääse, sillä Saturnuksen
haasteinen kuvio ajalla 3-10/2011 pakottaa selventämään
elämän rakenteita velvollisuuksien ja vastuiden osalta.
Vuoden energisimmiksi kausiksi nousevat 7.-21.3. ja
20.8.-4.9. Harmonisimmin elämän virrassa soljuminen,
sosiaaliset riennot ja romantiikasta nauttiminen sujuvat
5.-13.4., 13.-21.7. ja 18.-26.10.
Viimeisen kolmanneksen Kalojen identiteettiä ja elämää yllättävin kääntein mullistanut Uranus siirtyy 11.3.
lähtien Oinaaseen. Merkin lopulla syntyneet voivat siis
huokaista helpotuksesta ja ryhtyä tarkastelemaan, mitä
kaikkea elämässä tulikaan uudistettua parin viime vuoden aikana. Kuluvan vuoden energisimmät ajanjaksot
ovat 21.3.-2.4. ja 4.-19.9. Elämästä, ystävistä ja luovuudesta nauttimiseen, ehkä taloudenkin kohentumiseen suotuisimmat jaksot ovat 13.-21.4., 20.-28.7. ja 26.10.-2.11.
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Oinas

Vaaka

Merkin ensimmäisinä päivinä syntyneiden elämässä alkaa
13.4. pitkäaikainen, yllättäviä käänteitä sisältävä uudistumisen kausi Uranuksen Oinaaseen siirtymisen myötä. 28.3.-6.4.
syntyneillä on maaliskuussa kerran 12 vuodessa eteen tuleva
positiivinen elämän, identiteetin ja tietoisuuden laajentamisen kausi, joka sisältää kuitenkin myös ylitettäviä esteitä
erityisesti 4.-8.4. syntyneillä.

7.-12.10. syntyneiden elämässä on seitsemän vuoden välein
toistuva suunnan tarkistuksen aika, jossa niin sisäinen kuin
ulkoinenkin turvallisuus ovat punnittavana. Työ kannattaa
kuitenkin tehdä, sillä oikeudenmukaisena opettajana Saturnus palkitsee kyllä. Jupiter edesauttaa uusiin mahdollisuuksiin tarttumista 1.-9.10. syntyneillä. Muilla Vaa´oilla on
mahdollisuus tehdä maaliskuusta täysin omannäköisensä!

Härkä

Skorpioni

Venuksen kulkiessa haastavassa kulmassa Härkään nähden,
rakkauden ja nautintojen houkutus kutsuu velvollisuuksia
vahvemmin, joskin erityisesti 4.-8.5. syntyneiden arki heittää kapuloita rattaisiin ja pakottaa panostamaan elämän
rakenteiden kantavuuteen. Arvomaailmassa tarvitaan nyt
inventaariota jyvien seulomiseksi akanoista, jotta energioita
ei kuluisi elämänsuunnitelman kannalta epäolennaiseen.

22.-28.10. syntyneiden elämään saapuu Kheironin harmonisen kulman myötä aiempia haavoja parantavia energioita.
Niin henkinen kuin fyysinenkin hyvinvointi hyötyy kuviosta.
Jakson energiat kutsuvat aktiivisesti hoitamisen, huolehtimisen, empaattisuuden ja intuitiivisuuden arvojen pariin.
Pääosin harmonista aikaa, jolloin suurien haasteiden puuttuminen antaa aikaa nauttia arkipäivän pienistä iloista - niistä
joista onni itse asiassa koostuu.

Kaksonen

Sudenkorento, Johanna Vilen

22.-26.5. syntyneiden elämissä työstetään haavoittumisen ja
parantumisen teemoja. Jupiterin sekstiili mahdollistaa 28.5.7.6. syntyneille uusia asioita ja seesteistä elämän eteenpäin
soljumista sille tarkoitettuun suuntaan. Aiemmin ideoiden
tasolle jääneiden ajatuksilla on nyt toteuttamisen aika.
Muilla Kaksosilla kärsimättömyyttä ja kunnianhimoa. Varo
kuitenkin liiallista stressiä! Vain rauhallinen mieli kykenee
oikeisiin päätöksiin!
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Jousimies
29.11.-8.12. syntyneillä on positiivisten mahdollisuuksien
kausi. Horisontin laajentaminen onnistuu niin ulkoisten
asioiden kuin sisäavaruudenkin osalta.
Muiden Jousimiesten maaliskuu sisältää paineita ja sisäisiä
ristiriitoja oman toiminnan kohdistamisessa itsekkyyden ja
uhrautuvaisuuden välillä. Miten antaa muille kadottamatta
kuitenkaan itseään?

Rapu

Kauris

22.-26.6. syntyneiden pitkäaikainen kivuliaan kasvamisen
prosessi saa yllättäviä käänteitä. Kheironin kolmion myötä
prosessi muuttuu entistä eheyttävämmäksi. Vanhojen haavojen rehellisellä käsittelyllä tappiot voidaan kääntää voitoksi.
Tuhkasta orastaa jo uutta! Kaikkien Rapujen maaliskuu
kutsuu heittäytymään rohkeasti luovuuden, intuitiivisuuden
ja empaattisuuden virtaan - jotka ovat toki Ravuille tuttuja
arvoja luonnostaankin.

Kauriiden pitkäaikaisessa transformaatioprosessissa on
voittojen keräämisen mahdollisuus. Jupiterin ja Pluton neliön myötä ajan laatu vahvistaa tervettä itseluottamusta ja
innostusta aiempien esteiden ja rajoitusten raivaamiseen.
Mahdollisuuksiin kannattaa nyt tarttua - tervettä harkintaa
kuitenkaan unohtamatta. 7.-11.1. syntyneet käyvät elämässä seitsemän vuoden välein toistuvaa inventaariovaihetta
voidakseen jalostua karsimalla tarpeettomat tarpeellisista.

Leijona

Vesimies

Jupiterin kulkeminen suotuisassa kulmassa Leijonaan nähden
sysää monen Leijonan elämää ja identiteettiä suotuisasti
eteenpäin. Henkisessä kehityksessäkin on mahdollista ottaa
jättiharppaus, erityisesti 30.7.-8.8. syntyneillä. Kaikki Leijonat haastetaan yhä suuremman herkkyyden ja auttamisen
arvojen pariin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä, ne näkee
vain sydämellä.

Venuksen vaellus Vesimiehessä sulostuttaa merkin edustajien maaliskuuta sosiaalisilla, luovilla, romanttisilla ja ehkä
talouttakin tukevilla energioillaan. Cereksen myötä elämässä
on pinnalla myös niin Äiti-Maahan, ravitsemukseen ja hoivaavuuteen kuin uudelleensyntymiseenkin liittyviä teemoja.
Kuukauden lopussa henkisiä elämyksiä!

Neitsyt
Planeettojen viihtyessä maaliskuussa Neitsyen vastamerkissä
Kaloissa, Neitsyet työstävät palvelun ja uhrautumisen polariteettiparin teemoja.
29.8.-2.9. syntyneillä kosminen tuki identiteetin vahvistumiseen ja sen voiman löytämiseen, jonka turvin uskaltaa
suunnata yhä enemmän kohti omaa elämänsuunnitelmaa.
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Kalat
20.-23.2. syntyneiden elämässä on haavoittavia ja parantavia
elementtejä. Muilla Kaloilla alkukuukauden rauhallinen,
elämän virrassa lipuminen saa voimakkaampia virtauksia
kuukauden loppua kohti. Positiivisimmillaan vahvaa energisyyttä, negatiivisimmillaan levottomuutta ja äkkinäisyyttä.
Karmallisesti merkittäviä käänteitä!
Heli Värrälä www.kuutarha.fi
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Braco

Kroatialainen Braco on saanut ihmisjoukot liikkeelle. Kotimaassaan ja naapurivaltioissa
ihmiset tulevat busseittain tunteakseen Bracosta lähtevän energian. Myös Los Angelesissa Marriott-hotellin juhlasali tuli täyteen – moneen kertaan!
Teksti: Ilona Kanto & Erkki Kanto
Kuva: © Braco America

– parantaja Kroatiasta

B

raco ei kutsu itseään parantajaksi. Silti useat kertovat vakavan sairauden olevan juuri syyn, miksi he haluavat olla yleisön joukossa. Monet tuovat kuvia lähimmäisistään ja laittavat ne joko takana olevalle ilmoitustaululle tai
pitävät niitä kädessään. Braco ei puhu
mitään, hän vain katsoo yleisöään parinkymmenen minuutin ajan seisomalla edessä olevalla pienellä korokkeella. Käymällä läpi jokaisen penkkirivin.
Mies ei anna haastatteluja lehdille tai edes televisiolle, ei ole antanut
kahdeksaan vuoteen, Bracon ainakin
amerikkalaisia yleisötilaisuuksia järjestävä Jane Sibbet kertoi. Päätimme
itse nähdä ja kokea, mikä tämä mies
on ja menimme hänen Los Angelesin
Woodland Hillsissä olevaan tilaisuuteensa, joka pidettiin eräässä Marriotthotellin juhlasaleista. Olimme kuulleet
Bracosta parilta ystävältämme, jotka olivat miehen tilaisuudessa puoli
vuotta aikaisemmin. Kahdeksan dollaria maksavat liput ostimme etukäteen netin kautta. Uusi yleisö otettiin
vastaan tunnin välein kolmen päivän
ajan eli perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Menimme sunnuntaina puolen päivän jälkeen ja aulassa, arviolta
sadan muun osallistujan kanssa odottelimme edellisen tilaisuuden päättymistä ja salin tyhjenemistä. Keskustelimme joidenkin kanssa – kaikki tuntuivat olleen Bracoa katsomassa aikaisemminkin.
Yllätykseksemme, kun 400-500-päinen väki alkoi virrata salista ulos, heillä oli todella kova kiire jonnekin sivulle. Kotiinko nopeasti? Minne? Näytti
siltä, että suunnilleen kaikki juoksivat
samaan suuntaan. Kysyimme vieressämme seisovalta Braco-veteraanilta.
”He kiiruhtavat seuraavan tilaisuuden jonoon, saadakseen hyvät uudet
paikat, mieluiten eturiviin juhlasalis-

Monet kertovat Bracon
katseen parantaneen
heidän sairautensa.
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sa”, naishenkilö kertoi. ”Meidänkin on
mentävä, vaikka kaikki, joilla on lippu pääsevät sisään”, hän jatkoi alkaen
johdattaa meitä kohti nopeasti kasvavaa, pitkää jonoa. ”Mutta istuinpaikalla ei ole merkitystä, Bracon lähettämä
energia tulee joka paikkaan salissa.”

Kaksikymmentä minuuttia
tuijotusta
Täyttyneillä penkkiriveillä oli voimakas mutta puoliksi vaimennettu puheensorina. Monet olivat tulleet ystäviensä kanssa. Kaikki vaikenivat, kun
salin eteen asteli Jane Sibbet, aloittaen
yleisön lämmittelyn kertomalla parinkymmenen minuutin ajan Bracosta ja
aikaisemmissa tilaisuuksissa syntyneistä tilanteista yleisön kanssa. Vuonna 1962 syntynyt Jane on ammatiltaan
näyttelijä. Hän on esiintynyt useissa
TV-sarjoissa ja muutamissa elokuvissa. Aviomiehensä Karl Finkin kanssa
he omistavat havaijilaisen Wild Aloha
Studios, joka nykyään valmistaa muun
muassa DVD-tuotantoa Bracosta. Englanninkieliseltä nimeltään gazing eli
vapaasti suomeksi käännettynä tuijottaminen alkaisi pian – ja lämmittelyä ei olisi ehkä tarvittu. Tämä yleisö
oli valmis!
Braco saapui. Sanaakaan ei vaihdettu. Mies nousi korokkeelle ja rauhallinen ilme kasvoillaan alkoi tehdä
sitä, mistä on tunnettu kautta maailman, ”gazing”. Bracon organisaation
mukaan hän pystyy tuijottamalla koskettamaan satojen tuhansien ihmisten
elämää vuodessa, olipa se fyysinen paraneminen tai muu elämän muutos.
Ihmiset kokevat suurta iloa tuijotuksen kohteena tai jotkut saattavat itkeä
kyynelten virratessa vuolaasti.
Braco syntyi Zagrebissa Kroatiassa marraskuussa 1967. Nuorimies sai
24-vuotiaana maisterin paperit talo-

ustieteestä. Pari vuotta myöhemmin
hän tapasi serbialaisen parantajan Ivica Prokicin. Tämä muutti Bracon elämän. Hän lopetti aloittamansa liiketoiminnan ja ryhtyi Ivican seuraajaksi. Monet ovat edelleen vaikuttuneita
siitä, miten nuorena Braco pystyy saamaan todella suuren vaikutuksen yleisöönsä. Useinhan kuuluisat mestarit ja
parantajat ovat parhaimmillaan vasta
kuusikymppisinä.
Tänä päivänä Braco tekee ”tuijotuksia” 50-1000 henkilön ryhmille. Hän ei
ota vastaan yksityisesti. Parantaja koskettaa ihmisiä ainoastaan silmillään, ja
monet pystyvät silloin ratkomaan henkilökohtaiset ongelmansa tai muuttamaan elämäänsä. Normaalisti Bracon
tilaisuudet ovat hänen onyks-kivillä
sisustetulla huoneessaan Kroatiassa,
mutta usein hänelle järjestetään matkoja Sveitsiin, Saksaan tai entisen Jugoslavian maihin. Japanissa Braco vieraili viime vuoden kesäkuussa. Miehen Amerikan matka ei ollut suinkaan ensimmäinen. Havaiji, Florida
ja monet muut osavaltiot ovat tulleet
tutuiksi ja Los Angelesissa hän oli viime vuoden keväällä täyttäen Hiltonhotellin juhlasalin tunnin välein. Tänä
vuonna myös alueen suurin metafyysinen tapahtuma, LA Conscious Life
Expo, sai miehen vieraakseen.
Bracosta löytyy paljon tietoa
nettisivuilta. Monet kertovat siellä
parantuneensa syövästä tai muusta
vakavasta sairaudesta, etenkin jos ovat
nähneet Bracon useampaan kertaan.
Kaksi losangelesilaista ystäväämme
olivat olleet vuoden 2010 kevään tilaisuudessa. Toinen heistä kertoi saaneensa kipuunsa avun. Toinen kertoi
tunteneensa erilaisia tuntemuksia jo
tilaisuudessa ja ne jatkuivat vielä seuraavana päivänäkin. He kumpikin menivät uudelleen tämän vuoden tammikuun ”tuijotukseen”.
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Entä tunsimmeko me mitään? Tuijotuksen aikana koko salin yleisö oli
aivan hiljaa. Jostakin kuului nyyhkytyksiä ja niistämisiä. Tunnelma oli hyvin rauhallinen ja rauhoittava. Kuin
suuri meditaatiotilaisuus. Mutta johtuiko siitä, että olimme töissä, tarkkaillen muita – vai eikö vielä ollut aikamme... me emme tunteneet mitään.

Jed McKenna

Braco haluaa jakaa lahjaansa

Henkinen
valaistuminen

Muutama tuijotussessio on järjestetty
internetissä, mutta Karl Finkin mukaan ne olivat vasta kokeiluja. Osoitteessa https://bracoamerica.com/
Braco_America/Braco.tv_Live_Streaming_with_Braco.html löytynee tulevaisuudessa lisää tietoa. Bracon yleensä monipuolisilla nettisivuilla kerrotaan myös miehestä kertovan kirjan 21
Days with Braco tai myynnissä olevien
DVD:eiden välittävän energiaa. Braco
itse ei selitä, mitä hänen energiaparannuksensa on ja mistä se saa voimansa.
Katsoimme läpi uusimman Braco
DVD:n, ”Braco – The Golden Bridge”,
joka sisälsi miehen tuijotusta ja hänen
tilaisuuksissaan olleiden ihmisten paranemiskokemuksia.
Kun Braco on matkoilla, hänen kroatialaisessa hoitopaikassaan ihmisillä
on tilaisuus kuunnella Bracon nauhoittama viesti ja saada tarvittavaa energiaa siitä. Kirjan, 21 Days with Braco,
loppukappaleessa Braco kertoo viestin
sisällön, joka alkaa näin: ”Olet tullut
luokseni - tuijotukseni tai ääneni luokse – tietämättä, näetkö minut tai kuuletko ääneni. Mutta se ei ole tärkeää,
koska et voi sitä nähdä tai kuulla, voit
ainoastaan kokea tai tuntea sen. Minä
Braco, tai mieluummin voimani on
täällä heille, jotka haluavat sen ja heille, jotka toivovat saavansa tuntea, mitä
tuhannet ihmiset ovat jo kokeneet.
Olen täällä tuomassa samaa rakkautta ja lämpöä samoilla ajatuksilla
ja toiveilla, että saat, mitä tulit hakemaan. Ehkä jotkut saavat sen tällä kertaa, jotkut toisella kertaa. Sinä itse päätät milloin tulet tai itse asiassa henkioppaasi, joka järjestää tapaamisemme.
Tulet luokseni spontaanisti silloin, kun
haluat tulla riippuen tunteistasi, mahdollisuuksistasi ja tarpeistasi. Olet löytänyt sen, mitä olet hakenut, saat mitä
kaipaat, riippuen Lähteestä, joka päättää kenen toivomus täytetään ja miten,
kenen ongelmia helpotetaan tai ehkä
hävitetään kokonaan. Tänään kuulet
ääneni, joskus toiste näet minut.”

Taivaankaari 2010, 336 s.

Atavistisia iloja
Onpa tänä talvena taas ollut hyviä hiihtokelejä. Olen miettinyt, mikä tekee
nimenomaan murtomaahiihdosta niin nautinnollista, ja päätynyt siihen, että
sen tuoma tunne on paluu tuhansien elämien takaiseen menneeseen. Se on
alitajunnan syvissä louhikoissa piilevä muisti eläinajasta, jolloin kuljimme
neljällä jalalla. Hiihdossa samoin kuin sauvakävelyssä kulkijalla on tukeva
kontakti maahan kaikkien neljän raajan kautta; se antaa ihmeesti lisäpuhtia
tavalliseen jalkapatikkaan verrattuna.
Aika moni unessa loikkii nelinkontin huikeita hyppyjä, mutta muutaman
kerran olen juossut jäniksenä pitkin metsäpolkua ja todella tuntenut olevani
jänöjussi korvineen käpälineen. (Se on myös kiinalainen horoskooppimerkkini.) Nelinkontin kulkeminen on tietenkin myös mielemme muistikuva varhaislapsuudesta; sikiö ja lapsihan käy läpi periaatteessa kaikki evoluution vaiheet.
Ja mikä ilo on kulkea metsän porteista! Niitä on monenlaisia. Kun pellon
reunapusikon läpi tunkeutuu tumman metsän puolelle, sukeltaa sisään
tunnelmaltaan erilaiseen tilaan. Vihreässä huoneessa havukatto suojaa,
puuseinät antavat lämpöä ja vaimentavat melun. Korkeiden honkien välissä on juhlavaa astella luonnon temppelin keskikäytävää, ja katse kohoaa
vaistomaisesti. Lumen luokille painamat koivut ovat kuin holvikaaria, joiden
alla voi kumartaa selkänsä. Ja sitten – sukellus metsän hämystä ulos niityn
valoon on kuin syntymä.
Ehkä kaikkien läpikulkujen viehätys onkin nimenomaan ihmisen halussa
astua uuteen. Syntymä ja kuolema eivät ole pelokkaan luopumisen hetkiä
vaan uuden saavuttamisen innostavaa houkutusta. Kummassakaan tapauksessa emme menetä mitään, vaan parhaat aarteemme pysyvät mukana.
Kun yhden vaiheen aarteet on koottu eikä enempään ole mahdollisuutta,
on aika siirtyä seuraavaan.
Selkeitä fysiologisia jäänteitä muinaiselta eläinajalta meissä ovat esimerkiksi
karvoitus tai häntäluu ja erilaiset ruumiintoiminnot, mutta psyyken puolelta
löytyy vanhempia atavismeja. Henkinen kaipuu kenties on kaikkein vanhin
ja yksi herkimmistä sielumme sopukoissa kytevistä muistumista. Se johtaa
energia-aikaan ennen maaelämää, aikaan jolloin kaikki oli luomatta, olotilaan
jossa me kaikki olimme vielä näihin hahmoihin syntymättä.
Sinnekö juontuvat kaikki uskonnot? Sieltäkö kumpuaa yhden taivasikävä
ja toisen yhteydet näkymättömiin olentoihin ja energioihin? Tällainen sielun
muisti toimii useimmiten intuitiivisesti ja ihmisen tajuntaan tulee tunne tai
yhteys johonkin aikaisempaan olemassaolon vaiheeseen.
Pakkasella voi hiihtää ja nuoskalla tehdä lumiukkoja. Onko halumme veistää
kuvia tai kirjoittaa runoja myös muistumaa alkuluovuuden valtavasta ilosta,
jonka jatkumoa olemme? Mietitäänpä sitäkin ja eläydytään reippaan runottaren Eva-Stina Byggmästarin Lumiukko-runon viimeisiin lupaaviin sanoihin:
”Pelkästä kaipuusta muuttuu valoksi.”
Heikki Juutilainen
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Minua ei varmaan koskaan
ole pyydetty arvioimaan
näin ristiriitaisia ajatuksia
synnyttävää henkisen kirjallisuuden teosta. Se sisältää
paljon upeaa tietoa, suorasukaiseen ja arkipäiväiseen
muotoon saatettuna. Teoksen sanomassa heijastuvat
opetukset monista muistakin tunnetuista kirjoista.
Sanoma on syvää ja varsin
kriittistäkin moniin eri suuntiin ja se esitetään niin sanotun kirjoittajan kokemusten kautta, tämä onkin se hankalin
ristiriita. Kirjoittajaksi nimetty henkilö, Jed McKenna, ei ilmeisesti ole lainkaan todellinen henkilö. Hänestä ei kerrota
kirjassa. Hänestä ei ole valokuvaa. Häntä ei yksinkertaisesti löydy mistään. Hänellä ei ole osoitetta eikä nettisivuja ja
hänen olemassaolostaan keskustellaan nettipalstoilla. Voisi tietysti todeta vain, että samapa tuo, vain sisältö merkitsee. Niinhän asia perimmiltään onkin ja siinä mielessä kirjan esitystapa jo itsessään herättää kysymyksen siitä kumpi
on merkitsevämpi asia, kirjan kirjoittaja vai sen sanomaa?
Toisaalta yleensä luottamusta luo se, että sanomansa takana seisoo todellinen henkilö tai yhteisö, etenkin kun tapahtumat kerrotaan ikään kuin kirjoittajan kokemina.
On ”Henkinen valaistuminen” –kirja sitten tarkoitettu
suureksi vitsiksi tai ei, niin ainakin sen sanoma osuu paikoin hyvinkin kärjekkäästi kohdalleen. Se vaikuttaa ensialkuun ärtyneen vanhan miehen räksytykseltä. Tosin tämä
mies sanoo olevansa valaistunut. Tapahtumat sijoittuvan
lähinnä hänen maatilalleen Yhdysvalloissa. Ajatuksia teos
varmaan herättää, etenkin ellei ole vielä ehtinyt uppoutua
henkistä kasvua ja valaistumista käsittelevään kirjallisuuteen. Kenties juuri tämä teos silloin kolahtaa ja on se ratkaiseva avaus. Tämä kirja on kuin henkisen sisällön höystämä ”Universumin käsikirja liftareille”.
Moni varmaan pitää tällaisesta piikikkään huumorin
värittämästä tarinasta. Mielestäni lempeämpi tapa lähestyä ihmisyksilön valaistumista toimii useimmiten paremmin. Ihmettelin kuinka inkarnaatioitakin käsittelevä kirja voi kritisoida niin voimakkaasti erilaisten henkisen kehittymisen toimijoiden, yhdistysten ja yhteisöjen kyvyttömyyttä tuottaa valaistuneita ihmisiä. Kritiikki on epäloogista. Se ei ota huomioon sitä, että moni toiminta on vain
valmistautumista valaistumiseen, joka tapahtuu jossakin
toisessa inkarnaatiossa.
Välillä teos taas pääsee herkullisesti käsiksi Olemisen
ja Elämisen syvyyteen. Paikoitellen tarina koskettaa varmaan jokaista hengen tien kulkijaa, joka on kohdannut saULTRA 3/2011

mankaltaisia tuntemuksia ja ajatuksia polullaan. Omalla
tavallaan tällainen osoittaa myös, kuinka globaalista asiasta on kysymys, sillä ihmiset heräävät erilaisissa kulttuuritaustoissa tavoittelemaan jotakin todellisempaa, jonka
olemus ylittää uskonnot ja maalliset rajat.
Upeita, nykyaikaiseen arkielämään liittyviä totuuksia
poukkoilee kirjan tarinassa. ”Heräämätön elää jatkuvassa
haluamisen tilassa ja pyrkii kaikin keinoin lakkaamatta saavuttamaan haluamansa.” Näistä lauseista voi nautiskella.
”Ihmisen elämä on kuitenkin epäilyksettä mahtavan hieno
tapa toteuttaa tietämättömyyteen perustuvaa elämän draamaa, mutta nyt puhummekin heräämisestä eli siitä, miten
voimme lakata teeskentelemästä, että elämä on jotakin mitä
se ei ole, ja alkaa elää elämää sellaisena kuin se on.”
Timo Teide

Robert O´ Young
ja Shelley Redford
Young

pH-ihme
Readme.fi 2010, 414 s.

Kirja keskittyy elimistön
pH-tasapainon ympärille.
Kirjan keskeinen väite on,
että elimistön pH-arvolla
eli happo-emästasapainolla
on ratkaiseva merkitys terveyteen. Aluetta tunteville
idea ei ole uusi. Kirjan mukaan elimistöä pitäisi ravita alkalisilla ruoka-aineilla, kun
taas elimistön liika happamuus olisi keskeinen syy elimistömme sairastumiseen.
Kirja esittää, että ruokavalion pitäisi olla 80 prosenttisesti alkalinen, jotta elimistömme pH-arvot olisivat tasapainossa. Happamien ruokien osuus ei saisi ylittää 20
prosenttia. Tyypillinen länsimainen ruokavalio on kuitenkin 100 prosenttisesti hapan ja tämä nähdään syynä, miksi ihmiset ovat sairaita, väsyneitä ja kuolemaisillaan. Varsin monien nykyaikaisten sairauksien kerrotaan johtuvan
liian happamasta ravinnosta aina allergioista sydänsairauksiin ja diabeteksesta syöpään. Elimistön terve tila palautuisi alkalisuutta lisäävien ruoka-aineiden ja ravintolisien suuremmalla käytöllä sekä liikuntaa ja stressinhallintaa harjoittamalla.
Kirjan tekijät kertovat eläneensä terveesti ja ostaneensa aina parasta mitä ekoruokakaupoista löytyi. Silti heitä aina väsytti, suorituskyky oli huono ja vanhenemisen
merkit lisääntyivät kiihtyvästi. Lopulta he alkoivat kiin35

mystisointia
nittää huomiota kehonsa kemialliseen tasapainoon ja siihen millaisia ruoka-aineita he söivät. Kehon muututtua
happamuuden sijaan alkaliseksi, tulokset olivat tekijöiden mukaan ällistyttäviä. Kirjan mukaan myös vakavasti
sairaat ihmiset kokeilivat optimiin pH-arvoon tähtäävää
ruokavaliota ja tulokset olivat yhtä uskomattomia. Tekijät kertovat nyt noudattaneensa jo yli 20 vuotta pH-ohjelmaa ja voivansa niin hyvin, että esittävät pysyvänsä loppuelämänsä löytämällään tiellä.
Kirjan mukaan elimistön pH-arvon pitäisi olla hieman
7:n yläpuolella, jolloin elimistö on alkalinen. Tasan 7 on
neutraali tila ja sen alapuolella elimistö muuttuu happamaksi. Kirja kehottaa mittaamaan syljen ja virtsan pH-arvot. Myös Suomessa apteekit myyvät pH-papereita, joilla omat arvot saa selville. Kirja väittää, että ruokavaliosta
aiheutuva elimistön liikahappoisuus luo kehossa pieneliöiden liikakasvua, josta syntyy krooninen myrkytystila.
Stressin, kielteisten ajatusmallien ja liikunnan puutteen
kanssa hapan ruokavalio synnyttää noidankehän, jonka
päässä on lukemattomat länsimaiset sairaudet.
Kun lukija on vakuutettu siitä, että länsimaissa syödään
väärin, kerrotaan, miten pitäisi syödä. Kirjassa esitetään
ohjelma, millä ihanne pH saavutetaan. Lukijalle luetellaan
tarkkaan ruoka-aineet, joita pitäisi välttää sekä ruoka-aineet, jotka lisäävät kehon alkalisuutta eli hyvinvointia. Vältettävät ruoka-aineet ovat terveysohjelmien listoilta pääosin tuttuja: sokeri, maitotuotteet, liha, kananmunat, sienet, alkoholi, kofeiini jne. Suositeltavia ruoka-aineita ovat
avokadot, tomaatit, idut, omenat, soija ja toisinaan kala.
Käytännössä siis kasvisruokavalio tukee elimistön alkalisuutta ja lihansyöjän ruokavalio happamuutta.
Kirja on paljolti Ann Wigmoren ja vastaavien kasvisruoka-gurujen jalanjäljillä. Kasvissyöjä välttää elintapasairaudet, joille sekasyöjä altistuu. Kirjassa on myös muutamia
omituisuuksia. Hedelmät ovat sokeriensa ja pähkinät saastuneisuutensa vuoksi kirjassa vältettävien listalla. Voi oikeutetusti kysyä, onko hedelmien luonnollinen sokeri verrannollinen länsimaissa käytettyyn käsiteltyyn sokeriin? Tai
ovatko pähkinät sen saastuneempia kuin vaikkapa kala?
Kokonaisuudessaan sanoisin, että noudattamalla kirjan ohjeita hyvin todennäköisesti voi paremmin. Eri asia
on, kuinka moni länsimaiseen liharuokaan totutettu ihminen haluaa lähteä erilaiselle ruokamatkalle. Toisaalta
kirjan esityksen mukaan jo vähäinenkin muutos elimistön pH:ssa näkyy terveydessä. Tuskin kenellekään olisi
mitään haittaa kokeilla pH-väitettä. On täysin mahdollista, että elimistön pH-tilalla on ratkaiseva merkitys elimistön hyvinvointiin.
pH-ihme kirjan hankkimista tuskin tulee katumaan.
Kirja on mielenkiintoisesti kirjoitettu, siinä on tutkimustietoa ja esimerkkejä parantumisista pH-tasapainoa noudattamalla. Uutta terveellisempää ruokavaliota etsivälle
se tarjoaa varmasti löytöjä.

HARTOLA
4.–6.3. Hartolan kevätseminaari
Itä-Hämeen opisto, Kaikulantie 90
Luennoimassa Alva Karppinen, Tarja Senne, Ari Kero,
Nina Honkanen, Marjatta Karlsson ja Mirkka Mykkänen.
Paljon muuta ohjelmaa.
ULTRA MUKANA LAAJALLA KIRJA, LEHTI, DVD,
MUSIIKKI JA KORTTI VALIKOIMALLA

Healing
- John of God

HEINOLA

68 min
suom. tekstitys

Olemme henkiolentoja joilla on fyysinen ruumis. Sairaus on yhteyden kadottamista korkeimpaan. Elämästä löytyy kohta, jossa
ihminen on poikennut tieltään, ja silloin meitä ensin
herätellään lempeästi ja sitten tarvittaessa jopa sairauden kautta. – Siinä on pähkinänkuoressa peruslähtökohta sairauksille ja parantumisen mahdollisuudelle.
Keski-Brasilian Abadianiassa, vaatimattomassa valkoisessa talossa pitää vastaanottoaan henkiparantaja, transsimeedio Joao de Deus, Jumalan Johannes (Joao Teixeira
da Feria). Hänen luonaan käy päivittäin satoja potilaita eri
puolilta maailmaa, ja he kaikki saavat avun. Ryhmätietoisuus ja Joaon kautta toimiva valotietoisuus parantaa ruumiin ja sielun. Myös kaukoparannus käy Joaolle näytettävän valokuvan välityksellä, josta hänen kauttaan toimivat henkientiteetit saavat tarvittavan tiedon ja yhteyden.
Onpa pysäyttävä filmi! Kuvaus noudattelee kauniisti perustematiikkaa, luonnon läheisyys ja kärsivät mutta
levolliset potilaat välittävät selkeän ja valoisan tunnun.
Niille asiakkaille, joille se on tarpeen, Joao tekee fyysisen
operaation, joten filmin alussa ja lopussa voi varautua voimakkaasti vaikuttaviin kuviin. ”Näkyvät, fyysiset leikkaukset ovat niitä varten, jotka eivät usko ennen kuin näkevät jotakin otettavan pois.” Joao korostaa uskon ja parantumisen tahdon merkitystä.
Useat eri puolelta maailmaa saapuneet, avun saaneet
potilaat, myös ns. virallisen lääketieteen edustajat, sekä Joaon avustajat kertovat parantumisista, jotka ylittävät ymmärryksen ellei tiedä sairauksien ja parantumisen mekanismia. Jos olemme tehneet elämässämme päätöksiä ristiriidassa tiemme kanssa, henget ohjaavat uuden päätöksen
äärelle, joskus tuskan kautta. Kipu on kuin kytkin, joka lopulta naksauttaa uuteen asentoon.
Tässä elokuvassa esiintyvät henkilöt ovat vilpittömiä
ja uskottavia, kokonaisuus on valoisa ja rakkaudellinen.
Jälleen voi vakuuttua siitä, että energiaolemuksemme on
paljon suurempi kuin fyysinen ruumis, olemme osa universumia.
Heikki Juutilainen

Pekka Tamminen
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Kristosofisia esitelmiä, Siltakatu 5, su klo 13
13.3. Juha Vainio: Ihmisen mahdollisuudet.
20.3. Pirkko Wiggenhauser: Totuuden lähdettä kohti.
Sirius Ryhmä, Menestysmentorin tila, Harjukatu 2
Torstaisin klo 19 Meditaatiopiiri.
HELSINKI
Forum Humanum, Porthanian salit, Yliopistonk. 3, ke klo 18
2.3. Seppo Ilkka: Ego valoa etsimässä.
9.3. Christine Hult: Sisäinen valo.
16.3. Rauno Rinkinen: Maan valo.
23.3. Tarja Pursi: Valon ja varjon leikki mielen maisemassa.
30.3. Tuomas Rounakari: Kun pyrkimys lakkaa.
Kaariporttiystävät, Elokolo, Toinen linja 31, katutaso,
ti klo 18
1.3. Hilkka Toljander: Mediaalinen ilta.
15.3. Sinikka Sihvonen/Jakatz: Jakatzin ohjauksessa tutustumme
energioihin.
29.3. Anita Hallikas: Värien maailma, Aura-Soma väripullojen
vaikutus.
Kristosofisia esitelmiä, Kulmakatu 5 B 15, su klo 13
6.3. Jouko Sorvali: Suuri seikkailu.
20.3. Raija Kiiski: Jälleensyntymismuisti ja ihmisyys.
27.3. Anneli Vasala: Veljeyden ihanne.

25.3. pe klo 18.30 Irene Nadén: Fysikaalinen mediumismi. Vainajat
kontaktoivat, rakkaus läsnä.
27.3. su klo 18 Marja Pennanen: Meediotilaisuus.
28.3. ma klo 18 Transsimediumismin harjoituspiiri.
Suomen Urantia-seura ry, Malmitalo, Ala-Malmin tori 1
19.3. la klo 13.30 Maarit Huhti: Viktor Franklin eksistenssifilosofia yhtäläisyydet ja erot Urantia-kirjaan?
Teosofinen seura ry, Vironkatu 7 C 2
3.3. to klo 18 Tina Mattson: Ravitsemus muuttumisen apuna.
6.3. su klo 14 Marjatta Anttila: Jälleensyntymä vai sielunvaellus.
7.3. ma klo 18 Tarja Pursi alustaa. H.S.Olcott: Näin puhui Buddha.
10.3. to klo 18 Tarja Terävä: Mitä viemme mennesssämme
seuraavaan jälleensyntymään.
13.3. su klo 14 Tarja Pursi: Luonteen jalostaminen - oman elämän
alkemistina.
14.3. ja 28.3 ma klo 18 Salaisen Opin alustus.
17.3. to klo 18 Pertti Loiri: Tietoisuuden mysteeri.
20.3. su klo 14 Berit Elfwing: Totuutta etsimässä.
24.3. to klo 18 Antero Jaakkola, Tina Mattson & co: Ohjelmallinen
ilta - veteen kätketyt viestit.
27.3. su klo 14 Ritva Vuori: Jumaluus Salaisen Opin mukaan.
31.3. to klo 18 Laura Perheentupa: Muuttuminen, yksi henkisen
elämän neljästä tukipilarista.
Balderin sali, Aleksanterinkatu 12
26.3. la klo 11 Yhteistyöryhmän seminaari. Ihmisen tehtävä - Nyt.
Tulevaisuuden Tieteen Akatemia, Kerhoh Kajuutta,
Selkämerenkatu 10
14.3. ja 28.3. joka pariton ma klo 17.30 Eenokin avainten
opintoryhmä.
World Evangelism Organisation, Pikku-Huopalahti
17.3., 24.3. ja 31.3. Healing, opetusta.
HÄMEENLINNA
Henkinen kehitys ry, Brahenkatu 21
19.3. la klo 14 Henkiparannuspäivä. Koe ja kuule healingistä.
Kaikille avoin.
27.3. su klo 14 Marjut Hjelt: Luonnonhenget.
IMATRA
Kristosofisia esitelmiä, Sininen talo, Kalevankatu 7,
su klo 13
13.3. Sinikka Savolainen: Joka pois ottaa maailman synnin.

Rajatiedon keskus, Uudenmaankatu 33
Keskiviikkoisin klo 17 Chakrojen avaamista, Dikshan välittämistä.
Perjantaisin klo 12 Jooga.
7.3. ma klo 19 Pekka Kauppala: Reichin käsityksiä
elämänenergiasta. Matti Ollila: Kirliankuvaus ja elämänenergia.
Valonkantajat, ke klo 19
2.3. Pirjo Lehmusto: Viestejä henkimaailman auttajilta.
9.3. Juha Aalto-Setälä: Tietoinen luottaminen.
16.3. Aleksi Aropelto: Kokemuksia kosmisuudesta.
23.3. Anja Vallenius: Henkimaailman Uranus välittää tietoa ja ohjaa
harjoituksiin Anjan kautta.
30.3. Luojan Parantavan Voiman Välittäjät: Hoitoja ja keskustelua.
Suomen Parapsykologinen Tutkimusseura, ti klo 18.30
22.3. Olavi Kiviniemi: Jälleensyntyminen prof. Ian Stevensonin
mukaan.
Parapsykologian harrastuspiiri
10.3. to klo 18.30 Kirsi Asp: Hypnoosi.

JOENSUU

Ruusu-Risti ry, Merimiehenkatu 31, su klo 12
6.3. Aija Tuukkala: Marjatta, suomalainen pyhimys.
13.3. Jarmo Anttila: Enkelihierarkiat.
20.3. Jari Jokilehto: Vapaamuurarius henkisenä
kasvatusjärjestelmänä.
27.3. Ari Salminen: Elämän juuret - Juuret elämään.
Maanantaisin klo 18 Etsijäinpiiri.
Tiistaisin klo 19.30 ja sunnuntaisin klo 10.30 Meditaatio.
Suomen Feng Shui ry, VIA ry Valon tila,
Uudenmaankatu 35 A 1
10.3. to klo 18 Jukka Nieminen: Suomen pyhien paikkojen
geometrinen verkosto.
Suomen Spiritualistinen Seura ry, Sininen sali,
Karjalankatu 2 A, 2.krs.
1.3., 15.3. ja 29.3. ti klo 13 Healing.
2.3. ke klo 18 Tuula Jukola-Nuorteva: Psyykkisiä ja mediaalisia
harjoituksia.
3.3., 17.3. ja 31.3. to klo 19 Avoin hiljentymispiiri.
6.3. su klo 15 Raili ja Harri Grönlund: Spiritistinen Jumalanpalvelus
englantilaiseen tapaan.
7.3. ma klo 18 Henkisen tietouden peruskurssi 4/6
8.3. ti klo 18.30 Healing.
9.3. ja 23.3. ke klo 19 Avoin kehityspiiri.
10.3. to klo 19 Uusien meedioiden ilta Tuula Jukolan johdolla.
14.3. ma klo 18 Transsimediumismin harjoituspiiri.
16.3. ke klo 14 Sointu Piispa: Pienmeediotilaisuus.
21.3. ma klo 18 Henkisen tietouden peruskurssi 5/6
24.3. to klo 19 Teeilta. Seura tarjoaa teet ja piparit, teema vaihtuu.

Jyväskylän Paraseura, Pekka Ervast temppeli,
Kauppakatu 5
9.3. ke klo 18 Lea Pietarinen: Meditaatio enkeleiden kanssa.
14.3. ma klo 18 Tuija Robbins: Egyptin muinainen viisaus.
23.3. ke klo 18 Tuula Anttila: Tarot.
Kristosofisia esitelmiä, Kauppak. 5, piharakennus, su klo 13
13.3. Sirpa Sepänvuori: Luonnon muisti.
Ruusu-Risti ry, Temppeli, Aittokalliontie 3
2.3., 16.3. ja 30.3. ke klo 18 Luku- ja keskustelupiiri.
27.3. Marko Manninen: Mestarin muisti valaiskoon mieltäni.
Keskiviikkoisin klo 16.10 Jooga.
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P-K:n Henkinen yhdistys ry, Kansalaistalo, Torikatu 30
16.3. ke klo 18 Unet oppainamme. Ohjattua meditointia ja
kanavointien harjoittelua.
9.3. ke klo 18 Sielun apteekki. Kirjoitusryhmä.
10.3. to klo 18 Mari Rummukainen ja Arja Muuttoranta: Omat lahjat
esiin.
17.3. to klo 18 Astrokerho.
23.3. ke klo 18 Intuitiivinen maalaus.
24.3. to klo 18 Sirpa Vanhanen: Psyykkisen tason työskentelyä.
Koulukatu 25 B 36
1.3., 15.3. ja 29.3. ti klo 18 Edgar Cayce -ryhmä.
Laulutalo, Kauppakatu 51
27.3. su klo 14 Mirkka Mykkänen: Meediotilaisuus.
JYVÄSKYLÄ

KAJAANI
Teosofinen Seura ry, Pohjolankatu 25, katutaso
11.3. pe klo 18 Hannu Vienonen: Kärsivällisyys kärsimyksen
voittajana.
12.3. la klo 14 Hannu Vienonen: Kuolemattomuuden ihanne.
Nakertajantie 48
Keskiviikkoisin klo 18 Luku- ja keskustelupiiri.
KARJAA
Kristosofisia esitelmiä, Nils Grabbenkatu 4, su klo 13
27.3. Tapani Pentsinen: Tunne itsesi.
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PORI

Henkinen Kehitys Kemi ry, Majakka-talo,
Pohjoisrantakatu 5, 2.krs
27.3. su klo 17 Seija Okkonen: Äänellä parantaminen.

Kristosofisia esitelmiä, Otsola, Juhana Herttuankatu 16,
su klo 13
13.3. Timo Eränkö: Pohjolan okkultismi.
Porin Henkinen keskus ry, Vanhakoivistontie 12
1.3. ti klo 18.30 Maaäidin kuntoutusryhmä.
7.-8.3. Tuula Tähtisen hoitopäivät: mm. Reconnective healing ja
Aqua detox.
16.3. ke klo 18 Healing-ilta.
19.3. la klo 10 Avoimat ovet.
23.3. ti klo 18.30 Kaikille avoin meditaatioilta.
Vappaeht.toim.keskus Liisa, Eteläpuisto 10
6.3. ja 20.3. su klo 15 Ihmeiden oppikurssi.
Teosofinen Seura ry, Otsola, Juhana Herttuankatu 16
13.3. su klo 14 Simo Skinnari: Rakastan, olen siis olemassa.
Veli Martin Keitel -tapahtuma, Hoitola Valerian,
Uusikoivistontie 73
18.3. pe klo 18 Veli Martin Keitel: Väinämöisen Puhuva Puu,
Elämänpuu Kalevalassa ja muissa myyteissä.

Kristosofisia esitelmiä, Lamminpääntie 2
12.3. la klo 19 Sinikka Kesävuori: Aatma - henkinen tahto.
KILPISJÄRVI
8.-12.3. Valoa Saanalla -tapahtuma
Mukana mm. Erkki Lehtiranta, Anneli Kaunislehto ja Kai Hyttinen.
KOKKOLA
Teosofinen Seura ry, Renlundin koulu, Katariinankatu 5
26.3. la klo 15.30 Tarja Nahkiaisoja: Saamelainen shamanismi arktinen filosofia.
KUOPIO
Forum Humanum Nordicum, Kuopion Museo ls, Kauppakatu
23, su klo 15
6.3. Seppo Heinola: Mystinen Mannerheim.
Kuopion Parapsykologinen Seura, Kauppakatu 40-42,
pohjakrs.
9.3. ke klo 18 Huasteluilta.
LAHTI
Kristosofisia esitelmiä, Aikuiskoulutuskeskus, Kirkkokatu 16,
su klo 13
6.3. Pirkko Wiggenhauser: Totuuden lähdettä kohti.
27.3. Jaakko Kesävuori: Ajatuksia kristinuskon puhdistamisesta.
Lahden seudun henkinen kasvu ry, Tähtisali,
Vesijärvenk. 21
Keskiviikkoisin klo 18 Ihmeiden oppikurssi.
6.3. su klo 17 Henkiparannustilaisuus.
7.3. ma klo 18 Tuula Jukola-Nuorteva: Mediaalisten kykyjesi
vahvistaminen.
8.3. ti klo 18 Piiri-ilta. Kaikki tervetulleita tutustumaan
piirityöskentelyyn.
14.3. ja 28.3. ma klo 18 Chi Kung harjoituksia.
23.3. ke klo 19 Tuula Jukola: Meediotilaisuus.
Teosofinen Seura ry, Aikuiskoul.keskus, Kirkkok. 16, lk 213
5.3. la klo 14 Pirjo Aaltonen: Mitralaisuus.
19.3. la klo 14 Patanjalin Jooga-sutrat II 26-30
Valonkantajat ry, Tähtisali, Vesijärvenkatu 21, to klo 18
10.3. Marja-Leena Nurmi: Kokemuksia Ihmeiden oppitunnista.
17.3. Juha Aalto-Setälä: Kosminen tietoisuus.
24.3. Matti Porkka: Numerologiaa arjessa.
31.3. Valokolmiohoito-ilta. Tervetuloa maksuttomaan hoitoon.
World Evangelism Organisation, Tähtisali, Vesijärvenk. 21
26.3. Healing -opetusta ja rukousta.
LOHJA
Kristosofisia esitelmiä, Punakaneli, Suurlohjankatu 21-23, su
klo 13
20.3. Kyösti Niiranen: Sampuen muruja, kirjokannen kappaleita.
MÄNTSÄLÄ
Tähtitieto, Kankaanpääntie 94, Kellokoski
2.3., 16.3. ja 30.3. ke klo 19 Planeettaenergisointiryhmä.
OULU
Kristosofisia esitelmiä, Torikatu 45, su klo 13
6.3. Tapani Pentsinen: Tunne itsesi.
Oulun Henkinen Kehitys ry, Huoneisto, Heinätorink. 10 A 21
6.3. ja 13.3. su klo 14.30 Healing.
27.3. su klo 14.30 Avoin kehityspiiri.
Myllytullin koulu, Kirkkokatu 1
1.3. ti klo 18 Meediotilaisuus. Omat meediot.
8.3. ti klo 18 Georg Lindström: Todistusvoimaista materiaalia
henkimaailmasta.
16.3. ke klo 18 Steve Upton: Yleisöparannusdemonstraatio.
29.3. ti klo 18 Healing.
Teosofinen Seura ry, SYK lukio, Maunonkatu 1, su klo 12
13.3. Erja Lahdenperä: Kuinka luoda toimiva suhde todellisuuteen?
Seuran kirjasto, Uusikatu 57 – 59, käynti Siljonkadulta
7.3. ma klo 18 Keskustelupiiri. Pirjo Ahokas: Yhteisöllisyyden voima.
16.3. ke klo Sirkka Härkönen: Barack Obama.
25.3. pe klo 18 Lukupiiri. Annie Besant: Esipihassa.
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TURKU

Teosofinen Seura ry, Brahenkatu 2
2.3. ke klo 18 Lukupiiri.
18.3. pe klo 18 Seija Majava: Pahojen tekojen kärsimyksestä
vapautuminen.

Aurajoen Henkinen Kasvu ry, Konepääll. tilat, Puutarhak. 7 A
9.3. ke klo 18.30 Ritva Lippo: Universaalit lait.
23.3. ke klo 18.30 Ritva Lippo: Herkkyysharjoituksia.
26.3. la klo 15 Robin Hudson: Meediotilaisuus.
Kristosofisia esitelmiä, Aninkaistenkatu 5 A 5, su klo 13
6.3. Kyösti Niiranen: Sampuen muruja, kirjokannen kappaleita.
12.3. Pekka Okko: Valta, vastuu ja vapaus.
20.3. Katri Sorsa: Veljeysaate ja rikollisuus.
27.3. Pirkko Wiggenhauser: Totuuden lähdettä kohti.
Teosofinen Seura ry, Brahenkatu 15 A, pohjakrs, ma klo 19
7.3. Katriina Kumila: Rukouksen mysteeri.
14.3. Anneli Tuomi: Buddhan neljä jaloa totuutta.
21.3. Yrjö Kumila: I.K .Taimni - Itsen löytäminen luvut XVIII ja XIX.
28.3. Eija Sukanen: Vapaudesta.
Turun henkinen keskus ry, Konsan Kartano, Virusmäentie 9, to
klo 18.30
3.3. Arja-Leena Landén: Jumalattariin liittyvät myytit- miten
puhuttelevat tänään?
10.3. Karim Tsarkov: Siperialaisia myyttejä ja kertomustaidetta.
17.3. Taisto Riimukallio: Lumikuningatar-sadun ymmärtäminen tienä
omaan sisäisen lapsen ymmärtämiseen.
24.3. Taisto Riimukallio: Lumikki ja 7 kääpiötä - sielun rakenne
sadun valossa.
31.3. Katja Tampio: Emotionaalinen eheytyminen, teoria, osa 1
Turun Seudun Spiritualistit ry, Turun työväenopisto,
Kaskenkatu 5
11.3. pe klo 18.30 Sinikka Mykkänen: Meediotilaisuus.

ROVANIEMI
Henkinen kehitys ry, Valonsali, Maakuntakatu 12
3.3. ja 24.3. to klo 18.30 Henkiparannus eli healing.
10.3. to klo 18 Steve Upton: Transsiparannusluento ja
demonstraatio.
19.3. la klo 15 Saku Mättö: Luento Maitreyasta - henkinen ratkaisu
ihmiskunnan nykyongelmiin.
31.3. to klo 18.30 Luento: Kännykkä- ja tietokonesäteilyn vaikutus
auraan.
SAVONLINNA
Kristosofisia esitelmiä, Taidelukion auditorio, Sotilaspojankatu
3, su klo 13
13.3. Sinikka Kesävuori: Aatma - henkinen tahto.
SVL Henkinen Elämänkatsomus, HEK ry, Taidelukion auditorio,
Sotilaspojankatu 3
7.3. ma klo 18 Eeva-Riitta Tiainen: Yrttien terveysvaikutukset.
21.3. ma klo 18 Siw Backas: Pistis Sophia.
Taidelukio, auditorion krs, lk käytävän päässä
9.3. ja 23.3. ke klo 18 Susi Auvinen vetää keskusteluiltaa.
Kauneuskeskus Ruusunen, Olavinkatu 44, sisäpiha, 2.krs
17.3. to klo 18 Eeva-Kaarina Anttonen: Valopiiri.
Hoitola Uusi Kuu, Olavinkatu 44, sisäpiha, 2.krs
9.3. ke klo 18 Esko Jalkanen yhdistys ry:n paikalliskokous.

VAASA
Vaasan parapsykologinen seura ry, Cantare-talo, Vöyrinkatu 12
15.3. ti Vesa Vuorinen: Pikatie jälleensyntymästä vapautumiseen.
26.3. la klo 10 Toimintapäivä Cantaressa.
29.3. ti Leif Paulin: Ihmisen vaiston käyttäytyminen sairauden
etsimisessä.

SEINÄJOKI
19.–20.3. Voimaannu – Luonnonmukaisen hyvinvoinnin messut
la klo 10-18, su klo 10-17
Koulutuskeskus Sedu, Kirkkokatu 10
Luennoimassa mm. Anne Pöyhönen:Kuun rytmien vaikutus töiden
tekoaikoihin ja terveyteen, Maiccu Kostiainen: Viisauden voima Eläinkommunikointi ja Airi Oja: Numerologia.
ULTRA MUKANA LAAJALLA KIRJA, LEHTI, DVD, MUSIIKKI
JA KORTTI VALIKOIMALLA

VARKAUS
Kristosofisia esitelmiä, Petäikönkatu 29, su klo 13
6.3. Jaakko Kesävuori: Ajatuksia kristinuskon puhdistamisesta.
YLIVIESKA

Lakeuden henkinen seura ry, Järjestötalo, Kauppakatu 1, 2.krs
14.3. ma klo 18.30 Vesa Vuorinen: Pikatie jälleensyntymisestä
vapauteen.
30.3. ma klo 18.30 Anne Pöyhönen: Kuun vaikutukset.

Teosofinen Seura ry, Osuuspankin kerhohuone, Kauppakatu 11
19.3. la klo 11 Seija Majava: Pahojen tekojen kärsimyksestä
vapautuminen.

SIILINJÄRVI
Forum Humanum Nordicum, Asematie 12
20.3. su klo 12 Aija Tuukkala: Rakkauden mysteeri.
TAMPERE
Auringonpaikka, Näsilinnankatu 25 B, 3.krs (ovisummeri)
8.3. ti klo 18.30 Reima Kanerva: Tension and trauma releasing
exercises - TRE. Opitaan liikesarja lihasjännitysten laukaisemiseksi.
17.3. to klo 18.30 Arja Sinervo: Tiibetiläiset kulhot. Tule kokemaan
syvärent. vaikutus.
26.3. la Auringonpaikan avoimet ovet.
31.3. to klo 18.30 Suvi Wikström: Ratko ongelmia värien
luovuusmenetelmien avulla.
Kristosofisia esitelmiä, Näsilinnankatu 38, su klo 13
6.3. Raija Kiiski: Jälleensyntymismuisti ja ihmisyys.
20.3. Sinikka Savolainen: Elämän kruunu.
27.3. Pekka Okko: Valta, vastuu ja vapaus.
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KESÄLAHTI

Pirkanmaan Henkinen Kehitys ry, Helmisali, Sumeliuksenkatu
18 A 2. krs
2.3. ke klo 18 Henkiparannuskurssin käyneet välittävät parantavaa
energiaa.
9.3. ke klo 18 Mediaalisen kurssin käyneet välittävät viestejä
henkimaailmasta.
16.3. ke klo 18 Parannustilaisuus.
26.3. la klo 16 Riia Tuunanen: Mediaalinen tilaisuus.
30.3. ke klo 18 Jouko Joenperä: Voimaantuminen.
Ruusu-Risti ry, Vanha kirjastotalo, su klo 13
20.3. Jarmo Anttila: Kuoleman jälkeinen elämä.
Tampereen Astrologinen Seura ry, Yliopistonkatu 60 A, 7.krs
27.3. su klo 15 Jussi Lepola: Sumerilaiset jumalat ja astrologia.
Tampereen Ufo ry, Vanha kirjastotalo
17.3. to klo 18 Kauno Mannonen: Kalevalan mysteerit.
Teosofinen Seura ry, Vanhan kirjastotalon ls
6.3. su klo 12 Nonna-Nina Mäki: Värien vaikutus terveyteen.
13.3. su klo 14 Jaakko Kari-Koskinen: Elämän pyörä.
Ufo-konferenssi, Tre yhteiskoulun lukio, Hallitusk. 32, 2.krs
5.3. la klo 10 esiintymässä mm Rita Apuli, Rauni-Leena LuukanenKilde ja Kalevi Riikonen.

Ultrapäivät 7.–10.7.2011
Kuortaneen
Urheiluopistolla
ULTRA 3/2011

TULEVAISUUDEN TIETEEN AKATEMIA

S e m i n a a r i :

Ulli GranöGGer
(seminaarikieli englanti, tulkataan suomeksi)

9-10.4.2011, klo 10-18
Selkämerenkatu 10, kerhohuone Wellamo, Helsinki

aksiotonaaliset linjat
Onko olemassa kehon ja mielen
keskinäinen yhteys kosmoksen kanssa?
Uudet tutkimukset osoittavat, että
ihmisorganismi toimii yhdessä energian astrofysikaalisten kenttien kanssa,
jotka vaikuttavat tietoisuuteen ja hermojärjestelmään. Eenokin Avaimet®
Avain 317 kertoo laajemman akupunktiojärjestelmän aksiotonaalisista linjoista, jotka ovat Ihmisen
käytettävissä. Löydä oma yhteytesi kosmokseen.
Seminaarimaksu 110 €
TiedUsTelUT:
Marjatta Karlsson, puh. 09-296 1365 marjatta.karlsson@gmail.com,
Nina Honkanen 040 837 4287

www.arsmirjanuutinen.com

KEMI

Mirja Nuutisen valokuvataiteessa kerrostuvat
unenomaiset, myyttiset ja mystiset kuvastot,
eri aikakaudet ja avaruus. Lähes kaikissa
teoksissa viestejä tuovat myös viisaat eläimet.
Sisusta nyt voimaannuttavilla teoksilla
tai tilaa oma räätälöity voimakuvasi!

&

Unet
Voimakuvat
Arkaaiset Unet
Pohjoisen mytologiset maisemat ja eläimet
Urbaanit Unet
Villieläimet valtaavat metropoleja
Avaruuden Unet
Surrealistisia avaruusmatkoja
Oma Voimakuva
Henkilökohtainen, räätälöity voimakuva
Käsin signeeratut vedokset Uni-sarjoista nettitaidekauppa ARShopista.
Maksutavat PayPal, Suomessa myös postiennakko tai ennakkomaksu
tilille. Tiedustelut ja tilaukset www-sivujen kautta tai soittamalla
numeroon 040 530 3192. Toimitusaika Uni-sarjan teoksille on noin
1-2 viikkoa. Henkilökohtaiset voimakuvat asiakkaan haastattelun ja
kanavoinnin avulla. Voimakuvien toimitusaika on noin 2-3 viikkoa.
Osasta teoksia saatavana myös postikortteja ARShopissa.
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LUOKITELTUJA ILMOITUKSIA

10.4.2008
Palveluja

ilmoitus ultraan copy.pdf

RATIO
Järkevän ihmisen valinta

Pieni ilmoitushinnasto
4-väri-ilmoitukset:
1/16 sivu
1/10 sivu
1/9 sivu
1/8 sivu
1/6 sivu
1/5 sivu
1/4 sivu
1/3 sivu
1/2 sivu
3/4 sivu
1/1 sivu
takakansi

-lehti
Salojärventie 36
17950 KYLÄMÄ
Puh. (03) 555 8101
www.ultra-lehti.com
toimitus@ultra-lehti.com
ultra.ilmoitukset@
orivedenkirjapaino.fi

90 €+alv 23%
120 €+alv 23%
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Arvostettujen ammattilaisten osaamisesta syntynyt puhelinpalvelu
- Sinulle, joka haluat tietää enemmän!
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lise Vänni on selvänäkijä ja ennustaja, jolla on vuosien kokemus parisuhdeneuvonnasta ja -terapiasta.
Hänen tapansa auttaa on kannustava, kuunteleva ja muutoksessa ohjaava. Elise onkin saanut suurta
kiitosta ihmisiä tukevasta neuvonnastaan ja hyvistä tuloksista. Elisen tavoitat numerosta 09 75 195 911

MY

CY

lina Kaarre on nainen, jolla on pienestä tytöstä asti ollut vahvat aavistukset asioista, samoin unet ovat
näytelleet aina hänen elämässään isoa osaa tiedon välittäjinä. Vuosien kuluessa nuo kyvyt ovat vain
vahvistuneet. Elina näkee tulevat asiat kuvina ja välähdyksinä, viestit tuodaan hänelle henkimaailmasta.
Elinan tavoitat numerosta 09 75 195 912

CMY

K

Rajatiedon Yhteistyö ry:n
RAJATIEDON
AUTTAVA
PUHELIN

Astrologia

Ti klo 13-17, To klo 18–22,
Su klo 18–22

TIEDÄTKÖ MITÄ TEET ENSI KESÄNÄ?
SEPPO TIETÄÄ

09-643 304

Energiaparantaja
henkinen auttaja

Su klo 18–22
myös numerossa

040-913 1038

Juha-Pekka
0700 8 96 96

PL 644, Tampere 2,35 € + pvm

PUHELINAIKOJA

p. 044 030 5258

½ h/30 €

p. 0700 82585

Meillä on hyvä valikoima
elämäntaitoa ja ihmisen
henkistä kehitystä käsittelevää
kirjallisuutta nyt myös netissä
www.kirjakeidas.fi

EDENIN PUUTARHA

PL 172 00930 Helsinki

Näkijä, Parantaja

Ekokaupat

Näkijä
Birgitta

070016304

(2,17 €/min.+pvm.)
T:mi Kinnunen Pl 34 R:vesi
Vastaan myös kirjeisiin.

* Luomu-hygieniatuotteet
* Reilun kaupan tuotteet
* Grander-teknologia tuotteet
ym. ym.

Uudenmaankatu 33
Puh. 044-29 29 808 ma–pe 11–18

TILAA

40

54 €

l pysyvästi edullisin
l ei tarvitse uudistaa
l myös suoraveloitus
l tilauksen katkaisu maksetun
jakson lopussa

nne Rintalalle selvänäkö -tulkinnoissa asiat ilmestyvät sanoina ja kuvina, jotka sitten hän välittää
Sinulle. Tarvittaessa hän ottaa yhteyttä myös sinun oppaaseesi ja välitän sieltä tulevat viestit Sinulle.
Annen suora numero on 09 75 195 919

V

era Valomeri on selvänäkijä ja parantaja, joka välittää myös parantavaa energiaa. Veraa auttaa sinua
tuntemaan energiakenttien vaikutuksen ja opastaa sinut sielun vaelluksen saloihin. hän on apunasi
myös kun sinun pitää ottaa vastaan uusia haasteita ja luopua vanhoista. Veran suora numero 09 75 195 909

3

Joka päivä

SELVÄNÄKIJÄT
0700 41 41 22 klo 8–24

J.A.B. Bedette, PL 121, 00151 Hki, 2,02 € min.+pvm
Teleforum ry:n jäsen
www.bedette.fi
ULTRA 3/2011

Auttaja, näkijä

ANNA-MARIA
0700-82450

Rosaii, 2,37 €/min + pvm
PL 253 HKI 101
ULTRA 3/2011

Marjaana Finér
P. 0400-708 800
marjaana.finer@suomi24.fi

marfer.nettisivu.org
Selvänäkijä, Parantaja

Marja Valtanen
Lahjakas selvänäkijä, tunnettu
ennustaja ja tarot -tulkitsija
sekä luonnonparantaja.
suora numero: 09 75 195 918
Ilona Hintala
Kaukoparantaja, selvänäkijä,
sielunvaelluksen tuntija ja
kriisitilannehoitaja.
suora numero: 09 75 195 915
Tiina Kallio
Tunnettu astrologi,
elämäntilanne analyysien ja
ennusteiden laatia sekä
horoskooppien kirjoittaja.
suora numero: 09 75 195 916

www.rajatieto.org

PAINOTYÖT
edullisesti ja nopeasti
l lehdet l esitteet
l lomakkeet l kirjat
l kirjekuoret
l digitaalinen tulostuspalvelu
l ym. painotuotteet

4

1,67 €/min.+pvm
www.kristallisilta.auttaa.fi
Jarrumiehenkatu 3a, Turku

Heikki Hammarberg
Tietäjien tietäjä, arvostettu
selvänäkijä, kaukoparantaja ja
energian kanavoija.
suora numero: 09 75 195 914

Kotisivuiltamme löydät nyt
tietäjien tarkat työvuorot ja
ilmaiset kuukausihoroskoopit!

Velholta
Shamaaniennustus kuten raha, rakkaus ja terveys
ja tulevaisuus yleensä.
Enkeliennustus historian hämäristä nykyaikaan,
kuten sielunelämän eri alueet,
työ ja lasten syntymä
Kaikki 20 €/kpl.
Postiennakolla osoitteesta
Ilkka Koskinen,
Turilantie 319, 25260 Salo
Kaukoparannus ja näkeminen.
Verenpysäytys, Kivunhallinta.
Enkeliterapia. Rakkausvala.
Energiahoito kaukoparannuksena, myös eläimet.
Selvänäkö tulkintoja.
Saattohoito, Sielun ohjaus kuoleman jälkeen/
Omaisten ohjaus kuolemantapauksissa.
Masennus, Sydänsurut, Burnout, Tunnelukot.
Vanhusten hoito, mm.säärihaavat. Laihdutus.
Apua kaljuuntumiseen ja hiusongelmiin.
Haluatko nuortua? Soita, kerron lisää.
Marianne Luusuaniemi
040-5303076

– uuden ajan ekokauppa –

Tervetuloa tutustumaan!

A

Palvelun hinta 2,34 € /min
09 numerot erillislaskutettavia

AVA

Kirjakaupat

irjo Siiramaalla on pitkä kokemus tarot-tulkitsijana ja selvänäkijänä. Numerologian lisäksi hän on
tullut tunnetuksi erityisesti Mandalatarot-tulkinnoistaan. Pirjo on voimakas näkijä, joka laajentaa
tietoisuuttaan tarot-korttien avulla ja pyrkii luomaan asiakkailleen kokonaisvaltaisen kuvan tilanteesta.
Pirjon suora numero on 09 75 195 917

0700-41-7101

Elämänohjaaja

2,33 €/min + ppm

P

SOITA:

Puhelu maksaa 1,97€/min+pvm
Relative PL 50, 45101 Kla

1 h/45 €

M

aj Laakso on toiminut vuosien ajan unitulkkina Sielunpeili ryhmässä. Numerologina sekä
perusastrologian analyytikkona, yhdistellyt kaikkea saadakseni kokonaiskuvan ihmismielen saloista
ja mysteerioista. Maj käyttää ennusteissaan ainutlaatuista 6-kortin metoodia, jossa kaikki
6 korttipakkaa edustavat eri elämänalueita kokonaistulkinnoissa. Majn numero on 09 75 195 913

Tajunnanvirrassa mukana:

Palvelun tuottaa RATIO - Rajatieto Organisaatio - PL 32, 00711 Helsinki

Ilmoitukset

Jatkuva tilaus

Palveluja

18:27:44

Lehmilaidantie 6
35300 Orivesi
Puh. (03) 358 9500
Fax (03) 358 9535
myynti@orivedenkirjapaino.fi

www.orivedenkirjapaino.fi
Näkijä ja Henkinen auttaja

Anu

0700-95550
Myös kaukoparannus
Tampere 2,19 € min. + pvm

Intuitiivinen näkijä
SEIJA HOLM
ratkaisee vaikeatkin ongelmasi jo yhdellä puhelinsoitolla. Erityisalana ihmissuhdekriisit, ahdistus ja masennus.
2,29 € min + pvm
0700-9-2838
Pl 105, 10601 T:saari Starr.m.
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HÄMMÄSTYTTÄVÄ
UUTUUS
nyt kirjakaupoissa tai suoraan kustantajalta

www.hereticum.com

Kirjallisuutta

Kurssit ja seminaarit

IHMINEN RUDOLF STEINER

Ajatusten
avulla

”Kaikki hengentapahtuma on vapautumistapahtumaa”
Taja Gut

sisäiseen muutokseen

Rudolf Steinerin syntymän 150-vuotisjuhlan merkeissä on ilmestynyt uusi
pienoiselämäkerta, jossa paljolti Rudolf Steinerin omin sanoin, kirjeistä,
omaelämäkerrallisista teksteistä ja esitelmistä poimittuna luodaan elävä
kuva Rudolf Steinerista ihmisenä ja henkisenä opettajana. 88 s., svh 12,70 €

Rajajoogan
opetusta
luonteen jalostamiseksi

Suomen antroposofinen liitto, Uudenmaank. 25 A 4, 00120 Helsinki, puh. (09) 696
2520, fax (09) 680 2591, kirjamyynti@antropos.fi, tilaukset myös: www.antropos.fi.

www.via.fi

Kirjeopisto Via
Olavinkatu 34 B 22, 57130 Savonlinna
(015) 273 558, 050 567 9630
terttu.seppanen@via.fi

Palveluja

Vuositilaus 15,00 euroa.
015 543112 tai 040 825 5165
uusi.safiiri@via.fi
www.uusisafiiri.fi

Integraalihenkisyyden Aikakauskirja

Seuraa toimintaamme facebookissa:

www.facebook.com/indigoprinsessa

Ohjatut Rentoutus- ja Meditointi CDt

p3
Yli 40ramitinojailmlaadisaiattaMvissa:
näyte

www.indigoprinsessa.com

www.ultralehti.com

Päivi
Kaskimäki
Päivi Kaskimäki
Selvänäkijä
Selvänäkijä

Maya-astrologiset tulkinnat
Maya-astrologiset
tulkinnat
www.paivikaskimaki.com

Maya-kalenteri kurssit
Ajanvaraus
www.paivikaskimaki.com
050-522 3109

040-500 0050

Kurssit ja seminaarit

11.02.2011 ilmestyy voimallinen ohjattu meditaatiokokonaisuus
"Yhteistyön aloittaminen oman sisäisen lapsen kanssa".

Uutuus julkaisut

Mini Loma Sielusi Kodissa

Raskaus Meditaatioita
Spiritual
Pregnancy

Mini Holiday In
Your Soul’s Home

Ovh: 25 €

Ovh: 22 €

Kummatkin saatavana
myös englanniksi!

Both available
also in English!

www.indigoprinsessa.com, info@indigoprinsessa.com, puh: 050 592 9874

Tahdomme elää terveinä
– Primal-ruokavalio
Nid. 364 s. Atar Kustannus

Kehitä uinuvia psyykkisiä voimiasi

Tämä kertomus on tositarina Aajonuksen
taistelusta poikansa pelastamiseksi kun tämä
oli loukkaantunut hengenvaaralallisesti
auto-onnettomuudessa.

Hannu Piekkola

Kalevala – matkaopas tähtiin
sid. 304 s., nelivärikuvitus, Sh. 34 €
Kalevalaisille kansoille taivaan kirjokansi
oli hyvin tuttu. Vanhat kalliokaiverrukset
Suomenniemeltä sisältävät saman tarinan
kuin Kalevala, joten aihe on yhteinen:
tähtitaivas.

Tule kuuntelemaan
yleisöluentoani
Kalevala –
matkaopas tähtiin
ja Otavan seitsemän
säteen workshoppiani
ULTRA-päiville
Kuortaneelle.
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Raakaruokavaliolla Aajonus on ylittänyt
lääkärien ennustaman eliniän jo 30 vuodella.

MAALISKUUN TAPAHTUMIA

H 2.3. Ke klo 19-20 Planeettaenergisointiryhmä kokoontuu.
perinteisesti. Tähtitieto, Kankaanpääntie 94, (Mäntsälä).
H 5.3. La klo 10-19 UFO-KONFERENSSI – Kosminen
Tietoisuus ja 2012 muutokset, Hallituskatu 32, Tampere.
H 11.–13.3. Pe-su UNIVERSELL UNDERVISNING FRÅN
KOSMOS, Ruotsi Riitta Ekberg riittaekberg@yahoo.se
Puh +46-(0)8-7174940 http://atonworks.se
Tietoiskuja käännöskirjan tietojen perusteella (tulkkaus).
H 16.3. Ke klo 19-20 Planeettaenergisointiryhmä kokoontuu.
H 19.-20.3.VOIMAANNU MESSUT, Koulutuskeskus Sedu,
Kirkkokatu 10, Seinäjoki. www.voimaannu.com
H 30.3. Ke klo 19-20 Planeettaenergisointiryhmä kokoontuu.

TÄHTITIETO

Kankaanpääntie 94, 04500 Kellokoski
puh. 09-2917075, gsm 0400-468207
www.tahtitieto.fi
starinfo@dlc.fi
www.vesiriikonen.fi kalevi@vesiriikonen.fi

Kirjeenvaihtoon
Poikamies etsii seuraa 35-50 vuotiaista naisista tositarkoituksella.

Mieluiten naisia, jotka ovat kiinnostuneet rajatiedosta, ufoista tai henkisistä asioista.
Yhteydenotot/kirjeet voi lähettää osoitteeseen:
Petri Soini, Koivistontie 55, 33820 TAMPERE
Voi myös soittaa: puh. 040-4829991

ULTRA 3/2011

”Vallankumouksellista!
Tämä on jännittävä kirja. Tärkeä kirja.”
Dr. Robert Atkins, M.D.

Palveluja

Sarasté Sofia
Energiahoidot

Tähtisydän taajuus (TM)
Kanavoidut hoidot
Vihkimykset
Korva-akupunktio
Kurssit ja koulutus

www.suviniittylahti.com
044-2100211
ULTRA 3/2011

www-sivut

Luonnonmukaisen Hyvinvoinnin Messut
Seinäjoella 19.-20.3.2011 Koulutuskeskus Sedu

Kirkkokatu 10, Seinäjoki. Messut avoinna la 19.3. klo 10-18
ja su 20.3. klo 10-17. Pääsyliput 7€/päivä

Infoa - Hoitoja - Tuotteita - Luomua

Inspiroivia luentoja, workshoppeja, luontaishoitoja,
tulkintoja, luonnonmukaisia tuotteita, luomuruokaa.
Katso tarkempi ohjelma ja näytteilleasettajat:
www.voimaannu.com
Lisätiedot ja messupaikat:
kirsti@voimaannu.com 0400 668 692/ kati@voimaannu.com 050 535 7971

DEVELOPING INTUITION
AND USING COSMIC ENERGY
Seminar in Estonia

ANNE JIRSCH (UK)
9.–10.April 2011

hotel Euroopa (Paadi 5, Tallinn, Estonia)

Anne Jirsch is a psychic with an extraordinary gift. She is also a Metaphysical Teacher, Past Life Regressionist and Future Life Progressionist. Anne’s
client base is worldwide and includes heads of industry, politicians, and celebrities from the world of film, media, show business and sport. On her
seminar 9.–10.April she will teach techniques to develop intuition and how
to use cosmic energy to impreove everyday life.
Special price for early bird bookers 77 EUR (normal price 93 EUR), places
with special price are limited! Seminar will be in English.
Registration: e-mail kreet.rosin@gmail.com for
a booking form with further details.

Etsitkö uutta työtä tai elämäsi tarkoitusta?
Haluatko löytää merkityksen sille mitä teet?
Löydä elämäsi Tehtävä - kurssi!
viikonloppuryhmä 2.–3.4.
iltaryhmä maanantaisin 11.4., 18.4., 2.5., 9.5., 16.5.
Lisätietoja www.terttusaksala.fi
Elämäntaidon valmentajat, kouluttajat
Terttu Saksala 040 5899862 Tampere
Elina Akola 0400 719683 Tampere
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ELOKUVARINTAMALLA
JOTAIN UUTTA!

Palveluja

ENNUSTAJA
SELVÄNÄKIJÄ

0700 - 57555

Rakkaus, ihmissuhteet, talous,
terveys, työ, yksinäisyys, uskot-tomuus, muutos elämässä.
Kokenut 50-luv. alk., luotettava,
syvästi vastuunsa tunteva, sympaattinen ennustaja-selvänäkijä
tulkitsee elämäntilannetta henk.
koht. 24 h/vrk. UNIL
PL 64, 00511 Hki, 2,17€+pvm.

Selvänäkijä, Reiki Master

www.maansavu.fi

Helsingin
ufoseminaari 2011
Ufoseminariin parhaat
palat koottuna yksiin
kansiin. Levyllä myös
extrana ”Finnish UFO
Digest” 50 sivuinen
pdf-kirja.

Näkijä-auttaja Matleena
luottamusta elämään

Näitä vain rajoitettu
erä! kesto 220 min.
25 €

* Energiahoito
* Haittaenergoiden poisto
(maasäteily, vainajat, yms.)
* Intuitiivisesti vaivojen
ja ravinnonpuutostilojen
katsominen
* Luontaistuotteet ja homeopatia
* Kurssitus
Ajanvarauksella 0500-999125

Marja

Työ, terveys, aura, enkelit
Talous, suhteet, unet
Reiki I ja II-kurssit

045-120 2502

Taina Valtonen

Etsitkö suuntaa elämällesi?

Onko
huolia,
Näkijä, sinulla
parantaja TUULA

TONY O’CONNORIN MAAILMALLA
SUOSION SAANEITA LEVYJÄ!
Mariner 25 €
Yli miljoona kopiota myynyt Mariner
on Tony O’Connorin parhaimmistoa.
Koskettava huilu, meren äänet ja
lämpimät orkesterilliset jouset kutsuvat
sinut maagiselle matkalle musiikin
täyteiseen seikkailuun.

Hall of beginnings 25 €
Fantasian kaipuun herättäjä! Tämä
mahtipontinen levy vie sinut takaisin
Keski-Maahan, lohikäärmeiden ja
velhojen aikakauteen.

0700-85008

etsitkö
elämällesi?
auttaa.suuntaa
Soita 0700-92311
(2,31 €/min+pvm)
PL 79,
28101 Pori
Näkijä,
parantaja
TUULA
auttaa. Soita 0700-92311

Rosael, 2,02 €/min+pvm, PL 71, Num.

Henkinen
vapautuminen Spiritual Liberation
Tämä filmi
herättää kaipuusi
elämänmuutokseen
ja se auttaa sinua
ymmärtämään, että
kaikki on mahdollista
– eikä se ole niin
vaikeaa kuin olet
aiemmin luullut.
65 min. 25 €

Vaihtoehtohoitoja

(2,29 e/min +pvm) PL 79, 28101 Pori

Bio Energiser Classic D-Tox ELEKTROLYMFALAITE Kotikäyttöön

Terapeuteille
Elektrolymfahoito vahvistaa kehon
bioenergiakenttää tasapainottaen solujen +- ja -ioneja kiihdyttäen kehon aineenvaihduntaa poistaen myrkkyjä ym.
kuona-aineita tasapainottaen happo/
emästasapainoa (kts. viereiset kuvat).
Hoito kestää 30 min. ja on miellyttävä, Aloitus
10 min.
jaloissa voi tuntua pientä pistelyä.
Rajoitukset: ei seur. henkilöille, epilepsia,
sydämen tahd., raskaana oleville, alle
10-vuotiaille, jos on avohaavoja jaloissa.
Hinta 240 €
Kulutustarvikesarja sis. induktorin, suolan, mittalusikan sekä 20 min.
Hoidon
altaansuojat. Induktori vaihdettava 30 hoidon jälkeen.
lopussa
H. 48 €. Ps. alla olevista numeroista voit varata hoidon!

PANTHERA OY PL 33, 33701 Tampere myyntip. Suvantok. 1 D Tre, av. Ma-ke 9-16

Uluru 25 €
Koe muinaisten aboriginaalien
iättömät maisemat, pehmeän rytmin ja
taianomaisen didgeridoon säestyksellä.

Rainforest magic 25 €
Tämä albumi on myynyt maailmalla tripla
platinaa. Lempeä panhuilu kuljettaa
sinut läpi sademetsän kaukaisten
vesiputousten, rauhallisen linnunlaulun
säestäessä lumoavaa melodiaa.

p. 03-3561 287 fax 03-3631 210, gsm 0400-622 667 e-mail: panthera@nic.fi www.panthera.fi

Reconnective Healing® -hoidot
Reconnection® -sessiot
Rita Forsberg-Kimura
Turku puh. 050-575 7753
www.konsankartano.net www.reconnection.cc

Helsinki, Tampere, Turku, Pori mm.
Tuula Tähtinen
p. 040-7180938
www.luontaishoidot.net

Susanna Kanerva
p. 040-7763808
www.susannakanerva.com

hieronta, kuppaus, reiki,
shiatsu, suolihuuhtelu

HOITOLA DHARMA

Tilaan Ultran jatkuvana,
1. laskutus 4/2011–3/2012 = 54 €
Tilaan Ultran vuodeksi eteenpäin = 59 €
Tilaan Ultran tutustumistarjouksena
6 numeroa = 32 €
Tilaan Ultrakansioita

Tilaan Steven Halpernin CD:n
Tonal Alchemy 25 €
Music for Sound Healing 25 €
Chakra Suite 25 €
Gifts of the Angels 25 €
Crystal Bowl Healing 25 €
Attracting Prosperity 25 €
Initiation – Inside the Great Pyramid 25 €
Ocean Suite 25 €
Relaxation Suite 25 €

Tilaan Ultrakansioita
kpl 9 € kpl
5 kpl 38 €
Tilaan Ultran
luontokalenterin
2011 12 €

-lehti toivottaa

2011

www-sivut

Kangasalantie 4
00550 Helsinki
040-772 7273
www.dharma.fi

Tilaan Ultra-lehden

Inarijärvi, Petri Nevalainen

Reconnective Healing® -hoidot
Reconnection® -sessiot

Harmoonista
Uutta Vuotta
2011!

Pukalajärvi, Orivesi, Petri Nevalainen

Kustannus Oy
Rajatieto

Salojärventie 36
17950 KYLÄMÄ
Puh. 03-555 8101
045-679 6920

kiittää yhteistyökumppaneita
kuluneesta vuodesta!

TA PA N I K U N I N G A S 1 9 4 5 - 2 0 0 9

VAIHTOEHTO

ETSIJÄLLE

2/2010

toimitus@ultra-lehti.com
tilaukset@ultra-lehti.com

Muista Ultrapäivät 7.–10.7.2011

MATKALLA GALAKTISEEN ITSEEN

VAIHTOEHTO

6€

2012… JA SEN JÄLKEEN

ETSIJÄLLE

VAIHTOEHTO

7€

5-6/2010

ETSIJÄLLE

6€

9/2010

Uusien energioiden

Ultrapäivät

Hurtak:
Sisäinen valo
bioluminesenssi
Kosminen
Ufolegenda elämänpuu
Zecharia
Sitchin
Totuuden etsijä
Sven-Olof
Jakobsson

Vesimies kutsuu
– oletko valmis?
James Twyman
Ultran haastattelussa!

Aura-Soma

Ultrapäivät

vuotta

Kuka valitsee Vuoden rajatietokirjan?

Ultra-extra-5-6_2010-Ultrapa
iva t-35v.indd

1

16.4.2010 15:37:53

Dashkan kivi

Tohtori Hermann puhuu

Solara An-Ra

www.ultra-lehti.com

Lähetyksiin lisätään postikulut
www.henkinenkehitys.fi

Ultrapäivät

7.–10.7.2011!
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Tilaajan sukunimi			etunimi

www.teosofinenseura.fi

Lähiosoite

www.woPg.org
www.mahdollisuus.info

Postinumero		

ULTRA 3/2011

Puhelin			

ULTRA 3/2011

Postitoimipaikka
Olen tilaaja, asiakasnumeroni

Tilaan Tony O’Connorin CD:n
Hall of beginnings 25 €
Mariner 25 €
Uluru 25 €
Rainforest magic 25 €
Muita CD:tä
Insights 23 €
(9 oiv. tie soundtrack)
Ocean Dreams 16 €
Meditation 16 €
Eternal Light 23 €
(novus gregorianus)
Harpyromane 23 €

Tilaan DVD-elokuvia:
Chopra: 7 onnellisen elämän ohjetta 25 €
Dyer: The Shift – Muutos 25 €
Eckhart Tolle: Löydä elämäsi tarkoitus 25 €
Healing –John of God 25 €
Helsingin ufoseminaari 2011 25 €
Intialainen päähieronta 28 €
Katie Byron: Loss of Loved One 25 €
Living Matrix - Elämän ulottuvuudet 25 €
Louise L. Hay - Voit parantaa elämäsi 28 €
Mitä me oikeastaan tiedämme 25 €
Peter Russell: Ihmiskunnan mieli 25 €
Salaisuus – The Secret 25 €
Spiritual liberation 25 €
Visions – Ilmestyksiä 25 €
Voit parantaa elämäsi 28 €
Yhd. oiv. tie – The Celestine Prohecy 25 €
Äärettömyys – Infinity 25 €
45

Kevään suosikit!

Spiritismin isä Allan Kardec (1804–1869)

yt
us n
Uutu eksi!
suom

!
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u
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e
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Nä

5€

23,50 €

!
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s

pu
Huip

28,50 €

na

n
logia
Astroskurssi
peru

Kirja + cd

t
Upeausuutu t!
korti

25 €

Tilaan seuraavat kirjat:

26 €

un
Zavo uskirja!
uutu

ettu
Odot us!
u
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KOHUTUT RAVINTOKIRJAT

Kirjatilaukset: Smiling Stars
info@smilingstars.fi
0400-761 939
www.smilingstars.fi

KIRJE-

Lähetyksiin lisätään postikulut

Muistithan täyttää
yhteystietosi! ➛

!

26 €

pH-ihme 38 e
2012 ja sen jälkeen, Cooper 26 e
Portaat taivaaseen, Byrne 32 e
Adamonin aika, Moisala 23 e
Pyydä niin saat, Hicks 28 e
Aitoa ruokaa 23 e
Salainen asiakirja No 1, Jakobsson 25 e
Astrologiaa aloittelijoille + cd,
Salainen asiakirja No 2 Terveyden vaarat 27 e
Laurento 25 e
Salainen asiakirja No 3 Viimeinen tippa 25 e
Eenokin avaimet 1-3 55 e
Salainen asiakirja No 4 Kunnon salat 25 e
Enkeleitä hiuksissani, pokkari 9 e
Sisäpiiri - Ufot, Timothy Good 42 e
Enkelit kanssamme, Kuusela 25 e
Spiritismi lyhyesti, Kardec 5 e
Enkelten paluu, Zavou 29 e
Tahdomme elää terveinä, Vonderplanitz 29 e
Evankeliumi spiritismin mukaan 23,50 e
Terveen elämän reseptit, Vonderplanitz 25 e
Fraktaaliaika - 2012 salaisuus 26 e
Tien päällä ja taivaan alla, Lehtiranta 33 e
Goetheanum, Hasler 16 e
Tsakrat, Leadbeater 13 e
Henkien Kirja, Kardec 28,50 e
Tähti-ihmiset ja enkeli-ihmiset, Lorentsen 33 e
Henkinen valaistuminen, McKenna 26 e
Uforaportti 15-16 33 e
Ihmeiden Oppikurssi 64 e
Urantia, pehmeäkantinen 24 e
Intialainen päähieronta 10 e
Valkyriat, Coelho 29 e
Joãu De Deus, Cumming 32 e
Varjojen taika, Juurikkala 28 e
Kalevala – Matkaopas tähtiin, Piekkola 34 e Vihkimys 32 e
Keskusteluja Jumalan kanssa 1, Walsch 21 e Väinämöisen Puhuva Puu 26 e
Kristallilapset, Virtue 20 e
Yksisarviset kortit, Cooper 25 e
Lähtölaskenta matkalle kotiin 27 e
Matka yli ymmärryksen, Saure 31 e
Tarotteja
Meditaatioita joka tilanteeseen 19 e
Crowley Thoth: Tarot – Sielun peili kirja 23 e
Muinaissuomalaisten kadonnut
Isot Crowleyn kortit: 28 e
kuningaskunta, Nieminen 25 e
Kissatarot, Freija Kirja 24 e Kortit 29 e
Muukalaiset keskuudessamme 25 e
Italialaiset Tarotit 25 e /kpl
Näkijä 1 Niina-Matilda, pokkari 12 e
Atlantis Egyptian
Näkijä 2 Niina-Matilda 29 e
Manga Circle of Life (pyöreät) Käännä!
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Tien päällä
ja taivaan alla

on kirja kaikille, joita
ulkoisen todellisuutemme ja sisäavaruutemme
syvät mysteerit kiinnostavat. Tähän erilaiseen
antologiaan Erkki
Lehtiranta on koonnut
kirjoituksia henkisen
etsijän taipaleeltaan vuosikymmenten varrelta.
Mukana on kirjoituksia
matkoilta, tapaamisia
uuden ajan avantgardistien ja musiikin mestareiden kanssa sekä uutta
tietoa suomalaisuuden
henkisestä kantoaallosta.
Lähde mukaan yli 450sivun mittaiselle henkiselle safarille, uuden
ajattelun odysseialle,
kuuntelemaan kulttuurien sinfoniaa ja sfäärien
soittoa!
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Brasilian henkiparantaja Joao de Deus

-lehti
Salojärventie 36
17950 KYLÄMÄ
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U 3/2011
25 €

ULTRA 3/2011
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ULTRA-lehti, Salojärventie 36, 17950 KYLÄMÄ, p. 03-555 8101, 045-679 6920
tilaukset@ultra-lehti.com www.ultra-lehti.com

M3 Itella Oyj

Kesä tulee – ja
ULTRAPÄIVÄT
2011! 7.–10.7. KUORTANEEN URHEILUOPISTOLLA
Tulossa mahtava ohjelma!

VELI MARTIN
KEITEL:

HARRIET
PIEKKOLA:
Vapaus

Harriet pitää luennon
lisäksi meediotilaisuuden

Veli Martin luennoi
ja pitää workshoppeja

TIMO
TEIDE:

MAARIT
LAURENTO:
Astrologia –
Ajan tulkki

Väinämöisen
Puhuva Puu

Maarit Laurennon
luennolla tarkastellaan muuttunutta
aikaa ja ajan salaisuutta

Elämää suurempi
mahdollisuus
Timo Teide on Ultrapäivien 2011
Vuoden taiteilija!

HANNU
PIEKKOLA:

SEIJA
NURMI:
Atlantiksen
nousevat
energiat

Kalevala –
Matkaopas
tähtiin

Lisäksi workshop
Otavan seitsemän
sädettä

KALEVI
RIIKONEN:
Elämän yhdistävät
valot

ERKKI
KANTO:

Rajatiedon kestosuosikki
pitää myös Tanssii
tähteläisten
kanssa -workshopin!

Lisää hienoa ohjelmaa tulossa!

SUDESH
DIDI:
Brahma Kumariksen
Henkisen Maailmanyliopiston opettaja
Sudesh Didi on 50
vuoden ajan
opettanut meditaatiota ja henkistä elämää yli 80 maassa

Juontajana ja
Ultra-illan
vetäjänä
”Miehemme
Hollywoodista”

UUTTA
ULTRAPÄIVILLÄ!

Jani-Mikael Maros tuo
Ultrapäiville
parantavan pyramidin!

Ilmoittautumisia otetaan vastaan huhtikuun 1. pvä alkaen!

866202-1103

Joka ilta ufoja ja kosmista tietoisuutta, tunnelmallinen Äitimaan kota,
Kaariporttiystävien parantavan voiman välitystä, chiballin Suomen ykkösnimi
Minna Rydman, opetusta ja kanavointia Ihmeiden Oppikurssista, 4 päivää ja
3 yötä luentoja, workshoppeja, keskusteluja, taidetta, uusia ja vanhoja ystäviä...
Kaikki tämä, ja paljon, paljon muuta!

PAL.VKO 2011-13

Koko ohjelma keväällä Ultra-lehdissä ja www.ultra-lehti.com

