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Esko Jalkanen – Luonnonvoimat Yhdistyk-
sen tarkoituksena on edistää ja tehdä tunne-
tuksi metsänhoitaja Esko Jalkasen elämän-
työtä sekä edistää, tukea ja jatkaa hänen 
aloittamaa työtä liittyen ihmisen henkiseen 
kasvuun ja luonnonläheiseen elämään. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys 
järjestää mm. erilaisia koulutus- ja keskus-
telutilaisuuksia, joissa elämän ja luonnon 
eri ilmiöitä opetetaan halukkaille. Toimintaa 
johdetaan eettisesti ja korkealla moraalilla 
ihmistä ja hänen vapaata tahtoaan kunni-
oittaen. Luontoa tutkitaan ja sen antimia 
hyödynnetään ihmisen terveyteen, ravin-
toon ja kaikkinaiseen hyvinvointiin liittyen. 
Luontoa tutkittaessa ja hyödynnettäessä 
kunnioitetaan sen omaa järjestystä ja luon-
nonmukaisuutta. Yhdistys toimii tarpeen 
mukaan yhteistyössä eri alojen järjestöjen ja 
muiden tahojen kanssa.

”Ellei olisi uskoa parempaan 
maailmaan, ei parempaa 
maailmaa synnykään.”
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Uusi ajatus löytyy 
metsästä!Silmiesi edessä on nyt 

ensimmäinen energiaa ja luontoa 
sekä Yhdistyksen taloutta säästävä 
Eskonen. Siten olemme siirtyneet 
nyt uuteen aikaan, joka tuo jatkos-
sa paljon lisämahdollisuuksia myös 
toiminnallemme.

Toivon, että Eskosen sisältö  ilah-
duttaa sinua digitaalisessa muo-
dossa silti samalla lailla kuin pai-
nettukin Eskonen.  Siten pääset 
tutustumaan hallituksemme uusiin 
jäseniin ja saamaan tuulahduksia 
Hengen ja Tiedon messuilta.

Moni näkymättömään maailmaan 
liittyvä asia on voinut pyöriä mie-
lessäsi ja nyt saatat löytää Kysy pois 
-palstalta vastauksen kysymykseesi 
tai jotain muuta mielenkiintoista 
luettavaa.

Hyvä ja terveellinen ilma on kul-
taakin arvokkaampi ja mitä kaik-
kea tämä oikein pitää sisällään on 
tutustumisen arvoinen asia. Sa-
malla voit tarkastella, minkälainen 
tilanne on maailman suurkaupun-
geissa tai maamme eri paikkakun-
nilla. Muista myös pitää huolta 
oman asuntosi sisäilmasta!

Onko arkielämän matkustaminen 
turvallista? Mitä henkisiä toimia 

Rakkaat jäsenet, 
olisi hyvä tuntea ja osata käyttää, 
että matkustaminen tulisi entistä 
turvallisemmaksi. Lue uuden Vä-
rähtely-klubimme vihjeet arkielä-
män matkustamista helpottamaan!

Metsä on monelle meistä vertaan-
sa vailla oleva paikka. Kun suoje-
lemme metsää, myös metsä suojelee 
meitä. Kun jätimme Eskosen pai-
namatta, sillä laillakin suojelemme 
metsiä ja annoimme samalla myös 
pienen joululahjan luonnolle.

Tieteen nimissä monet eläimet jou-
tuvat epäterveen jalostustoiminnan 
kohteeksi, ja meidän on aika tutus-
tua myös tähän maailmaan koi-
rien näkökulmasta. Ihminen voi 
olla hyvin kiitollinen kotilemmikis-
tään, joka voi joskus jopa pelastaa 
ihmishengen, kuten monet sanka-
rikoiratkin ovat tänä vuonna teh-
neet. Tehotuotantotalous koettelee 
niin tuotantoeläimiä kuin niiden 
isäntiä ja emäntiä. Meillä on siten 
paljon kuntoutettavaa!

Salaiset aseemme – varpu tai hei-
luri – ovat mainioita apuvälinei-
tä myös jouluvalmisteluissa. Joskus 
voi olla tarvetta ulottaa yliaistilliset 
tutkimukset aivan joulukuuseenkin 
asti.

Kuntoutusryhmät ovat toimintam-
me tärkeä kulmakivi, joten jatke-
taan tärkeää avunvälitystyötä myös 
niissä, joko etätoimintana tai kas-
voista kasvoihin, miten vain par-
haiten saamme hyvät voimam-
me liikkeelle. Myös kotikuntoutus 
omassa rauhassa kotona sopii mo-
nille Kuntoutusvinkeillämme!

Jo Itsenäisyyspäivänä monen mieli 
hiljenee – kynttilöitä sytyttäessään 
– muistelemaan viimeisiä elossa 
olevia veteraaneja tai heitä, jotka 
antoivat henkensä itsenäisyyttäm-
me puolustaessaan. Tuosta päivästä 
ei mene pitkä aika, kun meillä kai-
killa voi olla mahdollisuus uudel-
leen kääntää mielemme sisäänpäin, 
jolloin voimme avata sydämemme 
joulun suurelle sanomalle ja keskit-
tyä nauttimaan joulutunnelmasta 
kukin omalla tavallamme.

Toivotan sinulle ja läheisillesi Siu-
nattua Joulua ja Kaikkea Hyvää 
alkavalle vuodelle 2023, yhdessä 
olemme enemmän, tavataan lähi- 
ja etäkursseilla sekä zoomeissa!

Tiina
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osakkaita varten ja joka ei harjoita 
sanoma- tai aikakauslehtien julkai-
semista tai myyntiä liiketoiminnan 
muodossa.
Nythän Eskonen ilmestyy kolme ker-
taa vuodessa ja tarvittaisiin vähintään 
neljä julkaisua vuodessa. Siten mie-
timme, mitä voisimme tehdä pykä-
län täyttämiseksi, voisiko ratkaisuksi 
olla lisäksi esim.  joku kevyempikin 
julkaisu, joka olisi saatavilla vaikkapa 
toimistolta. Joka tapauksessa nyt ai-
nakin saamme ensi kertaa kokea Es-
kosen digitaalisessa muodossa, jolloin 
säästämme yli 5 000 euron painatus- 
ja postituskulut.
Hallitus tulee tekemään parhaansa, 
että ensi vuonna taloutemme saa-
daan sopeutettua jäsenmaksutuloista 
ja lahjoituksista tuleviin tuloihin, ja 
että samalla voimme myös kehittää 
lisää arvokasta toimintaamme. Tä-
hän tarvitaan paljon talkoohenkeä ja 
vapaaehtoistyöntekijöitä, joten kaiken 
avun otamme aina mielellämme vas-
taan, jos sinulla on sitä meille mah-
dollisuus tarjota.
Näissä merkeissä kiitän kaikkia jäse-
niä kuluneesta vuodesta ja  toivotan 
kaikille jäsenille Rauhallista Joulua ja 
Metsän Lumoa sekä Menestyksekäs-
tä Uutta Vuotta 2023!

 Eero 

Tervehdys kaikille jäsenille

HALLITUS

Puheenjohtaja:
Eero Tunkelo, eero.tunkelo@gmail.com

Varsinaiset jäsenet:
Anssi Kippo, varapj. anssi.kippo@astiastudio.fi
Heidi Kallio, siht. toimisto@eskojalkanen.net

Jiri Korte, jiri@elavienmaassa.fi
Outi Jäppinen, outi@elavienmaassa.fi

Marika Petaja, marika.petaja@gmail.com

Varajäsenet:
Tuula Ailamo, rahastonhoit.  

tuula.ailamo@gmail.com
Riitta Konttila,  

riittakonttila@gmail.com

Vuosi on lopuillaan ja voim-
me olla tyytyväisiä, että olemme saa-
neet talteen suuren palan historiaa 
tuleville sukupolville, kun nyt tun-
nemme kaikki paremmin Eskon val-
tavan elämäntyön ja hänen toiveensa 
työn jatkumiseksi eteenpäin. Ja kaik-
ki tämä on tallennettu videolle! 
Kuluvaan vuoteen panostamamme 
suuret resurssit eivät ole menneet 
hukkaan. Siksi katsomme tulevai-
suuteen luottavaisin mielin, kun tie-
dämme, että jo yli 20 vuoden ajan 
Tiinakin on jatkanut näkymättö-
män maailman ja sen salaisuuksien 
tunnetuksi tekemisessä. Myös suu-
ri vapaaehtoistiimimme oli mukana 

näyttävästi lokakuisilla Hengen ja 
Tiedon-messuilla, ensi kertaa osas-
tollamme nähdyn metsäseinämme 
siimeksessä. Messujen kautta tulem-
me varmasti saamaan uusia jäseniä 
joukkoommekin. 
Olemme miettineet hallituksessa 
kuumeisesti, miten parhaalla mah-
dollisella tavalla saisimme jatkossa-
kin nauttia resurssiemme puitteissa 
meille niin tärkeästä Eskonen-jäsen-
lehdestä ja miten verottajan kanssa 
löytyisi hyvä ratkaisu lehteen liitty-
vissä veroasioissa. On nimittäin käy-
nyt ilmi, että veroa ei suoriteta vähin-
tään neljä kertaa vuodessa ilmestyvän 
sanoma- tai aikakauslehden painok-
sen myynnistä yleishyödylliselle yh-
teisölle, joka julkaisee lehteä pää-
asiassa jäseniään tai osakkaitaan 
taikka jäsenyhteisöjensä jäseniä tai 

Toiminnassa tapahtuu
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Kutsu 
vuosikokoukseen
Kokouskutsu Esko Jalkanen-
Luonnonvoimat Yhdistys ry:n 
jäsenille

Tervetuloa Esko Jalkanen-Luonnonvoimat Yh-
distys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 
torstaina, maaliskuun 8. päivänä 2023 klo 18 
Yhdistyksen toimistolle Saariniemenkatu 3, katutaso, 
00530 Helsinki (Hakaniemi).

Kokousjärjestelyjen takia pyydämme ystävällisesti 
ennakkoilmoittautumista 01.03.2023 mennessä 
sähköpostitse toimisto@eskojalkanen.net  tai suoraan 
tai postitse toimistolle.

Vuosikokouksessa käsitellään mm. sääntöjen 9 § 
mukaiset vuosikokousasiat:
• v. 2022 vuosikertomus, tilinpäätös ja 

toiminnantarkastajien lausunto
• tilinpäätöksen vahvistaminen ja 

vastuuvapauden myöntäminen
• v. 2023 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio 

sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
• hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 
• toiminnantarkastajien ja 

varatoiminnantarkastajien valinta

Yhdistyksen jäsenten esittämät asiat voivat tulla ko-
kouksessa käsitellyiksi, jos niistä on tehty kirjallinen 
ilmoitus hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen ko-
kousta, kuitenkin huomioon ottaen, ettei asiassa, joka 
on mainittu Yhdistyslain 23 §:ssä, saa tehdä päätöksiä, 
ellei asiaa ole mainittu kokouskutsussa.

Olette sydämellisesti tervetulleita!

Hallitus

Uudet hallituksen 
jäsenet esittäytyvät
 Kuka olet ja mi-
ten tulit mukaan yh-
distyksen toimintaan? 
Olen Marika Petaja 
Porista. Perheemme sai 
vuosia sitten kuntoutus-
apua yhdistykseltä jou-
duttuamme loppuunpa-
laneen tilaan talomme 
vaihtuvakiertoisen ve-
silattialämmitysjärjes-
telmän vuoksi. Näiden tapahtumien myötä luin Eskon ja 
Tiinan kirjallisen tuotannon, liityin Yhdistyksen jäsenek-
si ja aloin käydä koulutuksissa. Samalla sai selityksensä 
moni aiemmin selittämätön asia, sillä olen ollut jo aivan 
lapsesta saakka erityisherkkä ja selvätuntoinen ja aistinut 
voimakkaasti elinympäristön ja ihmisten henkiset rasit-
teet ja erilaiset energiat.
 
Tulin Yhdistyksen toimintaan laajemmin mukaan käy-
tyäni Tiinan Varpukoulun ja aloitettuani Porin Kuntou-
tusryhmän toiminnan ja vetämisen. Olen myös toiminut 
muutamilla henkisen alan messuilla ja korona-aikaan 
muutamilla etämessuilla messumittaajana.
 
 Mihin pyrit jokapäiväisessä elämässäsi ja miten 
päiväsi sujuvat nykyään? Luonnollinen hyvinvointi ja 
täydentävät hoitomuodot ovat minulle paitsi elämäntapa 
myös työ. Olen luontaishoitoalan yrittäjä ja työskentelen 
kotimme yhteydessä olevassa luontaishoitolassa. Vapaa-ai-
kanani hoidan puutarhaa, ulkoilen ja hoidan minun ja 
kahden jo nuoren aikuisen ikään ehtineen lapseni yhteis-
tä taloutta.
 
Vapaa-aikani täyttyy myös moninaisista henkisen avun-
välityksen tehtävistä ja Porin kuntoutusryhmän toimin-
nasta. Joulukuusta 2020 asti olen tehnyt vapaaehtoista 
kuntoutustyötä yhdistyksen Kuntoutustiimissä. Aivan 

Toiminnassa tapahtuu
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vastikään eli 20.10.2022 aloin vastata myös Yhdistyk-
sen yhteistyökumppanin Millenial Oy:n ylläpitämään 
Pika-apupalvelun kuntoutuspuheluihin numerossa 0700 
85300 (2,38 €/min).
     
 Mitä asioita pidät tärkeinä hallituksen toimin-
nassa vuosina 2022–2023? Yhdistyksen taloustilanteen 
vakauttaminen esim. kehittämällä uusia varainkeruumuo-
toja ja hankkimalla uusia jäseniä sekä jäsenten palvele-
minen parhain mahdollisin tavoin ovat ensisijaisia asioita 
Yhdistyksen tulevaisuutta ajatellen.

melkein kaikki onnistuu etänä, lähdin mukaan hallituk-
seen. Tuli tässä mieleen miten olemme olleet edelläkä-
vijöitä tässä etäilyssäkin, etänä on hoidettu kohteita heti 
alusta lähtien :)

 Mihin pyrit jokapäiväisessä elämässäsi ja miten 
päiväsi sujuvat nykyään? Pyrin tasapainoon! Harjoitusta 
keholle ja mielelle, auttamista ja henkisyyttä, uusia ko-
kemuksia elämän suolaksi. Arkityö on vienyt paljon ai-
kaa viime vuosina. Pyrin lisäämään tämän henkisen työn 
osuutta piakkoin. Tähän liittyen vuoden 2023 alusta läh-
tien minut tavoittaa myös Yhdistyksen yhteistyökumppa-
nin Millenial Oy:n ylläpitämästä Pika-apupuhelinpalve-
lusta numerossa 0700 84300 (2,38 €/min).
     
 Mitä asioita pidät tärkeinä hallituksen toimin-
nassa vuosina 2022–2023? Eskon elämäntyön eteenpäin 
vieminen uusien ihmisten tietoisuuteen, erityisesti nuor-
ten saaminen mukaan toimintaan on mielestäni tärkeää. 
Erilaisissa tapahtumissa retriiteissä ja festareilla käydessä 
olen vakuuttunut, ja vakuuttanut myös muita, miten ai-
nutlaatuiset tiedot ja taidot meillä on jaettavana!

 Mitä haluaisit sanoa yhdistyksen jäsenille? Osal-
listukaa mahdollisuuksien mukaan Kuntoutusryhmiin ja 
kursseille niin henkiset voimat ja auttamistaidot pysyvät 
tallella. Rohkeasti mukaan myös keskiviikon ja lauantain 
zoom-ryhmään! Lopussa meillä on zoom-ryhmässä yleen-
sä pieni hetki jolloin sana on vapaa ja voi kysyä, jos kun-
toutuksissa oli jotain vielä itselle vierasta, tai jokin muu 
asia askarruttaa, ellemme osaa vastata Anssin ja Eeron 
kanssa, otamme selvää ja palaamme seuraavassa ryhmässä 
asiaan. Vuorovaikutus toisten jäsenten kanssa on tärkeää, 
hankkikaa kavereita kursseilta ja vaihtakaa puhelinnume-
roita. Nähdään kevään kursseilla!  Kaikkea hyvää koko 
yhdistykselle!

Kuva: Kati Länsikylä

 Mitä haluaisit sanoa yhdistyksen jäsenille? Mei-
tä henkisen avun välittäjiä tarvitaan tänä päivänä tässä 
globaalissa murroksessa enemmän kuin koskaan. Aivan 
jokainen pienikin myötätuntoinen ja rakkaudellinen ele 
ja kuntoutuspyyntö muuttaa maailmaamme paremmak-
si. Koskaan ei ole liian kiire toivottaa ääneen tai hiljaa 
mielessään kohtaamalleen lähimmäiselle Kaikkea hyvää 
sinne! Sydämellinen kiitos sinulle, kun olet mukana aut-
tamassa ihmiskuntaa ja koko luomakuntaamme.

 Kuka olet ja miten tulit mukaan yhdistyksen toi-
mintaan? Olen Riitta Konttila ja olen ollut yhdistyksen 
jäsen muistaakseni vuodesta 2009. Minua kiinnosti alun-
perin varputaito ja mutta nopeasti ymmärsin mitä kaik-
kia mahdollisuuksia auttaa Eskon opit tarjoavat. Nyt kun 

––––––

Toiminnassa tapahtuu

4 | Eskonen • 65 / 2022 www.eskojalkanen.net



Yhteistyökumppanin kuulumisia
Teksti Laura Lindholm, Goodset Oy, info@goodset.fi

Kurssitoiminta sai syksyn aikana uutta 
väriä, kun zoom-toiminta alkoi etäkursseilla ja uudella 
Värähtely-klubilla. Siten uutta tarjontaa on ollut hyvin-
voinnista, elämäntarkoituksen etsimisestä, enkeli-auttaji-
en ihmeellisestä maailmasta ja unelmakartan luomisesta. 
Jatkossakin on tulossa lisää zoomeja sisältäviä etäkursseja 
valikoiduista aiheista. 

Tämän lisäksi uutta ovat helmi- ja huhtikuussa Helsin-
gissä  pidettävät uuden ajan workshopit eli työpajat. Näis-
sä on nyt kaikilla halukkailla mahdollisuus nostaa oma 
toimintataso seuraavalle tasolle Tiinan henkilökohtaises-
sa ohjauksessa.  Myöskään ei pidä unohtaa maaliskuun 
Talvipäiviä Helsingissä. Muilla tutuilla paikkakunnilla, 
Tampereella, Turussa ja Kouvolassa kurssit keskittyvät 
näkymättömän maailman ihmeisiin raikkaalla uudella 
tavalla.

Koko toimintaamme ja myös kurssimaailmaa on kosket-
tanut jatkuva monien hintojen nousu. Tämä on näkynyt 
kallistuneina  kurssitilavuokrina ja kohonneina kurssilou-
nas-, rahti-, postitus- ja painatuskuluina. Paperin hinta 
on vuoden aikana noussut seitsemän kertaa. Siksi Tiinan 
Uusi ajatus löytyy metsästä-Pikaopastakin on saatavilla 
tällä hetkellä vain e-kirjana, koska kirjan pienpainatus-
kustannukset ovat nousseet pilviin. Toivotaan, että jossain 
vaiheessa olisi mahdollista tilata ainakin 500 kappaleen 
painos kirjasta, jolloin hinta saataisiin kohtuulliseksi myös 
Pikaoppaan ostajalle.

Kaikki kurssit ostetaan edelleen nettikaupastamme 
www.goodset.fi ja sen alusta on nyt muuttunut, mikä hel-
pottaa kaikenlaista asiointia siellä.

Yleisön pyynnöstä on tarjolla myös uutena Kysy Tiinal-
ta-palvelu, jolloin on mahdollista muutamassa päiväs-
sä saada Tiinalta vastauksia erilaisissa elämäntilanteissa 
esiintulleisiin kysymyksiin.

Olethan muistanut kirjautua kotisivuillamme myös Uu-
tiskirjeen saajaksi, että saat mukavaa luettavaa ja eduis-

Kuva: Päivi Rauske

tammekin tietoa!  Otan aina mielelläni vastaan kurssi-
kaudella tai sen ulkopuolella palautteita kaikista asioista. 

Täällä meillä Irlannissa odotamme kovasti joulua. Tytöt 
tuskin jaksavat enää odottaa, kun mummi ja pappa tulevat 
pian Suomesta joulunviettoon. Pappa ei olekaan päässyt 
näkemään tyttöjä ja koko perhettämme kolmeen vuoteen. 

Toivon teille kaikille Ihanaa Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta!

Laura

Toiminnassa tapahtuu
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AJANKOHTAISTA JA TULEVAA

 ✶ Uuden ajan workshopit Helsingissä 
18.02.2023 ja toinen 22.04.2023 Tiinan 
henkilökohtaisessa ohjauksessa. Tervetuloa 
mukaan!

 ✶ Talvipäivät Helsingissä 04.-05.03.2023. 
Tervetuloa mukaan!

 ✶ Yhdistyksen vuosikokous Helsingissä 
08.03.2023 klo 18! Tervetuloa vaikutta-
maan!

 ✶ Kurssit näkymättömän maailman ihmeistä 
keväällä Tampereella 01.04.2023, Turussa 
15.04.2023 ja Kouvolassa 06.05.2023. Ter-
vetuloa mukaan!

 ✶ Varmista jatkuva ajan tasalla pysyminen ja 
käy Yhdistyksen kotisivuilta tilaamassa Jä-
sentiedote, joka löytyy Etusivun yläpalkista.

 ✶ Yhdistyksen toimisto ottaa mielellään jat-
kuvasti vastaan arpajaisvoittoja. Niitä voi 
myös tuoda kaikille kursseille, joilta ne toi-
mitetaan toimistolle. Arpaisia Yhdistys pitää 
kaksi kertaa vuodessa, Kesä- ja Talvipäivillä. 

 ✶ Ilmoita uudet osoitetiedot tai muut muu-
tokset helposti kotisivujemme kautta: www.
eskojalkanen.net->Yhdistys->Liity jäsenek-
si, jossa jäsentietolomakkeella annat uudet 
tiedot tai vaihtoehtoisesti lähettämällä uudet 
osoitetiedot sähköpostitse: toimisto@eskojal-
kanen.net  tai kirjeitse: Saariniemenkatu 3, 
00530 Helsinki

Viime Eskosessa mainitsin, että on tärkeää, että 
kaikki nettiä käyttävät jäsenet tilaavat itselleen Yhdis-
tyksen sivuilta Jäsentiedotteen, jo aiemmin heille ehkä 
tulleiden Uutiskirjeiden lisäksi. 

Tässä tulee vielä pikakertaus, miten tilaat Jäsentiedotteen. 

Jäsentiedotteen tilaaminen -kohta löytyy kotisivujem-
me (www.eskojalkanen.net)  etusivun yläpalkista, Yh-
distys-kohdan alta, kun klikkaat Yhdistys-sanaa. Siellä 
pyydetään etu- ja sukunimesi ja sähköpostiosoitteesi li-
säksi antamaan myös jäsennumerosi, jonka löydät van-
hojen Eskonen- jäsenlehtiesi takakannen osoitetietojen 
yläpuolelta.  Jos olet uusi jäsen, ja et ole vielä tietoinen 
jäsennumerostasi, voit kysyä sitä minulta toimistolta. 
Toimi nopeasti, niin sitä paremmin saamme uudet tie-
dotteet kulkemaan mahdollisimman monelle jäsenelle. 

Nyt on tärkeää tiivistää yhteyksiä kaikkiin jäseniin mah-
dollisimman tehokkaasti ja edullisesti. Tavoitteena on, 
että kaikki jäsenet, joilla on sähköpostiosoite kirjautui-
sivat Jäsentiedotteen tilaajiksi. Kiitos, että olet mukana 
luomassa uusia ja nopeita, luontoakin säästäviä yhteyksiä!

Olethan tilannut jäsentiedotteen?
Teksti Heidi Kallio, toimisto@eskojalkanen.net

Kuntoutusvinkki 
Yleishyödyllisten yhdistysten 
kuntouttaminen (Käsikirjan ohje 153)
PPHS.  JK:n ja kaikkien Gur-voimien avulla pyydämme (pyy-
dän), että kaikki yleishyödylliset yhdistykset jäsenineen ja 
hallituksineen sekä vapaaehtoistyöntekijöineen nostetaan 
paratiisitilaan. Kiitos.

Toiminnassa tapahtuu

6 | Eskonen • 65 / 2022 www.eskojalkanen.net





Kesäpäivät 
Tuusulan 
Onnelassa

Raija Satu Sakari Juha ja Sanna
Sakari

Sanna

Toiminnassa tapahtuu
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Kuvagalleria
KuvagalleriaMaria ja Annika

Arja
Marika

Harri

Toiminnassa tapahtuu
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Hengen ja 
tiedon messut

Riitta, Tiina, Heidi, Jiri, Disa, Matti ja Outi

Leif
Heidi

Matti

Toiminnassa tapahtuu
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Heidi Disa ja Riitta

Tiina
Sofia-papukaija messuilla

Toiminnassa tapahtuu
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Erikoiskurssi
Tampere

Taukojumppaa

Disa ja Marja-Leena

Keijo ja Seija

Johanna ja Maritta

Toiminnassa tapahtuu
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Raija ja Liisi

Sari ja Outi

Pauliina, Niina ja Elina

Toiminnassa tapahtuu
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Erikoiskurssi
Helsinki

Riitta ja Satu

Päivi, Saija, Timo, Matti, Tapani, Tuula ja Ari

Elise ja Anneli
Auli ja Erja

Tarja ja Arja

Toiminnassa tapahtuu
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Päivi, Saija, Timo, Matti, Tapani, Tuula ja Ari

Birgitta ja Mari

Seppo ja Aila

Anneli ja Raija

Toiminnassa tapahtuu
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Erikoiskurssi
Helsinki

Anja ja Pirkko

Matti Heidi

Toiminnassa tapahtuu
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Eila ja Martta

Erikoiskurssi
JyväskyläSini ja Pekka

Aila, Leena, Riitta, Katja, Sini  ja Janne

Virpi, Dagmar, Annamaaria, Outi ja Jiri

Toiminnassa tapahtuu
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Messukuulumisia
Olen Outi Jäppinen ja ollut kursseilla mukana ak-
tiivisesti kymmenen vuotta. On kiitollinen olo, että 
saan tuoda Eskon ja Tiinan työtä tutuksi kaikille näis-
tä asioista kiinnostuneille ja niinpä Yhdistyksen osas-
tolle lähteminen koronatauon jälkeen tuntui valtavana 
innostuksena.
 
Messutouhu onkin ihan omanlainen intensiivinen ko-
kemus, kun viikonlopun aikana osastolla käy jokunen 
sata ihmistä tarkistuttamassa kotinsa energiat. Tämä on 
mitä parhain tapa tuoda auttamistyötä näkyväksi uusil-
le ihmisille, jotka saavat omakohtaisen kokemuksen ja 
toivottavasti siten myös kiinnostuvat itsekin Yhdistyk-
sen toiminnasta.
 
Oli hauska huomata kuinka aamulla ensimmäiset mit-
taukseen tulijat juoksivat osastollemme heti, kun mes-
sujen ovet avautuivat ja sanoivat, että edellisiltä mes-
suilta he muistavat kuinka pitkä jono mittaukseen oli 
koko viikonlopun ajan ja halusivat siksi nyt kiirehtiä 
ovelle ennen kuin jono alkaa kasvaa. Edellisen koke-
muksen on täytynyt olla melko vaikuttava, että näin 
muutaman vuoden tauon jälkeenkin 
sen muistaa :)
 
Suurin osa kävijöistä oli kuitenkin 
ensikertalaisia, joiden kanssa ehdin 
hetken aikaa jutella samalla kun he 
kärsivällisesti odottivat omaa vuo-
roaan. Osa kertoi, ettei heillä ollut aa-
vistustakaan mihin olivat tulossa tai 
minkä takia, mutta oli vaan tunne, 
että tänne täytyy päästä. Ja voi mi-
ten onnellinen olo tulikaan, kun nä-
ki heidän mittauksen jälkeen lähte-
vän pois hymyssä suin silmät loistaen.
 
Minulle jäi tunne, että sieltä tupsah-
taa uusia kurssilaisia ehkä enemmän 
kuin osaamme arvatakaan. Tämän 
tyyppiset messut ovat mitä parhain 
paikka olla näkyvillä ja tarjota ihmi-

sille omakohtainen kokemus siitä miten konkreettinen 
vaikutus auttamistöillä on omaan olotilaan. Kukapa ei 
haluaisi tarjota sitä samaa myös läheisilleen ja silloin hel-
poin tapa on opetella tekemään näitä itse. Odotan innolla 
näkyykö näitä tuttuja kasvoja tulevilla kursseilla.
 
Vaikka osastollamme kävi melkoinen kuhina koko vii-
konlopun ajan ja meillä jokaisella oli oma tehtävämme, 
niin silti koko ajan tuntui, että tätä tehdään yhdessä, jo-
kainen tuoden oman arvokkaan panoksensa yhteisen hy-
vän eteen. Kiitos, että sain olla osa tätä porukkaa.
 
Meille yhdistyksen jäsenille auttamistöistä on tullut osa 
normaalia. Kuitenkin kun messuilla näkee miten ensi ker-
taa mittaukseen tuleva kokee tämän kaiken, niin herää se 
ymmärrys, että tämä ei ole kaikille normaalia, tämä on 
jotain uskomatonta. Käytetään siis niitä henkisiä voimia, 
joita meille on suotu. ✿

Outi

Outi ja Jiri
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Jiri Korte on ristimänimi ja olen ollut mukana toimin-
nassa vuodesta 2010. Ensimmäisillä messuilla olin mittaa-
jana huseeraamassa vuonna 2014. Oliskohan ollut Espoon 
Dipolissa. Sen jälkeen ei ole montaa messutapahtumaa 
jäänyt välistä. Enpä taida muistaa yhtään, mutta eiköhän 
niitä ole ollut.

On itsestään selvää, että mukana ollaan ja jos on esteitä 
niin järjestetään esteet pois. Onhan se kova rutistus, mut-
ta siitä kyllä saa enemmän kuin se ottaa. Niin Yhdistys 
kuin henkilökohtaisestikin.

Mielestäni tunnelma oli tänä vuonna aika kevyt. Tosin 
Haagan koululla tapahtumat on muutenkin jotenkin ke-
peämpiä kuin vaikka Finlandia-talolla. Ennakkoon ei 
oikein osannut arvata lähteekö ihmiset liikkeelle, mutta 
paljon oli ihmisiä ja meilläkin oli koko ajan mitattavia, 
vaikka ensimmäisenä päivänä oli kuusikin mittaajaa sa-
maan aikaan.
 
Nyt ei tainnut yhtään tapausta jäädä mieleen ylitse mui-
den. Yleisesti ottaen minulle tuli mitattavaksi pääosin hy-
vässä kunnossa olevia ihmisiä. No ehkä yksi nousi esiin, 
kun oikein muistia pinnisteli: Nuorehko nainen lapsensa 
kanssa oli pulassa, kun jonkin sortin pastori Pohjanmaalta 
oli alkanut ahdistelemaan ja tullut jo kyläänkin asti. Pelo-
tellut, että ellet lue juuri tätä minun raamattuani, niin et 
pääse taivaaseen ja sen suuntaista tapahtumaa. Oli myös 
ollut hiukan epäilyttävän tuttavallinen tälle alakouluikäi-
selle lapselle. Osoittautui, että tämä ”pastori” oli hyvin 
vahvasti negatiivisuuden puolella. Tietysti tein sitten toi-
menpiteet mitä työkalupakistani löytyi. Toivottavasti asiat 
siellä helpottaa.
 
Kyllä nämä ovat Yhdistykselle tärkeitä tapahtumia. Siitä-
kin huolimatta, että nykyään saadaan näkyvyyttä muual-
takin, mutta tuossa tulee konkreettinen ja henkilökohtai-
nen kokemus monille ja se voi olla hyvinkin vakuuttava. 
Sitä kautta sitten saamme myös uusia jäseniä ja tieto leviää 
muutenkin.
 
Kun messuilla katsoo sitä yleiskuvaa, niin siellä on kai-
kenlaista touhua ja tarjontaa. Meillä on kuitenkin sellai-
nen porukka ja toimintamalli mikä erottuu joukosta. Ti-
laamme oli koko ajan jonoa, vaikka se oli toisen kerroksen 
kaukaisimmassa nurkassa. Yksi syy varmasti on se, että 
mittaus on maksuton, mutta on siinä muutakin. Se on 
suorastaan hämmentävää, miten tutkittava voikin muut-
tua vartissa ihan toisen näköiseksi. Ilottomat silmät saa-
kin yhtäkkiä loistetta ja tavattaessa hiljainen ihmettelijä 

lörpötteleekin yhtäkkiä ummet ja lammet kotiasioistaan ja 
lähtee suurin piirtein samba-askelilla pois. No okei, hiu-
kan oli värikynää, mutta tuolla sen näki niin selvästi, mi-
ten meillä on kyky muuttaa asioita. Henkilötasolla, mutta 
myös laajemmissa asioissa. Aika moni kysyi, että miksi 
tämä on ilmaista? Mitä te tästä saatte? Tykkään aina lai-
nata tuollaisessa tilanteessa Eskoa; ”Hyvän mielen”. Sii-
nä kohtaa asiakkaalta usein loppuvat sanat kesken. Siinä 
on kyllä palkkaa kerrakseen. Kaikkea Hyvää Sinne. ✿

Jiri

Olen Päivi Turpiainen 
ja olen ollut mukana mes-
suilla jono-ohjaajan tehtä-
vissä vuodesta 2016 alkaen. 
“Kaikkea hyvää” olen it-
sekin saanut osakseni Yh-
distykseltämme monin eri 
tavoin. Vastavuoroisesti on 
ollut ilo kantaa myös oma 
korteni kekoon ja lisätä 
näin hyvän kiertokulkua. 

Jono-ohjauksessa tapasin runsaasti toiminnastamme to-
della kiinnostuneita henkilöitä. Useat innostuivat osta-
maan Tiinan Uusi ajatus löytyy metsästä -Pikaoppaan, 
kuultuaan sen vastaavan aivan peruskurssia ja että siten lu-
kijat saavat myös Tiinan voimien vuodatuksen, jotta saa-
vat käynnistysvoiman hyville töilleen. Virtuaali-, Etä-ja 
Lähiryhmiin liittyminen sai vilpitöntä kiinnostusta. Uut-
ta ajatusta monet tuntuivat janoavan! Eskonen-lehdet, joi-
ta messuilla oli vapaasti jaossa, toivat tähän monipuolisen 
näkökulman omalta osaltaan. Kainostelu, joka kuulunee 
suomalaisen kansan perusolemukseen tuli hyvin esille ja 
lehtiä jakaessani pyrin sen myös huomioimaan, jotta to-
della kiinnostuneet saisivat infoa laajasti. 

Aiempiin vuosiin verrattuna messuvieraamme olivat nyt 
pääsääntöisesti aidosti kiinnostuneita, tiedonjanoisia hen-
kilöitä. Ainoastaan muutama skeptikko ilmaantui. Toi-
nen heistä kysyi: ”Tapahtuuko kodin energioiden mittaus 
messupaikalla?” Voittajan elkein päätään pyöritellen hän 
poistui paikalta “hoveineen” kuultuaan näin tapahtuvan. 
Toinen taas tovin jos toisenkin silmäili taustalla tuima 
ilme kasvoillaan toimintaamme – ikään kuin vartijana, 
ottipa hän jopa valokuvia messuosastostamme. Osoittau-
tui kuitenkin, että hänen seuralaisensa oli mittauksessa.
Jonossa oli sellaisiakin henkilöitä, jotka terveysrajoitteista 
huolimatta jonottivat jopa tunnin, herkkiä suloisia ihmi-
siä. Mahtavaa, että Yhdistyksen osasto oli paikoillaan ja 
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useat jäsenet olivat päässeet tärkeään avunvälitystyöhönsä 
paikalle. Toivoisin Yhdistyksemme toiminnan jatkuvan 
hybriditoimintana jatkossakin ja näin messuille osallis-
tuvana toimijanakin. 

Kaikille ”kynnelle kykeneville” jäsenille: Kannustan sy-
dämestäni ilmoittautumaan vapaaehtoistoimiin mukaan. 
Messuilla kuten muutenkin, olisi monenlaiselle osaami-
selle tarvetta. Varmasti kaikille kiinnostuneille löytyisi 
juuri hänelle sopiva toimi, jo pelkästään tavaroiden kanta-
minen satoine kiloineen on aikamoinen urakka. Leif, Tii-
na ja Heidi vastasivat siitä myös näillä messuilla, kaiken 
muun ohessa. Olethan rohkeasti yhteydessä toimistolle, 
jos kuulit kutsun sydämessäsi. Toiminta iloisessa seurassa 
on hyvin rikastuttavaa. Sydänlämpöiset kiitokseni kaikil-
le vapaaehtoistyöntekijöillemme. Kaikkea hyvää sinulle ja 
kaikille läheisillesi, iloisiin näkemisiin. ✿

Päivi

Heidi Kallion terveiset: Tauon jälkeen oli virkistävää 
päästä messuille. Näytteilleasettajana on kaksinkertainen 
ilo, kun voi tavata jopa satojen kilometrien takaa paikalle 
saapuvia messutiimiläisiämme ja vaihtaa ennen messujen 
alkamista pikaisesti kuulumisia heidän kanssaan ja mes-
sujen aikana puolestaan tavata uusia ihmisiä. 

Tunnen ylpeyttä siitä, miten hieno osastomme on ja miten 
saumattomasti tiimin jäsenet eri tehtävissään mahdollis-
tavat Eskon ja Tiinan elämäntyön eteenpäin viemisen. 
Messut ovatkin tärkeä kohtaamispaikka, jonka avulla 
pääsee kutsumaan kurssitusta vaille valmiit auttajat mu-
kaan toimintaamme. 

Olen Seppo Lehesaari ja tulin tähän messumittausta-
pahtumaan pyynnön ja oman innostuksen saattelemana. 
On haastavaa nähdä ja kokea miten pitkästä aikaa pääsee 
taas tämäntyyppiseen kuntoutustoimintaan.  

Kun tulin paikalle niin ensin vähän aikaa kävin jakamas-
sa joitakin Eskoset-lehtiä siellä koulun käytävillä talossa 
oleville messuvieraille. Kun vapautui ensimmäinen paikka 
mittaamisiin osastollamme, niin siitä se sitten lähti. Pien-
tä jännitystä alussa oli, mutta se hävisi melkein samantien, 
kun alkuun pääsi. 

Tässä mittaustehtävässä kiinnostaa se, että aina tulee uusi 
ihminen, joka jollain tavalla poikkeaa edellisestä eli mie-
lenkiinto  säilyy koko ajan. Kysymykset ovat alussa samat 
eli halutaan tietää Be-kentän koko, kodin värähtelyt, mut-
ta persoonat vaihtuvat. Monelle oli mittaus tuttua, mutta 
he halusivat mittauttaa oman Be-kenttänsä. 

Sitten oli niitä, joille asia oli aivan outo. Eräskin kysyi 
minulta, että minkä tähden tuo rautalanka taipuu. En 
tarkkaan tiedä tyydyttikö antamani vastaus häntä. Kyllä 
hän oli kiinnostunut kuitenkin. Asia jäi muhimaan. Näillä messuilla eritoten minua ilahduttivat kaksi äitiä ja 

heidän suloiset pienet vauvansa, sekä Merle ja hänen So-
fia-papukaijansa. ✿
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Yksi hauska tapahtuma oli minulle myös, kun luokseni 
tuli naishenkilö, joka oli hyvin utelias tietämään näistä 
asioista. Meille syntyi mielenkiintoinen keskustelu asioi-
den tiimoilta. Kun tämä "sessio" lopetettiin, sillä aika oli 
rajallinen, niin hän kiitti ja lähti. Yllättäen hän palasi 
ja kysyi saako hän halata minua. Ilman muuta vastasin. 
Se oli sellainen pieni mukava kokemus. Tuli hyvä mie-
li. Yleensäkin erilaisten ihmisten tapaaminen tekee tästä 
työstä mielenkiintoisen.

Olen Eero Tunkelo ja olen ollut messuporukassa mu-
kana mittaajana jo useamman vuoden ajan.

Lähes poikkeuksetta aina läsnä messuilla, mutta tällä ker-
ralla työ ja perhe-elämän kiireet veivät huomion. Olisi-
kohan ollut ensimmäinen kerta vuosiin, kun en päässyt 
messuille mukaan.

Mittauksiin on yleensä tullut niin henkisen alan konka-
reita kuin täysin uusia henkisille asioille. 

Suurimmalle osalle Eskon ja Tiinan työ on uutta. Toisaal-
ta on monia, jotka tulevat joka vuosi "vuositarkastukselle". 
Ehkä hienoimmat muistot tulevat heiltä, jotka oivaltavat 
meille yksinkertaisista asioista itselleen tärkeää. Esimer-
kiksi mikä kasvattaa bioenergian määrää ja mikä voi sitä 
vähentää.. ”Niin, itse kasvatettu luomuruoka voi tosiaan 
lisätä bioenergiaa”, muistelen erään henkilön pohtineen 
mittauksen yhteydessä.

Kaiken kaikkiaan nämä kuntoutusmittaukset ovat mie-
lestäni yksi parhaista ns. pr-tilaisuuksista.

Lopuksi voin sanoa, että tultuani illalla takaisin Turkuun, 
olin kyllä väsynyt, mutta tosi hyvällä mielellä. ✿

Sepe

Yhdistyksen on hyvä osallistua aina messuille, koska sen 
toimintaa nähdään "reaaliajassa" messualueella. Maineel-
lemme on hyvä asia, että meidän ilmaiseen mittaukseen 
on aina messujen pisin jono. Tyytyväiset mittauttajat saa-
vat tietoa myös muusta toiminnastamme. Messujen kautta 
tulee myös uusia kurssilaisia ja uusia auttajia.  

Mielestäni messuilla mittaaminen kehittää käytännön 
varputaitoa. Pystyy paremmin keskittymään, kun tulee 
harjoitusta messuhälinän keskellä toimimisesta. Hyvin 
erilaisia ihmisiä tulee pyytämään ilmaista mittausta ja 
oppii toimimaan hetkessä - välittäen tarvittavat tiedot, 
että avun hakija saa siinä hetkessä tarvitsemaansa apua. 
Myös näistä asioista keskusteleminen tulee helpommaksi,  
kun joutuu puhumaan siten, että kuulija ymmärtää par-
haiten. Tulee nähtyä monta hyvin tyytyväistä avunsaajaa.
Messuilla auttaminen on hyvin antoisaa työtä. Messumit-
taajaksi kannattaa ruveta, jos siihen on mahdollisuus! ✿ 

Eero
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Onneksi tänä vuonna messut toteutuivat ja ihmiset saivat 
kokoontua hakemaan tietoa. Luonnonvoimat Yhdistys 
sai mahdollisuuden jakaa tietoa omasta toiminnasta mm. 
jakamalla Eskosia messukansalle, tekemällä mittauksia 
ja auttamalla kodin energioiden kohottamisessa. Vaikka 
tietoa löytyy netistä, kyllä ihmisten kohtaaminen on tär-
keintä. 
 
Odotin todella paljon messuille pääsemistä tänä vuonna, 
mutta toisin kävi. Perheemme terveydentila ei sallinut si-
tä ja jouduin perumaan viime metreillä osallistumiseni. 
Harmi, mutta olin henkisesti messuporukan mukana. 
Messutapahtumat vaativat paljon järjestelyä, tavaroiden 
siirtelyä, seinämien kokoamista ja purkamista, tuotteiden 
esillepanoa, vuorolistojen tekoa, vapaaehtoisten mittaajien 
kasaamista jne. Se on iso projektikokonaisuus, mutta hy-
vällä porukalla ja suunnittelulla se onnistuu!
 
Tässä samalla kiitän Tiinaa, Heidiä ja yhdistyksemme 
kuntoutustiimiä perheemme saamasta kallisarvoisesta 
kuntoutusavusta. Kiitos! Kaikkea hyvää kaikille jäsenille 
ja pysykää terveinä! ✿

Tuula

Minäkin Tiina (Lindholm) laitan tähän muutaman 
sanan näistä syksyn Hengen ja Tiedon messuista. Olen ol-
lut messutoiminnassa mukana jo parisenkymmentä vuot-
ta ja aina yhtä ihanalta siellä tuntuu, kun saa kohdata 
uusia tai aiemmin tutuksi tulleita henkilöitä, jotka ovat 
kiinnostuneita toiminnastamme. On tärkeää, että olem-
me esillä sellaisissa paikoissa, joissa ihmiset ovat etsimäs-
sä jotakin uutta elämälleen ja juuri silloin, kun heillä si-
säinen paine saada tietoa, on aktivoitunut. Onhan niin 
hienoa, kun edustamme suomalaista henkistä perintöä, 
jonka oppi-isämme on meille jättänyt, ja jota itsekin nyt 
jo pitkään olen vienyt eteenpäin toiminnanjohtajana ja 
kurssien pitäjänä. 

Vasta nyt -koronapandemiasta johtuen – saimme esitellä 
laajemmalle yleisölle Yhdistyksen uuden upean oranssin-
vihreän metsäisen messuseinän, joka oli jo teetetty rei-
lut pari vuotta sitten Eskon 100-vuotissyntymäjuhlan 
kunniaksi. Myös ensimmäistä kertaa messuilla oli uusin 
kirjani: Uusi ajatus löytyy metsästä – Pikaopas luonnon 
salaisista voimista ja niiden käytöstä, joka herätti paljon 
kiinnostusta.

Nimeni on Tuula Ailamo. Liityin yhdistyksen jäse-
neksi vuonna 2010, jonka jälkeen olen osallistunut noin 
30 eri kurssitapahtumaan, kesä- ja talvipäiville. 

Aikana ennen koronaa olin useamman kerran mukana 
Hengen ja Tiedon messuilla jonoa ohjaamassa ja jututta-
massa ihmisiä. Se on ollut erittäin mielenkiintoista ja an-
tavaa. Ihmisiä on tullut tasaisena jonona mittauttamaan 
varpukoulun käyneillä omia energiakenttiään. Jonossa on 
voinut kertoa Esko Jalkasesta, Tiina Lindholmista sekä 
Luonnonvoimat Yhdistys ry:n toiminnasta, kursseista, 
nettisivuista ja jäseneduista ml. hienosta lehdestämme 
Eskosesta. Yhdistyksen messuporukka on erittäin mu-
kavaa ja sellaisia superosaajia, että on ollut ihana saada 
olla mukana.
 
Messuille hakeutuvat ihmiset ovat tyypillisesti hyvin 
kiinnostuneita erilaisista henkisistä asioista ja kyselevät 
paljon yhdistyksen toiminnasta. Aivan selvästi yhdistyk-
sen messuosastolla on niin hyvät energiat, että sekin vetää 
ihmisiä puoleensa.
 
Mielestäni Luonnonvoimat Yhdistykselle on tärkeää ol-
la näkyvyyden lisäämiseksi Hengen ja Tiedon messuilla. 
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Toiminnassa tapahtuu

Vain kahdessa tapauksessa oli enemmän selviteltävää, kun 
niistä löytyi hyvin harvinaiset kummitusenergiat. Siten 
kaiken kaikkiaan ihmisillä oli asiat oikein hyvällä mallilla 
ja siksi heitä kiinnosti erityisesti kouluttautuminen näihin 
meidän asioihimme ja varvunkäyttö. 

Meillä oli upea messutunnelma ja iloinen meininki, joten 
kaikki sujui hyvin näilläkin messuilla. Jos itse innostuit 
messutoiminnasta, niin kyllä aina mukaan tarvitaan li-
sää auttavia käsiä, esim. jononohjaukseen ja Varpukouluni 
kautta pääsee aina myös mukaan mittauksiakin tekemään. 
Lämmin kiitos meidän porukallemme ja tervetuloa mu-
kaan uudetkin toimijat!  ✿

Tiina

Kirjavälityksen keskusvarasto alkaa olla tyhjä Pikaoppaista, 
huomasi lehtemme taittaja Marjut Vuolanne, joka otti sieltä 
tämän kuvan. Onneksi kirja löytyy myös e-kirjana.

Meillä oli myös iso projekti, kun jaoimme kahdeksan laa-
tikollista jäsenlehti Eskosen näytenumeroa osastollamme 
käyneille. Näin ylimääräiset toimiston varastoon jääneet 
Eskoset saatiin liikkeelle ja sitä kautta ehkäpä monetkin 
messuilla käyneet kiinnostuvat toiminnastamme, kun 
saavat ensin lukea, mitä kaikkea toimintamme oikein pi-
tää sisällään.  

Verrattuna aikaisempiin vuosiin, niin nyt tuntui siltä, että 
erityisen suuri joukko nuoria ihmisiä oli liikkeellä ja kova 
innostus oli monella löytää syvempää sisältöä elämälleen. 
Kaikki  minulla mittauksissa käyneet olivat hyvin selvin-
neet korona-ajasta ja halusivat aina itse kertoa, että ilman 
rokotuksia. Lauantaina meillä oli suurempi miehitys saa-
tavilla kuin sunnuntaina ja siksi sunnuntaipäivä kuluikin 
tiiviimmässä työskentelyssä.  Koko viikonlopun aikana 
yleisimmät kotien ja työpaikkojen henkiset rasitteet oli-
vat lähimenneisyyden pelkoja korona-ajasta ja Ukrainan 
sodasta. Haitallista G-säteilyä löytyi myös uusilta kävi-
jöiltä kotoa ja muutamassa työpaikassa oli ns. paha silmä. 

Kuntoutusvinkit
Tapahtumatilojen kuntouttaminen 
(Käsikirjan ohje 153)
PPHS.  JK:n ja kaikkien Gur-voimien avulla pyydämme (pyy-
dän), että kaikki maapallon tapahtumatilat sekä niissä pi-
dettävien tilaisuuksien, messujen ja kokousten järjestäjät, 
toimijat, puhujat, esiintyjät ja vieraat nostetaan paratiisiti-
laan. Kiitos.

Kylmäfuusioreaktoreita tapahtumapaikkoihin 
(Käsikirjan ohje 239 lisätyin voimin)
PPHS. JK:n ja kaikkien Gur-voimien sekä kaiken käytettävis-
sä olevan henkisen lisävoiman avulla pyydämme (pyydän) 
saada luoda paikkoihin, joissa pidetään erilaisia tilaisuuksia 
ja messuja sekä tärkeitä kokouksia, niin monta kylmäfuusio-
reaktoria kuin on tarpeen ja sallittu. Kiitos.
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KYSY POIS

Yhdistyksen KYSY-PALSTAN ja NEUVONTAPALVELUN 
kysymyksiin vastaavat Tiina Lindholm ja Heidi Kallio. Ohessa on 
uusia poimintoja näiltä palstoilta sekä muutama mielenkiintoinen 

vanhakin poiminta Eskolaisille iloksi ja hyödyksi. 

KYSY POIS
Vastaukset: Heidi Kallio ja Tiina Lindholm

Neuvontakysymys 
aurinkopaneeleista: 

Onko tietoa onko aurinkopanee-
lien käyttäminen sähkön tuotantoon 
turvallista terveyden kannalta? Olen 
kuullut että se tuottaisi ”likaista” säh-
köä, sellaista haitallista säteilyä, jos-
ta voi tulla terveyshaittaa asukkaille. 
Kannattaako noita paneeleja homma-
ta, kovasti niitä nykyään kauppaavat.

Heidin vastaus: Tiina ei vielä ole tut-
kinut aurinkopaneeleita yliaistillisesti. 
Yksi mahdollinen haittaa aiheuttava te-
kijä on se seikka, miten aurinkoenergi-
asta saatava energia ohjataan kotitalou-
teen  sähkökeskukseen ja missä se sijaitsee 

sitten kohteessa.  Kursseilla toivotta-
vasti tämä mielenkiintoinen uusiutu-
van energian lähde tulee esille, jolloin 
saamme tärkeää tietoa ajankohtaisesta 
aiheesta. Tuulivoimaloiden haittavai-
kutuksistahan olemmekin jo saaneet 
aiemmilla kursseilla kuulla. Kaikkea 
hyvää sinulle!

Kysymys antennien haitoista:

Voiko 5G-antennien lähettämää 
hyvin haitallista säteilyä muuntaa 
henkisin toimin ihmisille siedettä-
vämmäksi? Monien koulujen katolla 
esimerkiksi on näitä antenneja ja lap-
set ovat erityisen herkkiä näille sätei-
lyille. Kiitos.

Tiinan vastaus: Kyllä meillä on astraa-
lisia suojia, joita voidaan laittaa esim. 
juuri mainitsemiisi antenneihin tai jo-
pa tukiasemiin. Näitä henkisiä toimin-
tatapoja opetan aina aika ajoin kurs-
seillani, koska niiden materialisointiin 
tarvitaan paljon henkistä voimaa, että 
herkät astraalimaailmaan sijoitettavat 
suojat pysyvät, eivätkä hajoa. Kannat-
taa tulla jollekin kurssilleni, niin siel-
lä on mahdollista saada ohjeita ja apua 
näihin suojiin. Kaikkea hyvää sinne!

Kysymys terveydestä: 

Hei! Voisinko saada apua hormonaa-
liseen ongelmaan?

Tiinan vastaus: Suosittelen kirjaa-
ni Uusi ajatus löytyy metsästä – Pika-
opas luonnon salaisista voimista ja nii-
den käytöstä, josta saa paljon vinkkejä, 
miten omaa hyvinvointia voi tukea ja 
ylläpitää. Hyvinvointisi tueksi sopivat 
myös Basilikan puristetippamme, joita 
voi tilata www.goodset.fi. Viranomais-
määräysten takia emme voi antaa mi-

Kuvat: Pixabay
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KYSY POIS

tään terveysohjeita. Kaikkea hyvää sin-
ne!

Kysymys nanoteknologiasta: 

Miten voidaan poistaa tai neutra-
lisoida kehosta haitallista nanotek-
nologiaa, jota sinne nykyään joutuu 
ruuasta, vaatteista ja jopa taivaalta? 
Kiitos. 

Tiinan vastaus: Meillä ei ole kokemus-
ta mainitsemastasi asiasta. Mitään es-
tettä ei tietenkään ole siinä, jos itse on 
jonkin haitan todennut, että demate-
rialisoi sitä pois Mat,.demat-ohjelmal-
lamme, joka löytyy Kuntouttajan käsi-
kirjasta. ohje 51. Kaikkea hyvää sinne!

Kysymys aineiden ottamisesta: 

Syön päivittäin lääkkeitä, homeo-
paattisia ja voima-aineita. Voiko aa-
miaisella ottaa lääkkeet ja homeo-
paattiset melkein samaan aikaan ja 
entäs nuo välit homeopaattisilla ja 
voima-aineilla.

Tiinan vastaus: Kannattaa lääkkeiden 
ja homeopaattisten tuotteiden ottamisen 
välissä  pitää ainakin tunti taukoa ja 
homeopaattisten ja luonnonuutteiden 
(ent. voima-aineet) ottamisen välissä 
ainakin 2 tuntia taukoa. Kaikkea hy-
vää sinne!

Kysymys aurinkopaneeleista:

Meillä on aurinkopaneelit, mikä kait 
on hyvä asia. Makuuhuoneemme 
päällä olevalla katolla ne ovat, tulee-
ko tähän joku sähkömagneettinen 

kenttä, ja miten mahdolliset haitat 
voi poistaa?

Tiinan vastaus: Jos aurinkopaneelit 
ovat makuuhuoneen päällä omakotita-
lon katolla saa se arvon 7.5 (asteikolla 
1-10 mitattuna) ja arvon 10, jos aurin-
kopaneelit ovat autotallin päällä. On 
myös tärkeä sijoittaa kaikki aurinkopa-
neelien ohjausta koskevat yksiköt ja säh-
kötaulut mahdollisimman kauaksi nuk-
kumispaikoista. Kaikkea hyvää sinne!

Kysymys Tetraedrin 
rikkoutumisesta:

Tyttärelleni sattui siivouksen yhtey-
dessä tilanne, jossa kaksi Tetraedriä 
putosivat lattialle. Toisen yksi kärki 
rikkoutui pikkuisen, toisen eräs sär-
mä lohkesi n. kolmen sentin matkal-
ta. Vieläkö Tetraedrit ovat toimin-
takelpoisia vai joudunko ostamaan 
uudet?

Tiinan vastaus: Kyllä rikkoutunees-
sa Tetraedrissä on ihan samat henki-
set voimat kuin aivan ehjässäkin, koska 
niihin ladattu voima ei ole kristallila-
sissa, vaan näkymättömän maailman 
puolella. Siten rikkoutunuttakin Tet-
raedriä voi mainiosti vielä käyttää. 
Tärkeää on nyt kuitenkin se, että lait-
taa Tetraedrin rikkoutuneiden kohtien 
päälle vaikkapa kirkasta teippiä, ettei 
satuta itseään rikkimenneillä kulmilla. 
Kaikkea hyvää sinne!

Kysymys lämmitysjärjestelmästä:

Missä määrin on mahdollista, että 
vesikiertoinen lattialämmitys aiheut-

taisi väsymystä ja energiattomuutta? 
Olemme asuneet uudessa talossamme 
2 vuotta ja väsymykseni on lisäänty-
nyt tänä aikana selvästi. Unenlaatu 
on heikentynyt merkittävästi, eikä 
uni virkistä. Tein yli vuosi sitten ko-
keiluluontoisesti sormustestin. Sor-
mus pyörii useissa kohdissa jonkin 
verran ja joissakin kohdissa vinhasti 
tai sitten heijaa edestakaisin. Aivan 
rauhallista kohtaa talosta on vaikea 
löytää. Näin noviisina olen yrittänyt 
löytää talosta rauhallisen paikan sän-
gylle, mutta siitä huolimatta tuntuu, 
ettei unenlaatu parane. Kotiimme on 
tehty myös energiapuhdistus. Näin 
olen alkanut pohtia lattialämmityk-
sen roolia tässä. Emme myöskään 
oikein tiedä, kuinka ratkaisisimme 
tilanteen. Muut meillä eivät oireile 
mitenkään.

Tiinan vastaus: Vuosien aikana on 
kursseillani ollut herkkiä henkilöitä, 
jotka ovat vuodessa tai parissa men-
neet loppuun palaneen tilaan (= Bioe-
nergiakenttä n. 5 cm ja hiven-ja alku-
ainevaranto n. 5%) juuri vesikiertoisen 
lattialämmityksen takia, kun asiaa 
on yliaistillisesti tutkittu. Siten ve-
den päällä eläminen ja nukkuminen 
ei ole hyväksi ja kun siihen liittyy vie-
lä sähkön ja veden yhteisvaikutus, jol-
loin sähköpumppu koko ajan pumppaa 
ja liikuttaa vettä lattian alla olevissa 
putkissa, on ymmärrettävää, että her-
kät sairastuvat. Myös monet ns. rautai-
semmat ihmiset eli muut perheenjäsenet 
ovat myöhemmin sairastuneet eli heihin 
vaikutus tulee ilmeisesti viiveellä. Sa-
man olen huomannut lemmikeistä, kun 
eräällä rouvalla oli koirakennel, niin osa 
pennuista syntyi sairaana ja emäkin oli 
loppuun palaneen tilassa. Aiemmin an-
noin ohjeeksi, että parasta olisi muuttaa 
asunnosta pois, joka ei ole nykyisin niin 
helppoa ja toiseksi vaihtoehdoksi esitin, 
että putkista voi imeä alipaineella ve-
den pois ja siirtyä toiseen lämmitysjär-
jestelmään. Nykyään onneksi yliaistilli-
set tutkimustulokseni ovat tuoneet esille, 
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että vesikiertoisen lattialämmityksen yl-
le  voivat sellaiset auttajat, jotka ovat 
asian oppineet kursseiltani, materiali-
soida astraalisen suojan, jonka ansiosta 
jo hyvin monet pystyvät asumaan täl-
laisessa talossa.  Jos kuitenkin on osta-
massa uutta asuntoa, niin itse valitsisin 
sellaisen asunnon, jossa ei ole vesikier-
toista lattialämmitystä. Tärkeää on ai-
na myös hävittää aina asunnosta pois 
haitallinen maa- eli G-säteily, joka on 
huono yhdistelmä sähköä vaativien lait-
teiden kanssa. Kaikkea hyvää sinne!

Kysymys henkisestä tiestä: 

Mitä tapahtuu henkiselle ihmiselle ja 
auttajalle, kun hän auttamistyössään 
lähtee tietoisesti ns. väärille poluille? 
Menettääkö hän henkiset voimansa 
kokonaan ja mikä ylipäätään on pie-
nin mahdollinen henkinen voima, 
jolloin ihminen pystyy auttamaan 
edes jonkin verran? Onko henkisil-
lä voimilla jokin ”alaraja”, jonka alle 
jouduttuaan voimat eivät enää palaa?

Tiinan vastaus: Yleensä ihminen ei 
lähde omasta mielestään tietoisesti ns. 
väärille poluille, koska taustalla ja läh-
tökohtana voi olla hyvinkin ylevät aja-
tukset tai toimintatavat. Kuitenkin, 
kun alkaa saada huomiota tai mainetta, 
jota voi myös itse pönkittää kehumalla 
omia taitojaan tai yhteyksiään, saattaa 
pikku hiljaa toimintaan tulla lieveilmi-
öitä, jotka alkavat syödä henkilön aiem-
min ehkä saavutettuja henkisiä voimia 
ja omaa terveys-Be-kenttää. Tämä syö-
minen voi olla esim. sellaista, että hen-
kilö luulee asioivansa Arkkienkeleiden 
kanssa, mutta todellisuudessa saakin tie-
dot ja voimat luonnonhenki- tai vaina-
jatasolta, jolloin varsinkin jälkimmäi-
sessä tapauksessa henkilö alkaa antaa 
omia voimiaan huomaamattaan, että 
yhteydet jatkuisivat. Kun ensin omat 
voimat on käytetty, niin sitten medi-
taatio- tai vastaavassa tilaisuudessa 
aletaankin voimia viedä mukaan tul-
leilta. Jos toimintaan liittyy oman egon 

pönkittämistä, esim. toiseen tarkoituk-
seen käytettävien ohjeiden vääristelyä 
tai muuttamista luonnonhenki- tai vai-
najatasolta saatavan tiedon mukaiseksi, 
Yläkerta ei enää ylläpidä ja tue saavu-
tettuja henkisiä voimia, jos niitä ei enää 
käytetä siihen ja niihin tarkoitusperiin, 
mihin ne on annettu ja tämä näkyy sii-
nä, että henkilön Henkinen Be-kenttä 
alkaa pikku hiljaa pudota, koska hen-
kisiä voimia ei enää tarvita. Lopulta 
voi käydä niin, että henkilön Henkinen 
Be-kenttä menee arvoon 170cm, jol-
loin ollaan vaarallisilla vesillä. Tämä 
voi tapahtua esim. 1–2 vuoden kulues-
sa, jolloin henkilö menee valurautaisek-
si eli että hänellä ei ole enää henkisiä 
voimia lainkaan. Sieltä häntä on tä-
mänhetkisen tiedon mukaan mahdo-
ton saada enää tässä elämässä takaisin 
henkiselle tielle, vaan hänelle uusi yri-
tys tulee sitten seuraavissa inkarnaa-
tioissa. Jos kuitenkin henkilö huomaa 
toimineensa väärin ja hänellä on vielä 
jäljellä hieman yli 170cm Henkistä voi-
maa, tällöin onnistuu vielä hänelle uu-
sien henkisten voimien vuodatus, yleen-
sä ainakin kerran, koska voimat eivät 
häneltä mene läpi 24 tunnissa eli pois-
tu kuten tapahtuu sellaiselle henkilölle, 
jonka HBe-kenttä on 170cm. Sanomat-
takin on selvää, että saatuja uusia Hen-
kisiä voimia tulee jatkossa käyttää vain 
siihen, mihin ne on tarkoitettu, jotta ne 
säilyvät. Näissä merkeissä kaikkea hy-
vää sinne!

Kysymys patjasta: 

Olenko oikeassa, kun on ruvennut 
tuntumaan, ettei hankkimani ihon 
lämpöön mukautuva sijauspatja ole 

terveellinen (patjassa myös viilentävä 
ominaisuus)?

Tiinan vastaus: Jostain syystä näyt-
tää, että yleisellä tasolla mitattuna nuo 
patjasi ominaisuudet olisivat haitalli-
sia keholle ja asiaan saan heti sellaista 
vahvistusta, että haitta osuu munuai-
siin ja niiden toimintaan. Kaikkea hy-
vää sinne! 

Kysymys B-vitamiinista: 

Tiina sanoi jollain kurssilla, että 
Saluksen B-vitamiinit-nestettä olisi 
hyvä ottaa 2 kertaa vuodessa. Tuota 
tuotetta ei tahdo saada mistään. On-
ko tullut ilmi jotain korvaavaa tuo-
tetta tälle?

Tiinan vastaus: Näyttää tällä het-
kellä siltä, että Saluksen B-vitamiinit 
250ml:n pullon saa parhaiten tilat-
tua nettikaupoista, esim.  www.cdon.
fi Salus B-vitamiinikompleksi tonic 
250ml tai www.fruugo.fi jossa se on 
nimellä Salus B complex Vitamine del 
complesso 250ml. Markkinoille on tul-
lut myös uudentyyppinen ruokapohjai-
nen B-vitamiinivalmiste Wild Nutri-
tion Food-Grown B Complex Plus (60 
kapselia purkissa).  Tuotetta saa aina-
kin Pur-kaupasta Kampista, jolla on 
myös nettikaupasta www.pur-kauppa.
fi . Koska samalla valmistajalla  on siel-
lä monia tuotteita myynnissä, tulee olla 
tarkka, että tilaa oikean tuotteen. Kaik-
kea hyvää sinne!

KYSY POIS
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Kysymys energiapilarista: 

Olen lukenut myös sellaisesta ilmiös-
tä kuin energiapilari, onko teillä tie-
toa tai kokemusta sellaisesta? Jos on, 
niin onko tuo energia ihmiselle posi-
tiivista vai negatiivista?

Tiinan vastaus: Eskon yliaistillisista, 
maasäteilyä koskevista tutkimuksis-
ta ei löydy tietoa tuollaisesta energia-
pilarista, jolla tarkoitit ilmeisesti jois-
sakin maasäteilypiireissä tunnistettua 
geomagneettista pyörrepilaria, mutta 
sitä vastoin asiasta tuli voimakkaas-
ti mieleeni luonnossa esiintyvä horna, 
jota Esko Jalkanenkin aikanaan tutki. 
Hornahan kuuluu pääasiassa luonnon 
energiajärjestelmiin ja se on samalla 
tavalla sylinterinmuotoinen kuin edellä 
kuvattu pyörrepilari, mutta se vaikut-
taa niin maan alle kuin ylöspäinkin. Jos 
ihmiset kulkevat yli (tarkemmin oikeasti 
” läpi”) tämän hornan esim. luonnossa, 
niin se vie ihmiseltä muutamaksi tun-
niksi bioenergiakentän kasaan eli sen 
vaikutus on siinä mielessä ihmiselle ne-
gatiivinen. Eskon tutkimuksista löytyy 
myös ns. Kosminen energiaputki, jonka 
läpi kulkee positiivinen, rakkauden voi-
ma, jotka käytetään auttamistehtäviin.  
Tuo putki syntyy tarpeesta eli se mate-
rialisoituu silloin, kun riittävillä hen-
kisillä voimilla tehdään auttamistöitä. 
Tämä voima on korkeaa, Pyhän Hen-
gen voimaa. 

Kysymys röntgenistä: 

Hei! Olen joutunut käymään rön-
tgenissä useampaan kertaan tänä ja 
viime vuonna (esim.TT-kuvauksissa 

3 kertaa). Lääkärit ovat määränneet, 
ja minä olen tietenkin totellut. Nyt 
olen havahtunut miettimään, kuinka 
paljon olenkaan saanut röntgensäteitä 
kehooni. Onko mitään konstia, mil-
lä voisi vahvistaa ”kroppaansa” etu-
käteen ennen röntgeniä, ja voiko jäl-
kikäteen tehdä mitään poistaakseen 
itsestään säteilyä? Vinkeistä kiitolli-
sena!

Tiinan vastaus: Paras suojaus röntgen-
säteitä vastaan on se, että oma hiven- ja 
alkuainevarasto pidetään koko ajan täy-
tenä eli 100%:na. Siten hyvinvoinnin 
tueksi suosittelen Tuhkavesitippakuure-
ja keväisin ja syksyisin. Toinen tärkeä 
asia on aina pyytää suojauspyyntö en-
nen tutkimusta esim. sanoen: ”Pyydän 
suojauksen koko tutkimuksen ajaksi hai-
tallisilta säteilyiltä. Kiitos.” Myös jos itse 
tekee kursseilla opettamiani positiivisen 
energian välitystehtäviä eli kuntoutuk-
sia, voi ”itsensä ja kaikki ne henkilöt 
kuntouttaa, joiden kanssa on tekemissä 
tutkimuksen aikana” esim. Kuntoutta-
jan Käsikirjan ohjeella 153. Aina myös 
kannattaa ennen röntgentutkimuksia 
tutkia röntgenosaston ja jopa koko sai-
raalan energiatkin ja  tarvittaessa kor-
jata epäharmoniat pois. Nykyään on 
paljon sairaaloissa lähimenneisyyden 
pelko- ja kauhuenergiaa, joka löytyy, 
kun kohteen värähtely on 15 ja sen jäl-
keen ne voi hävittää Käsikirjan ohjeilla 
72 tai 135. Kaikkea hyvää sinne!

Kysymys kookosöljystä: 

Mitä mieltä olet kookosöljyn terveel-
lisyydestä? Olen aina luullut sitä erit-
täin epäterveelliseksi, mutta nyt jot-

kut uudet tutkimukset kertovat, että 
se onkin hyväksi. Tappaa syöpäsoluja 
yms. Mahtaako pitää paikkansa?

Tiinan vastaus: Rasvoja tarvitaan 
päivittäin ja niiden turvallinen määrä 
vuorokaudessa on: 1-3 rkl voita ja 1-3 
rkl oliivi-tai rypsiöljyä. Tuotteet on hyvä 
olla luomulaatua. Sitä vastoin ei ole mi-
tään estettä, etteikö joinakin päivinä ota 
hieman vaihtelua ruokavalioon ja käy-
tä vaikkapa seesamiöljyä tai kookosöljyä 
ruoanlaitossa. Kookosöljyn muistan jo 
terveydenhuollon opinnoista sellaisena 
tuotteena, jossa on mono-tyyppisiä tyy-
dyttyneitä rasvahappoja, joten sen suosio 
ei terveystutkimuksessa tuolloin yltänyt 
aivan muiden tasolle. Nyt on tosiaankin 
ollut uusia lääketieteenkin tutkimuksia, 
joissa kookosöljyä on suositeltu jopa eri-
laisiin hermostoperäisiin sairauksiin, 
joten tuskin mitään vaaraa, jos sitä 
viikoittain silloin tällöin käyttää. Itse 
käytän luomukookosöljyä joskus ruoan-
laitossa silloin tällöin ja olen myös suo-
sitellut sen käyttöä sellaisille henkilöille, 
joiden suu kuivaa öisin esim. koneellisen 
ilmastoinnin takia. Tällöin ennen nuk-
kumaanmenoa, hammaspesun jälkeen, 
voi ottaa puoli teelusikallista luomukoo-
kosöljyä sellaisenaan suuhun, jonne se 
sulaa mukavasti. Kaikkea hyvää sinne!

Kysymys saunan energioista: 

Mökkimme on meille rakas metsä-
paikka meren läheisyydessä, jossa 
vietämme suurimman osan ajastam-
me. Poikani on 2-vuotias ja saunas-
sa ollessamme poika on alkanut ter-
vehtiä ”ukkea” (2-vuotiaan kielellä). 
Ensimmäisellä kerralla poikamme 

KYSY POIS
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KYSY POIS

Tehdään Eskosta yhdessä!
Onko kiinnostuksesi kohteena esim. terveyteen

tai hyvinvointiin liittyvät asiat, huoli
maapallon tilasta tai ihmiskunnan

edesottamuksista, ryhmä- tai varputoiminta,
kurssilta saadut elämykset tai kokemukset,
matkat, eläinten maailma tai vaikka runot?
Myös, mikäli työssäsi tai yrittäjänä sovellat

kursseilta opittuja tekniikoita, tartu nyt toimeen
ja kerro toiminnastasi! Eskonen on meidän

kaikkien jäsenten iloksi ja henkiseksi voimaksi
tarkoitettu ikioma 4-värinen jäsenlehti.

Eskonen ilmestyy kolme kertaa
vuodessa: huhtikuussa,

elokuussa ja joulukuussa.

Tekstit ja mahdolliset kuvat voi
lähettää 1-2 kuukautta ennen

lehden ilmestymistä
osoitteeseen

toimisto@eskojalkanen.net

vähän pelästyi, muutaman kerran jälkeen tutustui ja nyt hyvin ilah-
tuneena tekee ukelle tilaa lauteille. Olen jutellut paljon poikani kans-
sa tästä ukesta mutta en itse näe häntä. Aluksi oletin kyseessä olevan 
maanläheisen vainajan ja toivottelin hänelle/heille hyvää matkaa. Il-
meisesti tämä ukke on kuitenkin jotain muuta ja meillä on onni saada 
elellä täällä mökissämme suojaavan luonnon kanssa. Voisinko joten-
kin tukea poikani selvästi avointa energiaa niin että hän saisi pitää 
varttuessaankin sen avoimena? Osaatko kertoa kenen kanssa saunom-
me? Kiitos teille, kaikkea hyvää toivottaen!

Tiinan vastaus: Kyllä saunassa ilmeisesti on luonnonhenki, tässä tapauk-
sessa tonttu ja ilmeisesti myös mörkö, jota ei kuitenkaan  tarvitse pelätä. 
Ennen kouluikää lapsilla on usein näkymättömiä ystäviä, joita he näkevät 
ja joille he myös puhuvat. Valitettavasti, kun koulumaailma alkaa, niin 
ajattelu siirtyy enemmän aivopuoliskon toiselle puolelle ja koulumaailma 
syrjäyttää tämän herkkyyden. Yleensä kannattaa asioista yrittää puhua 
lapsille hyvin yksinkertaisella tavalla, kertoen vähitellen omista ajatuksista 
näiden asioiden suhteen ja vastata vain niin pitkälle, kun lapsi asioista ky-
syy. Saunassa käydessä voi aina laittaa siellä olevat luonnonhenget (tontut 
ja mahdolliset möröt) paratiisitilaan esim. Käsikirjan ohjeella 153, koska 
mörkö on negatiivinen luonnonhenki. ✿

Kuntoutusvinkit
Tee oma paratiisikierros 
(Käsikirjan ohje 276)
PPHS. JK:n ja kaikkien Gur-voimien avul-
la pyydän (pyydämme), että ____ (sano jo-
kin edellisistä Kysy-palstan asioista mieleesi 
noussut kuntoutettava ryhmä viivan kohdalla 
esim. kaikki luonnonhenget) nostetaan para-
tiisitilaan.  Edelleen samoilla voimilla pyydän 
(pyydämme), että___ (sano nyt tästä eteen-
päin aina oma uusi kuntoutettava ryhmä) 
nostetaan paratiisitilaan. Edelleen samoilla 
voimilla pyydän (pyydämme), että ___   nos-
tetaan paratiisitilaan. Edelleen samoilla voi-
milla pyydän (pyydämme), että____   noste-
taan paratiisitilaan. Edelleen samoilla voimilla 
pyydän (pyydämme), että____   nostetaan pa-
ratiisitilaan. Edelleen samoilla voimilla pyydän 
(pyydämme), että____ nostetaan paratiisiti-
laan. Edelleen samoilla voimilla pyydän (pyy-
dämme), että____  nostetaan paratiisitilaan. 
Edelleen samoilla voimilla pyydän (pyydäm-
me), että____   nostetaan paratiisitilaan. Edel-
leen samoilla voimilla pyydän (pyydämme), 
että____   nostetaan paratiisitilaan. Edelleen 
samoilla voimilla pyydän (pyydämme), että 
___nostetaan paratiisitilaan. Kiitos.

Uuden ajan apua henkisellä tiellä 
harhautumiseen (Käsikirjan 
ohje 115 soveltaen)
PPHS. JK:n ja kaikkien Gur-voimien ja kaiken 
käytettävissä olevan henkisen lisävoiman 
avulla pyydän (pyydämme), että kaikki ne toi-
mijat, jotka Hyvän ja Valon nimissä johtavat 
tietäen tai tiedostamattaan ihmisiä harhaan, 
nostetaan rajattomaan paratiisitilaan, jonne 
heidät lukitaan, ja että siellä hyvät astraaliset 
haltiat puhdistavat heidän aivoistaan kaikki 
negatiiviset mielikuvat ja että siellä myös hei-
dän omatuntonsa herätetään Totuuteen asti. 
Tämän jälkeen Jeesuksen Kristuksen, kaikkien 
Gur-voimien sekä erityisesti Pluton voiman ja 
viisauden avulla pyydän (pyydämme) saada 
puhdistaa maapalloa kaikista tästä toiminnas-
ta johtuvista sivutuotteista niin laajalti kuin 
on tarpeen ja sallittu. Samalla myös pyydän 
(pyydämme), että avuksi tulee 30 auttajaa, 
joilla kaikilla on 5 miljoonan metrin henkinen 
kenttä. Kiitos!
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Terveyttä ja hyvää vointia

Kun Helsingin Yliopiston ilmakehätieteen apulaispro-
fessorilta,  Pauli Paasoselta kysyttiin HS:ssa, mikä 

tai mitkä asiat saastuttavat maapalloa eniten, hän vastasi, 
että erilaisten saasteiden vertailu on vaikeaa. Kuitenkin 
on varmaa, että öljyn, kivihiilen, maakaasun ja turpeen 
polttaminen aiheuttaa erityisen suurta haittaa niin ympä-
ristölle kuin ihmisten ja muiden eliöiden terveydelle ym-
päri maailmaa. Eskokin huomioi jo tutkimuksissaan, et-
tä olosuhteiden huononeminen tuo vuosittain maailmaan 
200 uutta sairautta.

Näillä fossiilisilla polttoaineilla tuotetaan suurin osa käyt-
tämästämme sähköstä, lämmöstä ja muusta energiasta. 
Myös melkein kaikki liikenteen polttoaineet, kuten ben-
siini, on tehty öljystä. Kun fossiilisia polttoaineita polte-
taan, ilmakehässä olevan hiilidioksidin määrä lisääntyy, 
mikä aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. 

Tämä ilmastonmuutos vaikeuttaa monella tavalla elämää 
kaikkialla maapallolla, esim. lisäämällä jossain kuivuttaa 
ja toisaalla myrskyjä. Osa lisääntyvästä hiilidioksidista si-
toutuu ilmasta meriin ja aiheuttaa haittaa mm. koralleille.

Fossiilisten polttoaineiden polttaminen tuottaa ilmake-
hään myös pienhiukkasia. Niiden hengittäminen on hai-
tallista terveydelle ja ne voivat myös vahingoittaa kasveja 
ja vesistöjä laskeutuessaan maan pinnalle.

Vuoden alun Pekingin talviolympialaisista uutisoi Hel-
singin Sanomat laajasti. Pekingin ilmanlaatua kauan 
seurannut analyytikko Lauri Merivirta kertoi, että vuo-
sikymmen sitten Pekingin ilman pienhiukkaspitoisuus oli 
pahimmillaan 100 mikrogrammaa kuutiometrissä ilmaa. 

Viime vuonna luku putosi 33 mikrogrammaan, ja se täyt-
ti ensimmäistä kertaa Kiinan omat ilmanlaatustandardit. 

Silti hyvään ja terveelliseen ilmaan on vielä paljon mat-
kaa. Helsingin keskustassa pienhiukkaspitoisuus on 9 mi-
krogrammaa ja Maailman terveysjärjestön suositus on 5 
mikrogrammaa.

Helsinkiä kuten muitakin satamakaupunkeja kuormitta-
vat myös erityisesti kansainväliset risteilyalukset sesonki-
aikana, jolloin ne eivät voi kytkeytyä maasähköön ja siksi 
niiden tyhjäkäynti tuottaa satamassa ollessa 50-80 %:ia 
laivojen ilmanpäästöistä. Ruotsiin suuntaavilla matkusta-
jalaivoilla on mahdollisuus kytkeytyä maasähköön.  Koska 
isojen projektien toteutuminen ei tapahdu hetkessä, menee 
ainakin 8 vuotta ennen kuin kansainväliset risteilijät pää-
sevät tämän maasähkön piiriin, kerrottiin myös HS:ssa.

Näistä tiedoista huolestuneena, halusin myös Kesäpäivillä 
ja  Värähtely-klubin Puutason-zoomissa ottaa esille  ilman 
pienhiukkastilanteita eri paikkakunnilla yliaistillisin tut-
kimuksin ja hyvin mielenkiintoisia asioita selvisi.

Esimerkiksi Helsingissä oli elokuussa pienhiukkaspitoi-
suus keskimäärin 11 ja lokakuussa 15 mikrogrammaa. 
Huomioitavaa oli se, että lokakuussakin vielä oli Kata-
janokan satamassa tuo arvo 20 ja Hernesaaren satamas-
sa 26.  Myös Kotkassa, joka sijaitsee rannikolla oli elo-
kuussa ja vielä lokakuussakin ilmassa 23 mikrogrammaa 
pienhiukkasia.  Turussa oli  elokuun arvo  12 ja lokakuun 
arvo 15. Vastaavat luvut olivat Loviisassa 35 ja 37. Maa-
rianhaminassa olivat edellä mainitut arvot 13 ja 15. Es-
poon Kivenlahdessa kesäarvo oli 9, mutta lokakuussa 12. 
Hirvaskankaalla, huutokauppakeisarin alueilla oli ilmassa 

HYVÄ 
JA TERVEELLINEN ILMA
Teksti: Tiina Lindholm

Lisätiedot: HS (4.11.2022, 25.7.2022, 
9.2.2022 ja 18.9.2020)

Kuva: Pixabay
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Kuntoutusvinkki
llman kuntoutus (Käsikirjan ohjeesta 237)
PPHS. JK:n ja kaikkien Gur-voimien ja kaiken käytettävis-
sä olevan henkisen voiman sekä erityisesti viidennen, ilman 
laatua puhdistavan Gur-voiman avulla pyydämme (pyydän) 
saada puhdistaa maapallon ilmaa kaikista myrkyistä ja muis-
ta haitoista niin laajalti kuin on tarpeen ja sallittu mat.-de-
mat., mat.-demat., mat.-demat., mat.-demat., mat.-de-
mat., mat.-demat., mat.-demat., mat.-demat., mat.-demat., 
mat.-demat., mat.-demat., mat.-demat., mat.-demat., 
mat.-demat., mat.-demat.,  mat.-demat., mat.-demat., 
mat.-demat., mat.-demat., mat.-demat., mat.-demat., 
mat.-demat., mat.-demat., mat.-demat., mat.-demat., 
mat.-demat., mat.-demat., mat.-demat., mat.-demat. ja  
mat.-demat.  Pyydämme (pyydämme) saada siunata lopuksi 
kaikki nämä kohteet ja pyydämme (pyydän) näihin kohtei-
siin Findhorn-voimaa niin paljon kuin on tarpeen ja sallittu. 
Kiitos.

Uuden Ajan apua ilman saastuttamisen 
lopettamiseksi (Käsikirjan ohje 115 soveltaen)
PPHS. JK:n ja kaikkien Gur-voimien sekä kaiken käytettä-
vissä olevan henkisen lisävoiman avulla pyydämme (pyy-
dän), että kaikki tehtaat, niiden omistajat ja henkilöt, jotka 
saastuttavat ilmaa nostetaan (rajattomaan) paratiisitilaan, 
jonne heidät lukitaan ja että siellä hyvät astraaliset haltiat 
puhdistavat heidän aivoistaan kaikki negatiiviset mielikuvat 
ja että siellä myös heidän omatuntonsa herätetään totuuteen 
asti. Tämän jälkeen JK:n, kaikkien Gur-voimien sekä erityi-
sesti Neptunuksen voiman ja viisauden avulla pyydämme 
(pyydän) saada puhdistaa maapallon ilmaa kaikista ilman 
saastuttamiseen liittyvistä haitoista ja sivutuotteista, niin 
laajalti kuin on tarpeen ja sallittu. Samalla myös pyydämme 
(pyydän), että avuksi tulee kolmekymmentä auttajaa, joilla 
kaikilla on viiden miljoonan metrin henkinen kenttä. Kiitos.

elokuussa 20 mikrogrammaa pienhiukkasia ja lokakuussa 
17.  Kemissä vastaavat arvot olivat 15 ja 16.

Mielenkiintoinen tutkimuskohde oli Helsinki-Vantaan 
lentokenttä, jossa elokuun arvo oli 30 ja lokakuussa 36.  
Sitä vastoin lentokentän sisätiloissa uudella puolella oli-
vat pienhiukkaspitoisuudet vain 5 ja vanhalla puolella 8. 

Jos haluaisi asua Maailman terveysjärjestön suosituksen 
mukaisella hyvän ja terveellisen ilman alueella, niin ai-
nakin sellainen paikka olisi Pohjoisnapa (pienhiukkas-
pituusarvo 3).  Myös hyviä vaihtoehtoja  löytyy varmaan 
paljon Suomestakin ja sellaisia ovat esim.  lokakuun mit-
tauksissa Hyvinkää (arvo 7), Kytäjä (arvo 3), Myrskylä 
(arvo 10), Riihimäki (arvo 11), Askola (arvo 7),  Ivalo 
(arvo 10).

Sitä vastoin maapallon suurkaupungeissa menettää hel-
posti terveytensä ja saa kärsittäväkseen erilaisia keuhko-
sairauksia, kun esim. lokakuiset yliaistilliset mittaukset 
osoittivat, että ilman pienhiukkaspitoisuus kuutiometris-
sä ilmaa oli  Mexico Cityssä  ja Delhissä 54,5, Pietaris-
sa 53 ja Moskovassa 45 sekä Pekingissä 35,5. Pekingin 
nykyisen hiukkastason arvioidaan nostavan esimerkiksi 
keuhkosyövän riskiä noin 45 %:ia ja monien sydän- ja ve-
risuonitautien riskiä 40-70 %:ia, siten sillä on väliä, missä 
asuu. Juuri tulleen tiedon mukaan Intian pääkaupungissa 
Delhissä jouduttiin jopa koulut sulkemaan marraskuise-
na perjantaipäivänä, kun ilmassa oli noin 25-kertaisesti 
vaarallisia pienhiukkasia verrattuna WHO:n antamiin 
enimmäissuosituksiin.

Kun nyt energiarintamalla on vaikeuksia ja sähkön hinta 
vaihtelee voimakkaasti, monet pyrkivät pienentämään säh-
könkulutusta polttamalla esim. takassa puita. Halusin sik-
si myös tietää, miten ilman pienhiukkapitoisuus vaihtelee 
tavallisen omakotitalon olohuoneessa,  kun siellä poltetaan 
takkaa ja kodissa on koneellinen ilmastointi ja jossa nor-
maalitilassa on ilman pienhiukkapitoisuus 7 mikrogram-
maa. Jos  tulisija on avotakka nousee pienhiukkaspitoisuus 
arvoon 15 ja varaavaa luukullista takkaa käytettäessä arvo 
nousee vain pari yksikköä, arvoon 9. Siten varaavan takan 
käyttö näyttää aika turvalliselta vaihtoehdolta. On myös 
tärkeää, että käytetään kuivia polttopuita ja tilataan nuo-
hooja 1–2 vuoden välein, että puiden palaminen on tasaista 
ja ettei aiheuteta ympäristölle liikaa kuormitusta. Esim. 
tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla, jos ne ovat vaikkapa 
laaksomaisessa ympäristössä, voi samaan aikaan poltet-
tavien takkapuiden savu pienhiukkasineen jäädä alueelle 
seilaamaan pidemmäksikin aikaa ja kulkeutua ilmanvaih-
tokanavia pitkin takaisin kotien sisälle.

Eräs tärkeä asia on vielä mainitsematta. Kannattaa sel-
vittää, kenen tehtävä on pitää huolta asunnossa tai talossa 
ilmanvaihtoon liittyvien suodattimien kunnosta eli ku-
ka pesee mahdolliset suodattimet seinissä olevissa ilmas-
tointiaukoissa tai kuka vaihtaa esim. ilmanvaihtokoneisiin 
useamman kerran vuodessa suodattimet. On nimittäin 
käynyt ilmi, että yliaistillisissa mittauksissa asunnon arvo 
asteikolla 1–10 voi pudota montakin arvoa alaspäin, jos 
näistä asioista ei pidetä säännöllisesti hyvää huolta.

Onneksi voimme tehdä myös paljon henkisiä toimia ti-
lanteiden parantamiseksi ja mikäpä olisi sen parempaa 
kuin ryhtyä heti yhdessä toimiin! Yhdessä olemme enem-
män! ✿

Terveyttä ja hyvää vointia
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Värähtely-klubi ja 
turvallinen matkustaminen
Teksti Tiina Lindholm

Silmiisi on ehkä sattunut Uutiskirjeen tai tämän leh-
den kautta, että nyt on mahdollisuus liittyä Väräh-

tely-klubiin, jossa tarjolla on kaksi eri tasoa, Taimi- ja 
Puujäsenyydet.

Värähtely-klubin tarkoituksena on tuoda harmoniaa, ko-
konaisvaltaista hyvinvointia ja etuja elämääsi. Molemmil-
la tasoilla saat mm. joka kuukausi kirjoittamani artikke-
lin ja  Puutasolla voit lisäksi osallistua kuukausittain live 
zoomiin kanssani tai katsoa myös jälkeenpäin tuon eri 
aiheita käsittelevän videon tallenteena. Jotta pääsisit vä-
hän Värähtely-klubin tunnelmiin, laitan tässä maistiaisik-
si turvalliseen matkustamiseen liittyvän artikkelini, joka 
on julkaistu aiemmin Värähtely-klubissa.

Turvallista arkielämän matkustamista
Moni meistä joutuu päivittäin, viikoittain tai kuukau-
sittain käyttämään erilaisia ajoneuvoja 
päästääkseen työpaikalle, kylävierailulle 
tai vaikkapa rakkaan harrastuksen pariin. 
Siten kaikenlainen liikkuminen kuuluu 
arkielämäämme. Miten tällaiset siirty-
miset paikasta toiseen voisi tehdä mah-
dollisimman turvallisesti ja mitä henkisiä 
toimia olisi hyvä liittää näihin siirtymi-
siin ja matkoihin, että koronankin vaih-
televat kiemurat eivät meitä sairastuttai-
si tai muulla lailla hankaloittaisi meidän 
yhteydenpitoamme muihin ihmisiin?

Kaikki tämä tuli mieleeni, kun lähdin kotoa kohti Helsin-
gin keskustaa hoitamaan asioitani n. 50 kilometrin pää-
hän, Pohjolan liikenteen bussilla. Huomasin nimittäin he-
ti, kun olin istuutunut bussiin, että automaattisesti aloin 
tehdä minulle tutuksi tulleita henkisiä ohjeita, jotka liit-
tyvät matkustamiseen  ja siitä sainkin idean, että nämä ja 
monet muut matkantekoon liittyvät ohjeet on minun nyt 
hyvä jakaa täällä meidän Värähtely-klubissamme meidän 
kaikkien kesken.

Heti siis bussissa istuuduttuani päätin kuntouttaa kuljet-
tajan ja kaikki ne matkustajat, jotka olivat jo linja-autossa, 
kun sinne saavuin ja vielä loppumatkalla mukaantulijat, 
että kaikille tällä bussimatkalla oleville saataisiin täysi 
suojaus päälle. Siten tein seuraavan henkisen pyynnön. 
Pyydän Pyhän Hengen suojauksen. Jeesuksen Kristuksen 
ja kaikkien Gur-voimien avulla pyydän, että tämän bussin 
kuljettaja ja kaikki tässä bussissa juuri nyt olevat henki-
löt ja vielä matkan varrella myöhemmin kyytiin tulevat, 
nostetaan paratiisitilaan. Kiitos. 

Näillä toimilla saadaan aina myös kuljettaja kuntoutettua, 
koska onhan tärkeää, että kuljettaja ajaa virkeänä, eikä 
väsyneenä, jolloin rattiin nukahtaminen voi olla vaarana, 
ääripäätilannettakin ajatellen. Kuljettajillahan on epä-
säännöllinen työ ja työvuorot voivat venyä kovinkin myö-
hään, jolloin unensaanti tai yöunet saattavat häiriintyä, 
jolloin väsyneenäkin jotkut kuljettajat saattavat aloittaa 

työpäivänsä tai iltavuoronsa. 

Haluan aina myös samalla kuntouttaa 
kaikki maapallon muut kuljetusajoneuvo-
jen kuljettajat, koska on tärkeää, että niin 
pieniä kuin isojakin ajoneuvoja liikuttele-
vat kuljettajat ovat liikenteessä hereillä ja 
hyvässä ajokunnossa. Siksi tein vielä jat-
kokuntoutuksen seuraavin sanoin:
Pyydän Pyhän Hengen suojauksen. Jee-
suksen Kristuksen ja kaikkien Gur-voi-

mien avulla pyydän, että kaikki kuljetusajoneuvojen 
kuljettajat, jotka nyt ovat liikenteessä  nostetaan paratii-
sitilaan. Kiitos.

Tämän jälkeen haluan aina, että tämä kuljettaja, jonka 
kyydissä nyt olin tai sitten muut kuljettajat, jotka myö-
hemmin tulevat ajamaan tätä samaa linja-autoa, tank-
kaantuisivat aina, kun ovat ajossa ja siksi tein vielä kul-
jettajan tuolille seuraavan pyynnön: Pyydän Curry-linjan 
tämän linja-autoni kuljettajan tuolin alle niin pitkäksi ai-
kaa kuin on tarpeen ja sallittu. Kiitos. Näin tuon istui-

Kaikenlainen 
liikkuminen 

kuuluu 
arkielämäämme

Terveyttä ja hyvää vointia
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men päällä ajaviin kuljettajiin pääsee jatkuvasti virtaa-
maan bioenergiaa, joka heitä voimaannuttaa.

Nyt kun kuljettaja ja matkustajat on huomioitu, laitan vie-
lä kylmäfuusioreaktorit ”laulamaan” linja-autoon, että jos 
kuljettajan tai matkustajien joukossa on sairaita henkilöitä, 
esim. koronaviruksiin tai niiden muunnoksiin sairastunei-
ta tai niitä kantavia henkilöitä, saadaan ajoneuvon tilanne 
pidettyä tällä lailla terveyttäkin ajatellen paljon turvalli-
sempana. Itse käytän aina tässä hieman pidempää ohjet-
ta, kun materialisoin kylmäfuusioreaktoreita, jotka sitten 
puhkuvat bioenergiaa joka suuntaan. Nykyään meillä kai-
killa on niin korkeat kursseiltani saadut 
henkiset voimat, että tällaisten astraali-
tasolle materialisoitavien henkisten kun-
toutuslaitteiden toimintavalmiuden saa-
vuttamiseen ei enää tarvita parin tunnin 
odotusaikaa, vaan niiden toiminta alkaa 
heti materialisoinnin jälkeen seuraavalla 
pyynnöllä: Pyydän Pyhän Hengen suojauksen. Jeesuksen 
Kristuksen ja kaikkien Gur-voimien avulla pyydän saada 
materialisoida tähän ajoneuvoon niin monta kylmäfuusio-
reaktoria, kuin on tarpeen ja sallittu, joihin tulee Esko 
Jalkasen tutkimusten mukainen määrä deuteriumia, tri-
tiumia ja palladiumia ja kutakin laitetta hoitamaan kolme 
hyvää haltiaa, Pomo mukaan lukien. Kiitos.

Jotkut saattavatkin muistaa tämän näkymättömällä puo-
lella, verhon takana toimivan bioenergiaa puhaltavan lait-
teen, jonka toiminta tarvitsee kolmea alkuainetta, jotka 
edellä tulivat esille eli deuteriumia, tritiumia ja palladiu-
mia. Suurilla henkisillä voimillamme saamme nämä lait-
teet toimimaan pidempään, kun luomme sitä tehtävää var-
ten hyviä haltioita, jotka ottaa sitten komentoonsa niiden 
esimies eli Pomo.

Sen jälkeen vielä kiinnitän huomiota reittiin, jota pitkin 
olen matkustamassa ja nostan tien värähtelyä ja samalla 
teen kuntoutuksen myös tiellä liikkuville seuraavin sa-
noin: Pyydän Pyhän Hengen suojauksen. Pyydän saada 
siunata tämän reitin kaikki tiet (sanotaan mistä mihin 
esim. Pornaisista Helsinkiin) ja samalla pyydän saada li-
sätä Curry-voimaa näille teille niin paljon, että värähtely 
niissä nousee kahteensataan. Ja samalla siunauksen yh-
teydessä Jeesuksen Kristuksen ja kaikkien Gur-voimien 
avulla pyydän, että kaikki näillä tiellä liikkuvat henkilöt, 
joilla on mustia voimia rasitteenaan nostetaan paratiisiti-
laan ja että siellä hyvät astraaliset haltiat puhdistavat hei-
dän aivonsa kaikista pahoista asioista. Samalla pyydän, 
että heidän omatuntonsa nostetaan niin korkealle kuin 
on sallittu. Kiitos.

Edellä mainitut toimet ovat tärkeitä, että kuolleille asfalt-
titeille, joissa värähtely on vain 1 saadaan lisää korkeaa 
olotilaa ensin siunaamalla ja sitten Curry-voiman avulla 
ja samalla kuntoutetaan myös kaikki vaarallisen ajotyylin 
omaavat maanteillä ylinopeutta ajavat henkilöt, jotka vi-
hastuksissaan tai muissa vaikeissa tunnetiloissa ovat tul-
leet negatiivisiksi ja siten vaaraksi ajotavallaan muillekin 
tiellä liikkuville. Myös mustia voimia kantavat alkoholista 
riippuvaiset, huumeidenkäyttäjistä puhumattakaan, joten 
hekin tulevat samalla tällä lailla kuntoutetuiksi, jolloin 
liikenteessä matkustaminen tulee turvalliseksi.

Lopuksi vielä kuntoutan lähialueiden 
asukkaat ja metsäneläimet ja toivon, et-
tä metsäneläimet eivät jäisi autojen alle 
seuraavin sanoin: Pyydän Pyhän Hen-
gen suojauksen. Jeesuksen Kristuksen 
ja kaikkien Gur-voimien avulla pyydän, 
että kaikki tämän reitin varrella asuvat 

lähialueiden asukkaat ja metsäneläimet nostetaan para-
tiisitilaan. Kiitos.

Nyt saatat miettiä, että miten muistat kaikki nämä kun-
toutusohjeet, jotka olen tässä esitellyt. Useille tuo paratii-
sitilan käyttö saattaa olla jo ennestään tuttua ja siten sen 
ympärille on helppo lisätä näitä muita ohjeita. 

Mitään estettä ei kuitenkaan ole sille, että ennen mat-
kaa, jo kotona tekee nämä ohjeet, jolloin sitten bussissa 
tai omalla autolla liikkuessa ei näitä enää tarvitse tehdä.  
Omaan arkielämään saattaa siten viikon sisäänkin mahtua 
monenlaista matkustamista työssä- tai kaupassakäyntiä, 
harrastusten pariin menoa tai vain omien asioiden hoitoa 
tai vierailua kyläpaikkoihin. Siten on tärkeää, että teem-
me näistä lyhyistä tai pidemmistä siirtymistä turvallisia, 
jolloin voimme parhaalla tavalla tukea hyvinvointiamme 
ja pitää ”aisoissa” myös muut tielläliikkujat. On hyvä täs-
sä yhteydessä vielä muistaa, että hyvinvoinnin kannalta 
meille tärkeitä luonnonuutteita ovat Basilikan puristetipat 
ja Pakurikääpäuute.

Jos itse käytät autoa tai liikut perheen, tuttavan tai ystävän 
autolla matkustajana, niin on hyvä huomata, että aivan 
näitä samoja ohjeita on hyvä silloin soveltaa. On tärkeää, 
että omassa autossa on hyvä olotila eli värähtely ja että 
kuskin paikan alla on Curry-linja, kun matkaan lähde-
tään. Mitään estettähän ei ole sille, että laittaa kaikkien 
autossa olevien penkkien alle myös Curry-linjat. 

Jos olet jo ollut mukana pidempään ja käytät varpua tai 
heiluria, niin sitten sinulla on vielä mahdollisuus tehdä 

Pyydän Pyhän 
Hengen 

suojauksen.

Terveyttä ja hyvää vointia
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Kuntoutusvinkki
Liikenneonnettomuuksissa  kuolleiden auttaminen 
(Käsikirjan ohjeet 290 ja 157:n loppuosa)
PPHS. JK:n ja kaikkien Gur-voimien ja kaiken käytettävissä 
olevan henkisen lisävoiman avulla pyydämme (pyydän), että 
kaikki liikenneonnettomuuksissa välitilaan jääneet, maanlä-
heiset vainajat nostetaan korotettuun paratiisitilaan ja luki-
taan sinne loppuiäksi ja että siellä hyvät astraaliset  haltiat 
puhdistavat heidän aivoistaan kaikki negatiiviset mielikuvat 
ja että siellä hyvät astraaliset haltiat puhdistavat heidän ai-
vonsa kaikista ikävistä asioista – ikäviä asioita ei enää tar-
vitse ajatella ja että siellä heidän omatuntonsa herätetään 
auttamistyön suuntaan heti kun on sallittu. Kiitos. Pyydäm-
me (pyydän) tapahtumiin liittyvien henkilöiden puolesta an-
teeksi. JK:n, kaikkien Gur-voimien sekä riittävien henkisten 
voimien ja (mahdollisen) positiivisen karmamme (karmani) 
avulla pyydämme (pyydän) saada kuitata edellä mainittui-
hin maanläheisiin vainajiin liittyneet karmavelat pois niin 
laajalti kuin on tarpeen ja sallittu. Jos elämän pituus ei riitä 
karmalle, pyydämme (pyydän), että Armo voi tulla avuksi. 
Mat.-demat. mat.-demat. ja mat.-demat. Kiitos. Kiitos, kun 
olitte täällä ja hyvää matkaa siellä valossa. Pyydämme (pyy-
dän), että Vainajien paimen vie nämä maanläheiset vainajat 
valoon. Kiitos. Pyydämme (pyydän) lopuksi näille vainajille 
Herran siunauksen ja pyydämme (pyydän) saada siunata ta-
pahtumapaikat ja vainajien luut. Kiitos.

aivan omia yliaistillisia tutkimuksia koskien autoasi, jos 
sinulla on enemmän aikaa käytettävissäsi. 

Edellä annettuja ohjeita voivat siis kaikki käyttää ja silloin 
et tarvitse niiden toteuttamiseen varpua tai heiluria. Jos 
olet vasta vähän aikaa ollut mukana toiminnassamme, ja 
edellä esitetyt ohjeet ovat sinulle vielä aivan uusia, niin 
muistuttaisin Etäperuskurssistani, josta selviävät nopeasti 
käyttämäni sanasto ja miten erilaisia ohjeita voi opetella 
käyttämään. 

Aina jos sinusta tuntuu, että et tiedä, onko sinulla riittä-
västi henkistä voimaa käytössäsi eli pystytkö toteuttamaan 
edellä mainitut ohjeet, niin on hyvä muistaa, että aina 
voit pyytää  ennen pyyntöjä lisävoimaa avuksesi, seuraa-
vin sanoin: Pyydän Pyhän Hengen suojauksen. Jeesuksen 
Kristuksen ja Gur-voiman avulla pyydän, että saan niin 
paljon lisää voimaa kuin tehtävä vaatii. Kiitos. Ja sitten 
ryhdyt hommiin!

Edellä myös mainitsin, että varpua tai heiluria käyttävät 
voivat tehdä myös omia yliaistillisia mittauksia tarpeen 
mukaan. Tällaiset mittaukset sopivat erinomaisesti esim. 
omaan autoon, jonka värähtelyä saattaa aika ajoin olla hy-
vä seurata. 

Ihmiseloon mahtuu erilaisia tapahtumia, niin iloisia kuin 
surullisiakin ja kirkossakäynnit voivat olla iloisia tapahtu-
mia, kun aviopari vihitään tai lapsi kastetaan, mutta myös 
surullisia tapahtumia, kun kyse on vainajan siunaamises-
ta. Siten ei ole ihme, että joskus valovoimainen avunvälit-
täjä saa kirkossa, hautausmaalla  tai jollain historiallisella 
paikalla käynnin jälkeen välitilaan jääneen vainajasielun 
mukaansa, joka jollakin lailla parempaa olotilaa hakies-
saan tarttuu valovoimaisen henkilön auraan ja tulee sitä 
kautta autoon mukaan. Onneksi tämä ei ole mitään taval-
lista, mutta pitkälle edenneen auttajan on tämäkin hyvä 
erityistilanteissa muistaa,  jos auton olotila tuntuu raskaal-
ta ja silloin on varvusta tai heilurista apua, kun todetaan 
autossa matala värähtelyluku kolme. Onneksi nämäkin 
tilanteet osaamme ratkaista ja jos vielä nämä ohjeet eivät 
ole kaikille tuttuja, niin ei hätää, vuosien saatossa, jolloin 
tällaisia energioita alkaa helpommin jo aistiakin, löytyy 
hyviä ohjeita tilanteiden korjaamiseksi.

Ajoneuvo voi olla myös puolison, joka sillä pääsääntöisesti 
ajaa, ja itse istuu yleensä kuskin viereisellä penkillä. Jos 
kuljettaja on riuska ja nopea käänteissään ja joskus jopa 
epäkohteliaskin liikenteessä toisia kuljettajia kohtaan, on 
hyvä muistaa, että loukatuksi tulleet kuljettajat saatta-
vat langettaa kirouksia tällaiseen autoon, jonka kuljet-

taja toteuttelee vähän omia sääntöjään liikenteessä. Siten 
jos tällaisen auton kyytiin joudut, niin muistathan silloin 
tarkistaa, ettei autoa ole kirottu. Tästähän kertoo silloin 
auton värähtelyluku, joka on vain 1. Onneksi osaamme 
hävittää henkiset kiroukset yhdessä Korkean herran kans-
sa, joka on korkea enkeliolento, kun ensin vain varvulla 
tai heilurilla on selvitetty langetettujen kirousten määrä. 
Positiivinen henkilöhän ei voi lähettää kirouksia, vaan 
kyse on aina suuttuneesta ja negatiiviselle puolelle men-
neestä kuljettajasta, joka tällaista kielteistä lopputulosta 
voi lähettää ajattelemalleen kohteelle.

Näissä matkustustunnelmissa kiitän sinua mielenkiinnos-
tasi ja toivotan sinulle ja läheisillesi turvallisia ja hyviä 
kyytejä, millä tavalla tahansa matkustattekin. Kaikkea 
hyvää! ✿

Tiina

Terveyttä ja hyvää vointia
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Värähtely-Klubissa pääset nauttimaan
eduista sekä kokonaisvaltaisesta
hyvinvoinnista. Olemme luoneet

klubin sinun ja läheistesi hyvinvointia
varten. Jäsenyytesi auttaa sinua

harmoniseen elämään samalla kun
opit lisää luonnon salaisista voimista ja
niiden käytöstä. Klubi on avoin kaikille

vasta-alkajasta jo pidempään
toiminnassamme mukana olleille.

 
Nähdään Värähtely-Klubilla!

Laura, Daniel & Tiina
 

www.goodset.fi 
etakurssit.thinkific.com

info@goodset.fi
 

Värähtely-Klubi

HARMONIAA,
KOKONAISVALTAISTA
HYVINVOINTIA &
ETUJA ELÄMÄÄSI

JÄSENYYSVAIHTOEHDOT
Tervetuloa Värähtely-Klubiin!

Taimi-jäsenyys 17 €/kk
Uusi mielenkiintoinen artikkeli(arvo 9€)
1 x/kk ilmaiset postituskulut (arvo 6,95€)
10 % alennus verkkokaupan tuotteista
Kotienergioiden ja samassa taloudessa asuvien
positiivisuuden/negatiivisuuden tarkistus
pyydettäessä ja tarvittaessa korjaus (kerran
kuussa) (arvo 26€)
Pääsy Värähtely-klubin omaan
keskusteluryhmään (arvo 10€)
Liittymislahjaksi - työpaikan energioiden
tarkistus ja tarvittaessa korjaus (arvo 13€)

Puu-jäsenyys 37 €/kk
Uusi mielenkiintoinen artikkeli (arvo 9€)
2 x/kk ilmaiset postituskulut (arvo 13,90€)
15 % alennus verkkokaupan tuotteista
Kotienergioiden ja samassa taloudessa asuvien
positiivisuuden/negatiivisuuden, Buddhisen
kanavan & työpaikkojen/koulun/kesämökin
tarkistus pyydettäessä ja tarvittaessa korjaus
(kerran kuussa) (arvo 52€)
Pääsy Värähtely-klubin omaan
keskusteluryhmään (arvo 10€)
Live Zoom/kk Tiina Lindholmin ja/tai
mielenkiintoisten vieraiden kanssa (arvo 29€)
Pääsy katsomaan aikaisemmin videoituja
kurssitallenteita (arvo 138€)
Liittymislahjaksi - Uusi Ajatus Löytyy Metsästä  E-
Kirja (arvo 10€)

Liittymällä heti vuodeksi (12kk)
Puu-klubitasolle saat kaksi

Tiina Lindholmin
henkilökohtaista Zoomia

 (2 x 20 min)!

 
 



Teksti Maija Kaukonen, WWF, Suomi • Lisätiedot wwf.fi

Suomessakin yleisiin sairauksiin, ku-
ten sydän- ja verisuonitauteihin, syö-
piin ja diabetekseen. Se vaikuttaa 
positiivisesti immuunijärjestelmään, 
verenpaineeseen, sykkeeseen ja stres-
sihormonien tasoihin.

Metsät lääkitsevät meitä
Monimuotoisissa metsissä kasvaa lu-
kuisia lääkekasveja. Arvioiden mu-
kaan 80 prosenttia maapallon vä-
estöstä käyttää lääkinnässä pääosin 
luonnosta saatavia lääkekasveja. Mo-
derneista lääkkeistäkin noin 25 pro-
senttia on johdettu luonnon raaka-ai-
neista.

Metsät ravitsevat meitä
Metsien rooli ruokaturvan takaajana 
on korvaamaton, ne ylläpitävät he-
delmällistä maaperää, vedenkiertoa 
ja elinympäristöjä pölyttäjille. Jopa 
85 prosenttia maailman suurimipien 
kaupunkien käyttämästä makeasta 
vedestä on peräisin metsistä.

Metsät suojelevat sään ääri-ilmiöiltä 
ja luonnonkatastrofeilta
Metsät ovat avainasemassa ilmas-
tonmuutoksen seurauksilta suojautu-
misessa. Metsät esimerkiksi hillitse-
vät tulvia sitomalla vettä, hidastavat 
maa-aineksen vyörymistä ja tuovat 
kosteutta. Metsät myös varastoivat 
valtavasti ilmakehää lämmittävää 
hiilidioksidia.

Metsät torjuvat uusia pandemioita
Tutkimukset osoittavat etenkin yh-
tenäisten metsäalueiden häviämisen 
lisäävän riskiä elimistä ihmisiin tart-
tuvien tautien leviämiselle, kun tila 
ihmisten ja eläinten välillä pienenee 
ja kontaktit lisääntyvät. ✿

Hyvä luonnonystävä,
Kutsun sinut mukaan pysäyttämään 
maailman metsäkatoa. Metsät ovat 
luonnon monimuotoisuuden kannal-
ta maapallomme arvokkaimpia aluei-
ta, sillä niissä elää noin 80 prosenttia 
kaikista maalla elävistä lajeista. Met-
sää kuitenkin raivataan noin 10 mil-
joonaa hehtaaria vuosittain etenkin 
karjalaitumien ja maanviljelyn tieltä.

Metsän lisäksi on nähtävä puut. 
Maapallolla arvioidaan kasvavan 60 
000-73 000 puulajia, joista jopa kol-
masosaa uhkaa sukupuutto. Eniten 
uhanalaisia puulajeja elää sademet-
sissä, mutta on niitä Suomessakin, 
esimerkiksi ruotsinpihlaja ja saarni.

Luonnossa yhdenkin lajin katoami-
nen voi vaikutta merkittävästi mui-
den selviytymiseen. Puiden lehväs-
tössä ja rungoilla voi elää kokonaisia 
ekosysteemejä – kasveja, sieniä, hyön-
teisiä, lintuja, nisäkkäitä.

On järkyttävää, että juurisyy metsien 
häviämiseen on ihminen, jonka elä-
mä on myös niistä riippuvainen. Kun 
suojelemme metsiä, suojelemme myös 
itseämme. 

Annan siitä kuusi esimerkkiä:

Metsät ehkäisevät pienten lasten sai-
rastumista
Saastuneen veden aiheuttama ripuli 
on edelleen suurin syy alle viisivuo-
tiaiden lapsikuolleisuuteen erityises-
ti köyhimmissä maissa. Tutkimusten 
mukaan eheä metsäpeite vesistöjen 
yläjuoksulla ja ympäristössä vähensi 
lasten todennäköisyyttä sairastua.

Metsät suojaavat kansantaudeilta
Tutkimusten mukaan metsissä oles-
kelu vähentää riskiä sairastua moniin 

Suojele Suojele 
metsää, metsää, 
niin niin 
metsä metsä 
suojelee suojelee 
sinuasinua

Luonnon taikaa
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Pieni joululahjamme 
luonnolle

Tiina laittoi minulle hauskan pik-
ku artikkelin, mikä oli julkaistu 

Helsingin Sanomissa.  

Siinä Oulun Yliopiston paperiteknii-
kan yliopistolehtori Ari Ämmälä esit-
tää laskelman, jossa selvitetään miten 
monta satasivuista kirjaa saadaan val-
mistettua isosta männystä. 

Artikkelista käy ilmi, että rinnan 
korkeudelta n. 30 cm paksusta ja 
korkeudeltaan 30 m pituisesta män-
nystä saataisiin 180 kg sellua ja siitä 
edelleen noin 1450 satasivuista kir-
jaa. Kirjan painoksi sain lehtorin tie-
toja soveltaen n. 164 g. Kirjan pai-
namiseen tarvitaan nimittäin 50 kpl 
B5-kokoista arkkia, josta kukin pai-
naa noin 3,1g.

Nyt kun Eskonen ilmestyy ensi ker-
taa digitaalisena versiona, voimme 

tämän lehtorin laskelmiin noin sum-
mittaisesti peilaten laskeskella, miten 
paljon luontoa tämä tekomme säästi.  

Yksi Eskonen painaa keskimäärin 
197 g. Painosmäärä on ollut tuhan-
nen kappaleen tiimoilla. Lehtemme 
on siten hiukkasen painavampi kuin 
esimerkkimme satasivuinen kir-
ja (164g).  Kirjaa saatiin 180 kilosta 
sellua n. 1450 kappaletta. Summittai-
sesti arvioiden tuhat kappaletta Es-
kosia kuluttaisi suunnilleen tuon sa-
man 180 kiloa sellua. Paperin muita 
täyteaineita ei tässä nyt huomioida. 

Niinpä digitaalisen Eskosemme an-
siosta saatiin jättää metsään kasva-
maan yksi iso mänty, jollei nyt ihan 
30 metrinen, niin 29 metrinen nyt 
ainakin. Tai kaksi pienempää ja lai-
hempaa puuta. Pieni jouluinen lah-
jamme luonnolle! ✿

Teksti Helena Parviainen • Kuva Tapio Leino • Lisätiedot HS 13.08.2021

Kuntoutusvinkit
Luonnonhenkien kuntouttaminen 
(Käsikirjan ohje 153)
PPHS. JK:n ja kaikkien Gur-voimien 
avulla pyydämme (pyydän), että kaik-
ki apua tarvitsevat luonnonhenget 
nostetaan paratiisitilaan. Kiitos.

Metsämaille tuhkaa ja basilikaa 
(Käsikirjan ohjeen 46 lisäohje)
PPHS. Pyydämme (Pyydän) saada ma-
terialisoida maapallon metsämaille 
ja vastaaviin paikkoihin pahimmasta 
päästä alkaen  tuhkaa 10 kilogrammaa 
hehtaarille ja litran yhden suhde tu-
hanteen ohennettua basilikanestettä 
hehtaarille. Mat.-demat, mat.-demat. 
ja mat.-demat. Kiitos.

Majakkapuiden rakentaminen 
sääolojen rauhoittamiseksi 
(Käsikirjan ohje 231)
PPHS. JK:n ja kaikkien Gur-voimien 
sekä kaiken käytettävissä olevan hen-
kisen lisävoiman avulla pyydämme 
(pyydän), että maapallolla kaikki ma-
jakkapuiksi sopivat männyt ja kuuset 
muuttuvat majakkapuiksi, jolloin nii-
den ympärille tulee buddhinen rengas 
suodattamaan puuhun tulevia voimia. 
Kiitos.

Oheisen kuvan on Tapio Leino ottanut 
viime vuonna käydessään Torronsuolla. 
Hän kirjoitti: Repussa oli tämä keiju 
rekvisiittana. Huoli näiden luonnonhenkien 
jaksamisesta on ilmeisen aiheellista. Hyvää 
talven jatkoa! 

Luonnon taikaa
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Hohtava koira
Teksti Tiina Lindholm • Lisätiedot HS 01.08.2022

Itsekin huolestuin tuosta koirien ja-
lostustoiminnasta Koreassa niin ko-
vasti, että otin asian esille Eläinten 
puolesta -Kuntoutusryhmässäni.  

Yliaistilliset mittaukseni osoittivat, 
että koirien perimän kannalta uv-va-
lon laitto kloonaamalla koiraan sai 
asteikolla 1–10 arvon -5 (= miinus 5). 
Tämä jo kertoo, miten vaarallisilla ja 
haitallisilla vesillä nämä tutkijat ovat 
liikkuneet.  

Mietimme myös ryhmässäni yhdessä, 
mitä muuta asiaan voisi liittyä ja niin 
löytyikin yliaistillisissa mittauksissa-
ni tietoa, että jalostustoimintaan  liit-
tyi 145 Pahaa haltiaa, jotka hävitim-
me ensin paratiisitilalla (Kuntouttajan 
käsikirjan ohje 153) ja sen jälkeen vielä 
tajuntaani tuli tieto geenipiruista, joita 
löytyikin suuri määrä hierarkiana seu-
raavasti: 9 x -125, 3 x- 450 ja 1 x-950. 
Siten aikamoinen Kosmisen Pahan 
voima oli syntynyt ylläpitämään näitä 
ihmisen hirveyksiä. 

Meillähän on Kuntouttajan käsikir-
jassa myös osuva ohje 245: Haltian 
luominen täsmätyöhön, jota olem-
mekin käyttäneet jo usean vuoden 
ajan eläinten jalostustoiminnan pa-
rantamiseksi. Niissä tapauksissa 
olemme olleet huolissamme ruoka-
viljojen jalostustoiminnasta, mutta 
myös koirien jalostustoiminnasta, 
jolla on kehitetty koirille haitallisia 
ominaisuuksia, kuten lyhyt kuono, 
joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia. 
Käytimme myös tätä hyvää ohjet-
ta kuntoutuksissamme sekä otim-
me avuksi myös uuden ajan planeet-
ta-avun Uranuksen avulla (Käsikirjan 
ohje 115 soveltaen), jossa otimme 
käsittelyyn eläinten ja kasvien epä-

Oletko kuullut hullumpaa? Ko-
realainen tutkimusryhmä on 

kloonannut kaksi beagleä toisen koi-
ran ihosolusta ja lisännyt niihin me-
rivuokolta otetun geenin. Sen seu-
rauksena Tiangou- ja Hercules-koirat 
hohtavat ultraviolettivalossa. 

Korealaiset loivat jo 17 vuotta sitten 
maailman ensimmäisen kloonikoiran 
ja ovat nyt siten kehittäneet tätä tek-
niikkaa.

Tutkimusmielessä ryhmä sammutti 
koiran dna:sta yhden geenin, joka on 
yhteydessä Parkinsonin tautiin, jotta 
he näkisivät, oliko muokkaus vaikut-
tanut kaikkiin soluihin, he lisäsivät 
merivuokolta otetun geenin. Se saa 
solut hohtamaan ultraviolettivalossa 
mikroskoopin alla.

Sivuvaikutuksena nyt nämä koirat 
hohtavat aikuisenakin vihreinä, kun 
niitä valaisee uv-lampulla. Lisäksi ne 
ovat hieman lihaksikkaampia kuin 
tavalliset beaglet.

Aiemmin Koreassa on luotu meri-
vuokkokoira, jonka tassut hohtavat 
punaisina, kun koira saa antibiootte-
ja. Näistä asioista kertoi tiedetoimit-
taja Niko Kettunen HS:ssa.

Mitä ajatuksia edellä mainittu sinus-
sa herätti? 

Millään ei enää tunnu olevan jalostus-
toiminnassa rajoja. Näin siten eläin-
kunnan ja kasvikunnan geenejä sekoi-
tettiin keskenään.  Jo aikanaan Esko 
varoitti ihmisen suorittamista geneet-
tisistä peukaloinneista, jotka voivat 
synnyttää hallitsemattomia tilanteita 
ja vakavia seurauksia jälkipolville.

terveen jalostustoiminnan kannalta 
merkittävät henkilöt.

Siten, jos vain itsekin kannat huolta 
nykyajan jalostustoiminnan vaarois-
ta, niin tartu nyt toimeen ja tee näitä 
alla olevia tärkeitä kuntoutusvinkkejä 
usein. Myös monissa Kuntoutusryh-
missämme varmasti löytyy kiinnos-
tusta myös tämänkaltaiseen toimin-
taan.  ✿

Kuntoutusvinkit 
Uuden Ajan apua epäterveeseen 
jalostustoimintaan (Käsikirjan 
ohje 115 soveltaen)
PPHS. JK:n ja kaikkien Gur-voimien se-
kä kaiken käytettävissä olevan henki-
sen lisävoiman avulla pyydämme (pyy-
dän), että kaikki eläinten ja kasvien 
epäterveen jalostustoiminnan kannalta 
merkittävät henkilöt ja kaikki epäter-
veen jalostustoiminnan kohteeksi jou-
tuneet eläimet ja kasvit nostetaan (ra-
jattomaan) paratiisitilaan, jonne heidät 
lukitaan ja että siellä hyvät astraaliset 
haltiat puhdistavat heidän aivoistaan 
kaikki negatiiviset mielikuvat ja että 
siellä myös heidän omatuntonsa herä-
tetään totuuteen asti. Tämän jälkeen 
JK:n, kaikkien Gur-voimien sekä eri-
tyisesti Uranuksen voiman ja viisau-
den avulla pyydämme (pyydän) saada 
puhdistaa maapallon eläinten ja kas-
vien jalostustoimintaa siihen liittyvis-
tä haitoista ja sivutuotteista, niin laa-
jalti kuin on tarpeen ja sallittu. Samalla 
myös pyydämme (pyydän), että avuk-
si tulee kolmekymmentä auttajaa, joil-
la kaikilla on viiden miljoonan metrin 
henkinen kenttä. Kiitos.

Haltian luominen täsmätyöhön 
(Käsikirjan ohje 245)
PPHS: JK:n ja kaikkien Gur-voimien 
avulla pyydämme (pyydän) saada 
luoda astraalitasolle riittävän määrän 
hyviä haltioita, jotka auttavat paran-
tamaan eläinten ja kasvien jalostus-
toimintaa tuhoamatta niiden omia 
tärkeitä geenejä tai muita luonnollisia 
ominaisuuksia. Kiitos. 
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Kuntoutusvinkit 
Kaivojen luominen gravitaation 
avulla (erillisohje) 
PPHS ja pyydämme (pyydän) työllemme siunauk-
sen sekä pyydämme (pyydän) tähän tehtävään 
avuksi riittävästi teknisiä enkeleitä - Pomoja. JK:n 
ja kaikkien Gur-voimien  sekä kaiken käytettävis-
sä olevan henkisen lisävoiman avulla pyydämme 
(pyydän), että Afrikan hätäalueilla 3.Gur-voima 
hyvien haltioiden avustamana neutraloi maaperän 
gravitaation, jolloin vettä saadaan maanpintaan 
yleiseen käyttöön. Samalla pyydämme (pyydän), 
että 5. Gur-voima lisää viljelyä kastelluilla alueilla, 
jolloin Findhorn tulee mukaan ja riittävästi luon-
nonhenkiä työn toteuttamiseen. Kiitos.

Etäruokinta gravitaation avulla (erillisohje)
PPHS ja pyydämme (pyydän) työllemme siunauk-
sen sekä pyydämme (pyydän) tähän tehtävään 
avuksi riittävästi teknisiä enkeleitä - Pomoja. JK:n 
ja kaikkien Gur-voimien sekä kaiken käytettävis-
sä olevan henkisen lisävoiman avulla pyydämme 
(pyydän) saada lisätä leipää Afrikan hätäalueiden 
avuntarvitsijoille, jolloin 3.Gur-voima hyvien hal-
tioiden avustamana neutraloi leivän gravitaation, 
jolloin leipää riittää kaikille, kun siinä tilassa lei-
vän palaset kasvavat tahtomme mukaisesti riittä-
vän suuriksi, jolloin pyydämme (pyydän) gravitaa-
tion paikalleen. Kiitos.

Uuden Ajan apua kuumuudesta 
tai kuivuudesta kärsiville alueille 
(Käsikirjan ohje 115 soveltaen)
PPHS. JK:n ja kaikkien Gur-voimien sekä kaiken 
käytettävissä olevan henkisen lisävoiman avulla 
pyydämme (pyydän), että kaikki kuumuudesta 
tai kuivuudesta kärsivät alueet kaikkine luonnon-
kuntineen ja luonnonhenkineen, nostetaan (ra-
jattomaan) paratiisitilaan, jonne heidät lukitaan 
ja että siellä hyvät astraaliset haltiat puhdistavat 
heidän aivoistaan kaikki negatiiviset mielikuvat 
ja että siellä myös heidän omatuntonsa heräte-
tään totuuteen asti. Tämän jälkeen JK:n, kaik-
kien Gur-voimien sekä erityisesti Neptunuksen 
voiman ja viisauden avulla pyydämme (pyydän) 
saada puhdistaa maapalloa kaikista kuivuuteen 
liittyvistä haitoista ja sivutuotteista, niin laajalti 
kuin on tarpeen ja sallittu. Samalla myös pyydäm-
me (pyydän), että avuksi tulee kolmekymmentä 
auttajaa, joilla kaikilla on viiden miljoonan metrin 
henkinen kenttä. Kiitos.

Gravitaatio avuksi 
Afrikan eläimille

Teksti Heidi Kallio • Lisätiedot HS 05.11.2022

Helmikuun ja lokakuun välisenä aikana Kenian viranomaiset 
kirjasivat 205 norsun, 512 gnuun, 381 seepran, 12 kirahvin 

ja 51 puhvelin kuoleman. Kuivuudesta on lisäksi kärsinyt ainakin 
4 miljoonaa kenialaista.

Keniassa vallitsee pahin kuivuusjakso neljään vuosikymmeneen. 
Kuivuus on koetellut lähes puolta Kenian alueista. 

Kuivuus on aiheuttanut kuolleisuutta villieläimille, lähinnä kas-
vinsyöjälajeille ja se johtuu matkailuministeri Peninah Malonzan 
mukaan ruoka- ja vesivarojen ehtymisestä. 

Myös muualla Afrikassa on varmasti vastaavanlaisia ongelmia, jo-
ten ryhtykäämme heti kuntoutustoimiin, joilla voimme kuntouttaa 
näitä kuivuudesta kärsiviä alueita ja niiden asukkaita. 

Voimme myös luoda henkisin voimin kaivoja, jolloin päästämme 
maaperän pintakerrosten alla olevat valtavat vesivarannot maan-
pinnalle, neutraloimalla maaperän gravitaation eli painovoiman. 
Myös etäruokinta onnistuu henkisin keinoin neutraloimalla leivän 
gravitaation, jolloin leivällä tarkoitetaan kaikkea sitä paikallista 
ruokaa, mitä eläimet ja ihmiset yleensä syövät. Näin ruokaa riit-
tää kaikille.  ✿

Kuva: Pixabay
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KOIRAT SANKAREINA
Teksti Tiina Lindholm ja sttinfo.fi 

Kennelliitto myönsi tänä vuonna 
Sankarikoiran arvon 28 koiralle. 

Lisäksi 13 koiraa sai kunniamainin-
nan tekemästään urotyöstä. Sanka-
rikoiran arvon voi saada koira, joka 
on vaikuttanut merkittävästi siihen, 
että yksi tai useampi ihmishenki on 
pelastunut.

Kennelliitto on palkinnut koiria 
sankariteoista jo 1970-luvulta läh-
tien. Sankarikoira-arvonimiä myön-
nettiin ensimmäisen kerran vuonna 
1997. Sankarikoira® on Kennelliiton 
rekisteröimä tavaramerkki. Kennel-
liitto myöntää Sankarikoira-arvoja 
koirille, jotka ovat merkittävästi vai-
kuttaneet siihen, että yksi tai useampi 
ihmishenki on pelastunut. Koira voi 
saada Kennelliiton kunniamaininnan 
myös muista sankariteoista.

Koirien sankariteot
Minkälaisia sankaritekoja nämä 28 
koiraa sitten ovat oikein tehneet?  
Koirat ovat varoittaneet esim. tuli-
palosta, löytäneet eksyneen tai apua 
tarvitsevan ihmisen, reagoineet hen-
genvaarallisiin oireisiin tai pelas-
taneet vaaratilanteesta. Otetaanpa 
näistä muutamia poimintoja.

Lapinporokoira Reino pelasti yöl-
lä syttyneeltä tulipalolta. Reinon 
omistajalta oli unohtunut sammut-
taa kynttilä ulkona, ja se oli palanut 
loppuun, jolloin kynttiläkippo oli 
haljennut. Sen seurauksena kuistilla 
oleva muovinen säilytyslaatikko oli 
syttynyt palamaan. Omistaja heräsi 
Reinon kovaan murinaan ja haukku-

miseen, jota Reino ei käskystä huoli-
matta lopettanut, ennen kuin toinen 
omistajista meni katsomaan miksi 
koira haukkui. Laatikko oli ilmilie-
keissä kuistilla aivan seinän vieressä. 
Reinon hienon toiminnan ansiosta 
palo ei ehtinyt leviämään taloon ja se 
saatiin sammutettua ajoissa.

Monirotuinen Tessu pelasti omista-
jansa, kun heidän autonsa syttyi tu-
leen keskellä yötä. Auton lämmitin 
oli syttynyt tuleen vian seurauksena 
ja Tessu oli havainnut tilanteen pian 
palon alkamisen jälkeen herättäen 
omistajansa samalla. Tuli tuhosi au-
ton, autotallin ja varaston ennen kuin 
pelastuslaitos sai palon sammutettua. 
Tessun hienon toiminnan ansiosta 
henkilövahingoilta vältyttiin ja palo 
saatiin pidettyä erillään asuinraken-
nuksesta.

Novascotiannoutajat Nappi ja Namu 
lähtivät omistajansa kanssa iltalenkil-
le. Lenkillä koirat alkoivat haistella 
voimakkaasti eivätkä suostuneet liik-
kumaan eteenpäin. Omistaja pääs-
ti koirat haistelemaan lisää ja koirat 
ohjasivatkin hänet kadonneen ihmi-
sen luokse kuusen juurelle. Henkilö 
ei pystynyt kommunikoimaan ja pai-
kalle soitettiin ambulanssi, joka vei 
henkilön hoitoon. Koirat osasivat il-
moittaa selkeästi havainnostaan, kii-
tos niiden pelastuskoiraharrastuksen, 
ja omistaja osasi lukea koirien eleitä ja 
antaa niiden johdattaa. Napin ja Na-
mun ansiosta tilanne päättyi hyvin.

Berninpaimenkoira Minttu alkoi 
haukkua alkuillasta levottomasti ra-

kennuksen sisäpihan suuntaan. Koi-
ran omistajat koittivat kieltää Mint-
tua, mutta koira jatkoi haukkumista. 
Toinen omistajista meni katsomaan 
ikkunasta, että mille Minttu hauk-
kuu, muttei nähnyt mitään erikois-
ta. Ajatellen, että Minttu haluaa 
vain ulos, alkoivat he valmistautua 
uloslähtöön. Omistaja kävi ennen 
lähtöä asunnon käyttöullakolla ja 
kuuli sinne ääniä, joihin Minttu oli 
reagoinut. Pihalta löytyi iäkäs naapu-
ri loukkaantuneena eikä hän päässyt 
omin voimin ylös. Paikalle hälytettiin 
ambulanssi ja loukkaantunut naapuri 
saatiin hoitoon. Mintun ansiosta ti-
lanteessa ei käynyt pahemmin.

Kleinspitz Myy oli toisen omistajan-
sa kanssa käymässä autolla. Myy py-
sähtyi yhtäkkiä ja alkoi murista lu-
mikasojen suuntaan. Omistaja kävi 
katsomassa, että mille Myy murisee 
ja löysi lumikinoksesta päihtyneen ja 
märän miehen. Omistaja soitti hätä-
keskukseen ja mies vietiin hoidetta-
vaksi. Myyn ansiosta apu saatiin pai-
kalle ajoissa eikä tilanteessa käynyt 
pahemmin.

Faaraokoira Adele oli omistajansa 
äidillä ja tämän puolisolla hoidossa. 
Äiti heräsi aamulla kimeisiin kilju-
haukahduksiin ja paikansi lopulta 
haukun talon ulko-ovelle. Kun äiti 
avasi oven, Adele ryntäsi sisään ilman 
valjaita tai pantaa, jolloin äiti tajusi 
jotain olevan vialla. Nopea talon ja 
pihan tarkistus osoitti, että puoliso 
puuttui. Koko tämän ajan Adele jat-
koi raivoisaa haukkumista sisällä. Äi-
ti laittoi Adelelle pannan ja hihnan, 
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ja pyysi näyttämään missä puoliso on. Adele lähti juos-
ten läheiseen metsikköön, josta puoliso löytyi maasta sai-
rauskohtauksen saaneena. Puolisoon ei saanut kontaktia 
ja hän menetti pian kokonaan tajuntansa. Sairauskohtaus 
todettiin erittäin vakavaksi. Puoliso oli ollut aamulenkillä 
Adelen kanssa, kun sairauskohtaus iski. Hakeakseen apua 
Adele oli riuhtonut itsensä pois valjaista samalla itseään 
loukaten. Ilman Adelea ambulanssia ei olisi saatu ajoissa 
paikalle ja puoliso olisi todennäköisesti menehtynyt.

Kääpiömäyräkoira Pirkko-Hillary herätti omistajan-
sa keskellä yötä vinkumalla. Myöhemmin aamulla koira 
herätti omistajansa uudestaan tönien kuonollaan ja tas-
suillaan. Omistaja nousi ylös ja huomasi, että hänellä oli 
alkanut sairaskohtaus. Hän soitti välittömästi ambulans-
sin paikalle. Ambulanssin saapuessa paikalle ei omista-
ja pystynyt enää kunnolla kävelemään. Pirkko-Hillaryn 
ansiosta omistaja pääsi ajoissa hoitoon.

Koirat palvelustehtävissä
Ihmiskuntaa palvelevat myös monin eri tavoin virkaval-
lan apuna palveluskoirat, jotka ovat esim. poliisin, tullin 
ja rajalaitoksen valvontatehtävissä mukana. 

Näin saadaan rikollisia tai laittomasti maahan pyrkiviä 
pysäytettyä.  Samoin haaviin voi jäädä varastettua tai lai-
tonta tavaraa, jolloin esim. huumeitakin saadaan takava-
rikoitua.

Lemmikkien ja niiden omistajien 
kuntoutukset tärkeitä
On tärkeää, että mekin muistamme kuntoutuksissam-
me kaikkia lemmikkejä, jotka uskollisina ystävinä tuovat 
myös kotiin iloa, vievät meidät ulos lenkeille ja  torjuvat 
yksinäisyyttäkin. 
On myös henkilöitä, jotka eivät jaksa oman terveydenti-
lansa, päihteidenkäyttönsä, taloudellisen tilanteensa  tai 
muun syyn takia hoitaa kunnolla lemmikkejään ja täs-
tä lemmikit kärsivät. Näin niiden hoito laiminlyödään. 
Kissoja saatetaan ottaa vain ns. kesäkissoiksi ja syksyn 
tullen ne täysin unohdetaan ja ne jäävät vain oman on-
nensa nojaan.

Myös vaikeissa tilanteissa, esim. Ukrainan sodassa on 
lemmikkejä, kuten koiria ja kissoja jouduttu hylkäämään 
ja jättämään sodan jalkoihin heitteille. Monissa maapal-
lon suurkaupungissa tai niiden laitamilla on myös kodit-

tomia koiria tai jopa villiintyneitä koiralaumoja, jotka ovat 
täysin oman ruuanetsinnän varassa. Meillä on siten paljon 
kuntoutettavaa lemmikkienkin maailmassa. Ryhtykääm-
me heti hommiin! ✿

Kuntoutusvinkki 
Uuden Ajan apua lemmikeille(Käsikirjan 
ohje 115 soveltaen)
PPHS. JK:n ja kaikkien Gur-voimien sekä kaiken käytettävis-
sä olevan henkisen lisävoiman avulla pyydämme (pyydän), 
että kaikki apua tarvitsevat tai huonosti kohdellut lemmikit 
omistajineen ja hoitajineen nostetaan (rajattomaan) paratii-
sitilaan, jonne heidät lukitaan ja että siellä hyvät astraaliset 
haltiat puhdistavat heidän aivoistaan kaikki negatiiviset mie-
likuvat ja että siellä myös heidän omatuntonsa herätetään 
totuuteen asti. Tämän jälkeen JK:n, kaikkien Gur-voimien 
sekä erityisesti Pluton voiman ja viisauden avulla pyydäm-
me (pyydän) saada puhdistaa maapalloa kaikista lemmikkien 
hoitamisen puutteeseen liittyvistä haitoista ja sivutuotteis-
ta, niin laajalti kuin on tarpeen ja sallittu. Samalla myös 
pyydämme (pyydän), että avuksi tulee kolmekymmentä 
auttajaa, joilla kaikilla on viiden miljoonan metrin henkinen 
kenttä. Kiitos.

Kuva: Pixabay
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Lisää hyvinvointia  
tuotantoeläimille!
Teksti Tiina Lindholm • Lähde www.ruokavirasto.fi

Lait ja asetukset säätelevät eläinten 
pitoa, hoitoa ja kohtelua. Kaikki 

näyttäisi päällisin puolin näiltä osin 
jo oikeasuuntaista, mutta paljon on 
vielä varmaan tehtävissä. Mitä to-
dellisuudessa tapahtuu käytännön 
tasolla, sitä eivät silmäparimme ole 
näkemässä. Maatalousyrittäjäkään 
ei koko ajan pysty valvomaan kaik-
kien työntekijöittensä toimia. Vaikka 
suurin osa maatalousyrittäjistä toimii 
suuren taloudellisen, fyysisen ja hen-
kisen paineen alla, pyritään eläimiä 
kuitenkin  hoitamaan kaikin tavoin 
hyvin. 

Itse olen seurannut noin 15 kilomet-
rin päässä olevan nautatilan toimin-
taa etäältä ja huomannut, että vielä 
viime kesänä karjalla oli mahdolli-
suus päästä ulos laitumelle syömään 
heinää, mutta suurin osa naudois-
ta vain seisoi paikallaan ja odotteli 
ruoka kaukaloiden edessä ruokaa. Si-
ten ne olivat passiivisia seisojia ja vain 
yksi nauta oli kävellyt aitauksessa pi-
demmälle ja oli syömässä heinää. 

Tänä kesänä ei näillä naudoilla enää 
ollut mahdollisuutta päästä ulos, vaan 
koko niiden elämä myös kesällä ta-
pahtui navetoissa, joissa ulkoilma tuli 

ikkuna-aukkojen kautta sisälle. Tä-
män lisäksi kesällä oli rakennettu 
laidunalueen kohdalle uusi iso navet-
ta, joten suurtuotanto jatkuu entistä 
ehompana ja eläinten elämä kuluu 
passiivisesti syöden ja seisten nave-
toissa. Tämä teki minut surulliseksi!

Koska aika ajoin saamme lehdis-
tä edelleen lukea myös eläinten lai-
minlyönneistä, jonka seurauksena on 
eläimiäkin jouduttu lopettamaan, on 
meidän syytä jatkaa  tuotantoeläin-
ten, niiden isäntien ja emäntien sekä 
eläimiä  hoitavien henkilöiden kun-
toutustöitä.  

Mitä viranomaiset tällä hetkellä tar-
koittavat eläinten hyvinvoinnilla ja 
tuotantoeläimillä sekä mitä eläin-
ryhmiä määräykset koskevat ja mitä 
viranomainen kertoo asiasta, selviää 
alla. 

Eläinten hyvinvointi
Eläinsuojelussa on tapahtunut voima-
kasta kehitystä kaikkialla Euroopas-
sa. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
koskevista tieteellisistä tutkimuksis-
ta on saatu paljon uutta tietoa hy-
vinvoinnin edellytyksistä ja eläimil-

le oleellisen tärkeistä perustarpeista. 
Myös ihmisten näkemykset eläimille 
kuuluvasta arvosta sekä eläinten oi-
keasta kohtelusta ja käsittelystä ovat 
muuttuneet.

Elintason nousu ja ihmisten hyvin-
voinnin parantuminen ovat saaneet 
aikaan vaatimuksia myös eläinten 
elämänlaadun parantamiseksi. Ihmi-
sillä on moraalinen velvollisuus kun-
nioittaa kaikkia eläimiä ja ottaa huo-
mioon niiden kyky muistaa ja tuntea 
kärsimystä.

Eläinsuojelulain tarkoituksena on 
suojella eläimiä parhaalla mahdolli-
sella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja 
tuskalta. Lain avulla pyritään myös 
edistämään eläinten hyvinvointia ja 
hyvää kohtelua. 

Eläimiä on kohdeltava hyvin eikä 
niille saa aiheuttaa tarpeetonta kär-
simystä. Myös tarpeettoman kivun 
ja tuskan tuottaminen eläimille on 
kielletty. Lisäksi eläintenpidossa on 
edistettävä eläinten terveyden yllä-
pitämistä sekä otettava huomioon 
eläinten fysiologiset tarpeet ja käyt-
täytymistarpeet.

Kuva: Pixabay
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Tuotantoeläimet
Tuotantoeläimellä tarkoitetaan yleen-
sä elintarvikkeiden, villan, nahan tai 
turkisten tuotantoon tai muuhun 
maataloustuotantoon kasvatettua tai 
pidettävää eläintä.

Tuotantoeläinten, kuten kaikkien 
muidenkin eläinten pitoa, hoitoa, 
kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläin-
suojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläin-
kuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus se-
kä lopetusasetus. 

Tuotantoeläinten pidolle asetettavista 
eläinsuojeluvaatimuksista säädetään 
lisäksi valtioneuvoston asetuksilla 
lampaiden, vuohien, tarhattavien 
peurojen, nautojen, sikojen, strut-
sieläinten, turkiseläinten, kanojen, 
hevosten, biisonien, kalkkunoiden, 
ankkojen ja hanhien, broilereiden ja 
viljeltävien kalojen suojelusta. Näis-
sä asetuksissa asetetaan muun muassa 
yksityiskohtaisia pitopaikkojen kokoa 
ja ulkotarhoja sekä eläinten hoitoa, 
kohtelua ja käsittelyä koskevia vaati-
muksia. 

Euroopan neuvostolla on tuotanto-
eläinten suojelua koskevia vaatimuk-
sia ja suosituksia, joita Suomi on si-
toutunut noudattamaan. ✿

Kuntoutusvinkit 
Uuden Ajan apua tuotantoeläimille(Käsikirjan ohje 115 soveltaen)
PPHS. JK:n ja kaikkien Gur-voimien sekä kaiken käytettävissä olevan henkisen 
lisävoiman avulla pyydämme (pyydän), että kaikki apua tarvitsevat tai huonosti 
kohdellut tuotantoeläimet omistajineen ja hoitajineen nostetaan (rajattomaan) 
paratiisitilaan, jonne heidät lukitaan ja että siellä hyvät astraaliset haltiat puhdis-
tavat heidän aivoistaan kaikki negatiiviset mielikuvat ja että siellä myös heidän 
omatuntonsa herätetään totuuteen asti. Tämän jälkeen JK:n, kaikkien Gur-voi-
mien sekä erityisesti Pluton voiman ja viisauden avulla pyydämme (pyydän) saada 
puhdistaa maapalloa kaikista tuotantoeläinten hoitamisen puutteeseen liittyvistä 
haitoista ja sivutuotteista, niin laajalti kuin on tarpeen ja sallittu. Samalla myös 
pyydämme (pyydän), että avuksi tulee kolmekymmentä auttajaa, joilla kaikilla on 
viiden miljoonan metrin henkinen kenttä. Kiitos.

Maanläheisten eläinvainajien auttaminen 
(Käsikirjan ohjeet 290 ja 157:n loppuosa)
PPHS. JK:n ja kaikkien Gur-voimien ja kaiken käytettävissä olevan henkisen lisä-
voiman avulla pyydämme (pyydän), että kaikki eläinvainajat, jotka tapaturmien, 
teurastamisen tai muiden syiden johdosta ovat jääneet maanläheisiksi vainajiksi  
nostetaan korotettuun paratiisitilaan ja lukitaan sinne loppuiäksi ja että siellä hy-
vät astraaliset  haltiat puhdistavat heidän aivoistaan kaikki negatiiviset mielikuvat 
ja että siellä hyvät astraaliset haltiat puhdistavat heidän aivonsa kaikista ikävis-
tä asioista – ikäviä asioita ei enää tarvitse ajatella ja että siellä heidän omatun-
tonsa herätetään auttamistyön suuntaan heti kun on sallittu. Kiitos. Pyydämme 
(pyydän) tapahtumiin liittyvien henkilöiden ja eläinten puolesta anteeksi. JK:n, 
kaikkien Gur-voimien sekä riittävien henkisten voimien ja (mahdollisen) positiivi-
sen karmamme (karmani) avulla pyydämme (pyydän) saada kuitata maanläheisiin 
eläinvainajiin liittyneet ihmiskunnan karmavelat pois niin laajalti kuin on tarpeen 
ja sallittu. Jos elämän pituus ei riitä karmalle, pyydämme (pyydän), että Armo voi 
tulla avuksi. Mat.-demat. mat.-demat. ja mat.-demat. Kiitos. Kiitos, kun olitte 
täällä ja hyvää matkaa siellä valossa. Pyydämme (pyydän), että Vainajien paimen 
vie nämä maanläheiset eläinvainajat valoon. Kiitos. Pyydämme (pyydän) lopuksi 
näille eläinvainajille Herran siunauksen.  Ja pyydämme saada siunata tapahtuma-
paikat ja vainajien luut. Kiitos.

Kuva: Pixabay

Eläimet
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Liity sinäkin Varpu- ja heilurikouluun: toimisto@eskojalkanen.net

Varpu selvittämässä jouluvalmisteluja
Teksti ja kuva Tiina Lindholm

Joulun alla saatat huomata, että 
varpu-tai heiluritaidosta on mo-

nenmoista hyötyä joulukiireidenkin 
keskellä. Omaa apuvälinettäsi voit 
käyttää esim. laatikoiden tai joulu-
kalkkunan tai -kinkun kypsyyden 
määrittelyn apuna. Käytä silloin as-
teikkoa 1-100%:ia, jolloin 100%:ia 
tarkoittaa kypsää laatikkoa tai kalk-
kunaa. Myös perunoiden kypsyyden 
voit aina varmistaa varvulla tai heilu-

rilla.  Moni ei ehkä ole tullut ajatel-
leeksi, että joulukuuseenkin voi liittää 
tärkeitä henkisiä toimia.  Nyt selviää 
mitä ne voisivat olla ja mikä merkitys 
näillä  toimilla on luonnolle.

Meillä on tapana ollut hankkia kotiin 
aina joulutunnelmaa tuomaan kuusi, 
koska perinne juontuu jo lapsuudes-
tani, jolloin omassa perheessäni olin 
aina mukana, kun isämme kanssa 

lähdimme ostamaan joulukuusta. So-
piva kuusi löytyikin Helsingin kaup-
patorilta. Kun kuusi oli saatu kotiin 
ja pystytetty jalkaan, kiinnitti isä ai-
na ensin sähkökynttilät, jonka jäl-
keen muu perhe pääsi koristelemaan 
kuusta. Kuusen alle ilmaantuivat  
myös joululahjat, jotka sitten aattona 
saatiin avata. Joulun vietimme aina 
kotona perheen kesken, mutta joulu-
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päivänä jo isovanhemmat ja serkkuni 
perhe tulivat joululounaalle. 

Kun muutin pois kotoa ja perustin 
Leifin kanssa perheen, meillä jatkui 
joulukuusiperinne. Lauran syntymän 
jälkeen vietimme aaton aina oman 
perheen kanssa, joulukuusen luodes-
sa tunnelmaa, ja joulupäivänä alku-
vuodet lounastimme vanhempiemme 
luona, mutta heidän ikääntyessä jou-
lupäivän lounasvuorot osuivat minun 
kohdalleni. Vain muutaman joulun 
olemme viettäneet ulkomailla, Lau-
ran perheenkin kanssa, ja nyt koska 
koronan tuomat rajoitteet jo sallivat 
ei tänä vuonna kotiimme tule joulu-
kuusta, koska pääsemme viettämään 
Lauran perheen kanssa kolmen vuo-
den tauon jälkeen yhteistä joulua. 

Kaiken kaikkiaan jouluista on jäänyt 
oikein mukavia muistoja, jolloin myös 
itsetehdyt perinneherkut, joulukuk-
kien tuoksut ja kodin koristelu sekä 
oman pöytäseimen sommittelu Jee-
sus-lapsen ympärille ovat olleet luo-
massa oikeanlaista tunnelmaa.

Viime jouluna joulukuusenhakumat-
kasta tulikin pidempi, kun koronan 
takia lähikauppojen pihalla ei ollut 
myynnissä partiolaisten toiminnan 
tueksi myytäviä kuusia, eikä lähellä 
asuvan maanviljelijän kuusia. Jou-
duimme siten etsimään kuustamme 
kauempaa ja niin löysimmekin Si-
poon puolelta, Nikkilästä lähikaupan 
pihasta kuusimyynnin. 

Tarjolla oli kasvatettuja kuusia ja lat-
vakuusia Lions-toiminnan hyväksi. 
Päätimme jättää istutetut kuuset vä-
liin ja päädyimme hankkimaan mie-
henmittaisen latvakuusen. 

Kotona testasin sähkökynttilät ja olin 
iloinen, kun ne toimivat ja kiinnitin 
ne kuuseen. Kuitenkin, kun sitten 
sytytin valot uudelleen, ne eivät enää 
jostain syystä palaneetkaan. Huoma-

sin, että olinkin kynttilöitä kiinnit-
täessäni kopsauttanut ilmeisesti yh-
den lampun lattiaan ja siksi lamppu 
oli nyt rikki. Se oli valitettavasti kan-
taa myöten mennyt rikki, joten sen 
irrottaminen ei mitenkään enää on-
nistunut. 

Niinpä Leif ystävällisesti päätti läh-
teä ostamaan uusia kuusenkynttilöi-
tä. Kun testasin uusia kynttilöitä, niin 
koko sarjasta yksi lamppu ei syttynyt. 
Silloin ajattelin, että kiristänpä vain 
tätä lamppua, kun se oli niin löysällä, 
että kyllä siihenkin sillä varmaan valo 
saadaan. Näin ei kuitenkaan tapah-
tunut ja sama toistui, kun vaihdoin 
varalampun tilalle. Niinpä päätimme, 
että seuraavana päivänä viemme rik-
kinäisen lamppusarjan takaisin liik-
keeseen ja hankimme jostain muual-
ta, toisenlaiset kynttilät. 

Saimmekin sitten hankittua uudet 
sähkökynttilät, jotka jopa toimivat ja 
niin kuusi sai kynttilät ja muut koris-
teet. Kuitenkin jo parin päivän pääs-
tä huomasin, että yksi kynttilöistä 
oli sammunut. Silloin ajattelin, että 
kyllä tässä täytyy nyt olla jotain hä-
märää taustalla, kun kuusenkynttilät 
näin paljon kenkkuilevat. Vaihdoin 
palaneen lampun tilalle uuden lam-
pun, mutta sen jälkeen kyllä tartuin 
varpuuni ja päätin tutkia, mikä tässä 
oikein nyt mättää.

Niin yliaistilliset tutkimukseni koh-
distuivat kuuseen ja erityisesti sen 
kasvupaikkaan. Sieltä löytyi värähte-
ly 1 ja kahden hehtaarin maakirous, 
kahdella hornalla. Hävitin maaki-
rouksen totutulla tavalla, Kuntout-
tajan Käsikirjan ohjeella 26, yhdessä 
Korkean Herran kanssa ja niin tuli 
kuusen kasvupaikalle normaali vä-
rähtely. 

Näin löytyi syy, miksi kuusenkynt-
tilöiden kanssa oli ollut niin paljon 
ongelmia ja miksi valot eivät meinan-

neet millään toimia.  Oli tärkeää, et-
tä kuusen hakkuualueella ei ole enää 
maakirousta ja siellä luonnon oma vä-
rähtely takaa nyt uuden metsän kas-
vun. Tämä oli mahdollista, kun vie-
lä kuntoutin Käsikirjan ohjeella 153 
sen metsän, missä tuo kuusi oli kas-
vanut kaikkine luonnonkuntineen ja 
luonnonhenkineen sekä haltioineen. 
Näin mmm. heikoksi mennyttä G- 
eli maasäteilyä paikalla ylläpitävät 
maahiset saivat lisää voimia vaativaan 
ja pitkäkestoiseen työhönsä. 

Mistä maakirous oli alueelle tul-
lut, sitä minulla ei ollut aikaa tutkia, 
mutta epäilemättä myös naapurit 
voivat vihastua ja lähettää jatkuvasti 
pahoja ajatuksia hakattuun metsään, 
jos ruma metsä osuu koko ajan heidän 
silmiinsä. Näistä pahoista ajatuksista 
voi ajan oloon syntyä juuri tällaisiakin 
maakirouksia. 

Toinen tavallisempi mahdollisuus on 
se, että maakirous on syntynyt jon-
kun riitaisen maan- tai perinnönjaon 
yhteydessä, kun kaikki ei ole sujunut 
kaikkien osapuolten mukaan oikeu-
denmukaisesti. Onneksi meillä var-
pu- ja heiluritaitoisilla auttajilla on  
mahdollisuus tutkia ja korjata asioita, 
jolloin luontoon saadaan sinne kuulu-
va oma luonnonvärähtely.

Jos siis huomaat, että jokin odotta-
maton ongelma toistuu, niin silloin 
on hyvä tarttua varpuun tai heiluriin, 
jolloin voit tutkimuksillasi löytää 
henkisiä häiriöitä, joita voit oppimil-
lasi taidoilla poistaa. Näitä taitojahan 
opetan jatkuvasti kursseillani. Anne-
taan siten Hyvän kiertää ja tehdään 
taas näin joulun alla paljon hyviä te-
koja! 

Tervetuloa myös Varpu- ja Heiluri-
kouluuni tarkistuttamaan omia mit-
taustuloksia. ✿
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Kuntoutusvinkki 
Reaktorin erikoiskäyttö 
yliaistillisen yhteyden saamiseen 
(Käsikirjan ohje 244)
PPHS. JK:n ja kaikkien Gur-voimien 
avulla pyydämme (pyydän), että kaik-
ki häiriöt, mustat olennot ja rasitteet 
sekä henkilöt, jotka nyt ovat vaikut-
tamassa ja estämässä ihmiskuntaa saa-
masta yhteyttä henkiseen maailmaan, 
pannaan reaktoriin seitsemän plus seit-
semäksi tunniksi. Kiitos. 

Varpuharjoituksia 
kesäpäivillä
Teksti Marika Petaja

Ohjasin varvunkäytön jaloa taitoa usealle innokkaalle 
kurssilaiselle Kesäpäivien toisena kurssipäivänä On-

nelan vehreässä ympäristössä. 
Kurssilaiset laskivat varvulla Be-kenttiä eri tekniikoin. 
Varvun Kyllä-vastausta hyödyntäen he haarukoivat tutki-
muskohteelle oikean Be-kentän ja/tai harjoittelivat luku-
jen laskemista suoraan, etenkin kun Be-kentän arvioitiin 
olevan melko pieni. 
Tutkimuskohteina olivat mm. pensashanhikit, joita oli 
sopivasti soma rivi kuin meitä varten istutettuina. Niistä 
mitattiin yksittäisiä kukintoja ja pensaita kokonaisuudes-
saan. Kurssilaiset myös valikoivat omia tutkimuskohtei-
taan vapaasti.
Keskustelimme hieman varvunkäytön etiikasta ja siitä, 
että on aivan yhtä arvokasta varpuharjoittelua valita mi-
tattaviksi pienen Be-kentän kohteita kuin etsiä suuren 
Be-kentän omaavia kohteita. Aluksi pienet Be-kentät on 
helpompi mitata oikein ja hiljalleen taitojen karttuessa voi 
edetä vaativampiin kohteisiin.
Muistutin siitä, että varvunkäyttö saattaa tuntua aluk-
si hankalalta, koska persoonan sivuun laittaminen ei ole 
helppoa. Sinnikkäällä harjoittelulla voi kuitenkin ylittää 
vaikeatkin esteet ja varvunkäyttötaito, jos mikä on kai-
ken vaivannäön arvoinen. Onhan palkintona odottamassa 
entistäkin laajemmat mahdollisuudet auttaa koko luoma-
kuntaa! ✿

Terveisiä varpu- ja 
heilurikoulusta!
Teksti Ulla Tallberg

Aloitin Tiinan Varpu- ja heilurikoulussa ensin heilurin 
kanssa ja vuosia myöhemmin myös varvun kanssa. 

Heilurikoulussa olen nyt tasolla 5, eli mittaan henkilöiden 
Be-kentän, hiven-ja alkuainevarannon, tutkin mahdolli-
set henkiset häiriöt ja voima-aineiden tarpeen. 

Varpukoulussa siirryin juuri tasolle 4, eli mittaan Be-ken-
tän, hiven-ja alkuainevarannon ja tarkistan henkiset häi-
riöt. 

Molemmilla tasoilla kohdistan mittaukset kolmeen hen-
kilöön viitenä päivänä viikossa. Pyrin tekemään mittauk-
set aina samaan aikaan päivästä, jolloin siitä muodostuu 
ikäänkuin rutiini. Olen kyllä huomannut, että tehty työ 
ei pyöri mielessä, mutta tekemätön kylläkin. 

Tässä koulussa ei ole epäonnistumisen pelkoa, kun ym-
märrämme sen, että jokaisen eteneminen tapahtuu juuri 
niinkuin sen kuuluukin tapahtua. 

Tiinan kannustavat palautteet antavat uskoa ja voimaa 
varsinkin, jos itseltä nämä ovat vähissä. Tiinan esimerkin 
avulla on meidän koululaistenkin helpompi nähdä hyvä 
jokapäiväisessä elämässämme. ✿
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TOIMINTAPÄIVÄT
Ryhmänvetäjät voivat järjestää toimintapäiviä iloisen 
yhdessäolon ja toiminnan merkeissä. Mikäli
lähikokoontumiset eivät ole mahdollisia, voidaan toi-
mintapäivä järjestää myös etänä, jolloin

voidaan tehdä mm. puuntuhkan ja Basilikan puriste-
nesteen materialisointeja heikkokuntoisille
metsämaille (Käsikirjan ohje 46). Päivitetyt toimin-
tapäiväsäännöt on julkaistu Eskosessa 58 ja ne 
saa pyynnöstä myös Yhdistykseltä.

Kuntoutusryhmiin 
voivat osallistua kaikki Esko Jalkanen – Luon-
nonvoimat Yhdistyksen jäsenet, jotka ovat käyneet 
vähintään yhden Yhdistyksen järjestämän lähi- tai 
etäkurssin tai jotka ovat lukeneet “Uusi ajatus löy-
tyy metsästä - Pikaopas luonnon salaisista voi-
mista ja niiden käytöstä”-kirjan, joka on myös 
e-kirjana saatavilla. Aloitteleviin ryhmiin voivat 
osallistua myös muutkin kuin jäsenet, kun muut 
ehdot täyttyvät.  Aloitteleva ryhmä muuttuu Kun-
toutusryhmäksi, kun ryhmänvetäjä pyytää asiaan 
liittyvät valtuudet henkisten voimien vuodatukseen 
kokoontumisissa Tiina Lindholmilta (toimisto@es-
kojalkanen.net).

Kuntouttajan käsikirja kannattaa aina ottaa mu-
kaan lähikuntoutusryhmätilaisuuteen ja tarpeen 
mukaan pitää esillä myös etäkuntoutus- ja virtuaa-
liryhmissä.  Myös Uusi ajatus löytyy metsästä-pi-
kaopas antaa mukavan piristysruiskeen ryhmä-
toimiin. Kaikissa kuntoutusryhmissä keskitytään 

Ryhmätoiminta tutuksiRyhmätoiminta tutuksi

Esko Jalkasen ja Tiina Lindholmin antamien oh-
jeiden mukaisesti suuriin kohteisiin, jotka koskevat 
koko maapalloa ja sen kriisipesäkkeitä sekä muita 
ihmiskunnan, eläinkunnan ja muiden luonnonkun-
tien ongelmia ja haasteita. Yksittäisten henkilöiden 
ja perheiden ongelmat kannattaa jokaisen hoitaa jo 
ennen ryhmään tuloa kukin tahoillaan, jos aikaa 
kokoontumiselle on vähemmän. Myös Yhdistyk-
sen toimisto auttaa tarvittaessa pyynnöstä näissä 
asioissa.

Olen Yhdistyksen puolella kaikkien ryhmien yhd-
yshenkilönä, joten ryhmänvetäjät tai yhdyshenki-
löt sekä ryhmätoiminnasta kiinnostuneet,  ottakaa 
minuun tarvittaessa rohkeasti yhteyttä. Sähköpos-
tiosoitteeni on mtnurmi@protonmail.com 

Ryhmätyöterveisin 

Matti

Ryhmätoiminta tutuksi
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Uusia tuulia 
kuntoutusryhmissä

Seinäjoen ryhmä päätti lopettaa 
toimintansa tähän kauteen käy-

tännön syistä, kertoivat Iiris Koivula 
ja Marja Leijala ja ryhmässä käyneet 
ovat siirtyneet pitkien etäisyyksien 
takia olemaan mukana jatkossa vain 
Virtuaaliryhmissämme. Siten koro-
na-aikana tutuksi tullut toiminta jäi 
heille pysyväksi toimintamuodoksi. 

Samoin Kuopion ryhmästä ker-
toi Anja Mustonen, että hänellä 

ei ole ollut mahdollisuutta pitää kun-
toutusryhmää koko syksynä. Hän 
asuu Tuusniemellä ja ryhmäläiset 

ovat Kuopiossa. Hän itse on kuiten-
kin pystynyt osallistumaan Virtu-
aalikuntoutuksiin keskiviikkoisin ja 
jonkin kerran lauantaisin. Sähköpos-
titse ja puhelimitse Anja on kuiten-
kin ollut yhteydessä ryhmäläisiin aika 
ajoin. Anja toivoisi ryhmälle toista 
vetäjää Kuopioon, että ryhmän toi-
minta voisi jatkua Kuopiossa. 

Samoin Porvoon ”Varpuset”-ryh-
mää, jota tähän asti on vetänyt 

Minni Vildén toivoo myös uutta ve-
täjää Porvoon ryhmälle ja hän itse 
jatkaisi mielellään myös siinä ryh-
mässä.
 

Samoin Savonlinnan ryhmää pit-
kään vetäneen Markku Pesosen 

tilalle vetäjäksi tullut Sirpa Kaperi 
ilmoitti ryhmätoiminnan ehtyneen 
hänen johdollaan, ja siksi Savonlin-
naankin etsitään myös uutta vetä-
jää.  Asiasta kiinnostuneet ottakaa 
yhteyttä Yhdistyksen  toimistolle
toimisto@eskojalkanen.net 

Lisäksi Jyväskylän ryhmään on 
saatu uudet vetäjät Matti Jormak-

ka ja Riitta Lehto. ✿ 

Ryhmätoiminta tutuksi

Tyylikkyys
Runo: Seija Murtomäki

Sen huomaa
– käytöksestä
– sanoista
– huomaavaisuudesta
– rehellisyydestä
– avuliaisuudesta
– positiivisesta asenteesta
Sen huomaa.
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Espoon ryhmä * 
Vetäjä: Birgitta Lehtinen
birgitta.s.lehtinen@gmail.com

HELSINGIN RYHMÄT
Yhteys: toimisto@eskojalkanen.net
Varalla: Ryhmäläiset

1. Eskoset 
Vetäjä: Tiina Lindholm 

2. Eläinten puolesta 
Vetäjä: Tiina Lindholm

3. Henkevät
Vetäjä: Heidi Kallio 

4. Luonnonhenkiryhmä
Vetäjä: Saija Suhonen

Hämeenlinnan luonnolliset
Vetäjä: Disa Ogata, 0500 559949
disa.ogata@gmail.com 
Varalla: Jiri Korte
Jiri.Korte@aikawagroup.com

Iisalmen ryhmä
Vetäjä: Tuomo Kopeli, 040 3773392
tuomo.kopeli@hotmail.com

Imatra *
Yhdyshenkilö:  
Virpi Korhonen, 050 3689558
virpi.korhonen@pp8.inet.fi

Jyväskylän ryhmä
Vetäjät: Matti Jormakka
jormakkamatti@gmail.com
Riitta Lehto 
lehtriit@gmail.com

Kauttua
Vetäjä: Riitta Konttila, 040 7750557
riittakonttila@gmail.com 

Kemiönsaaren ryhmä
Vetäjät: Jouko Jokinen, 040 9630696
jouko.jokinen@iki.fi
Marianne Jokinen, 040 565 3159
marianne.jokinen@iki.fi

Kokkolan ryhmä
Vetäjä: Helena Rekonen
Hhopeavuori@saunalahti.fi

Kouvolan Kuntouttajat
Vetäjä: Satu Rämä 0505461853
satu.rama@gmail.com

Kuopion ryhmä
Vetäjä: Anja Mustonen, 040 5606755
anjamustonen@luukku.com

Lahti ”Lahden voima”  
Vetäjät: Pirjo Nummikko, 0400 676793
pirjo.nummikko@kehoterapiaindigo.fi 

Lappeenranta
Vetäjät: Anssi Kippo, 040 505 1595
Anssi.kippo@astiastudio.fi
Marju Koljander, 040 548 1757
marju.koljander@gmail.com

Loimaan Luonnonvoimat *
Yhdyshenkilö: Lauri Leinonen
0400 458286, late@lampuri.fi

Eskoset Pieksämäki 
Vetäjä: Sirpa Tikka
tiksi.kaarina@gmail.com

Pertteli ”Elämän puolesta”
Yhdyshenkilö: Päivi Kalliola, 
02 7346722,  
paivituuliakalliola@gmail.com

Porin ryhmä 
Vetäjä: Marika Petaja
Marika.petaja@gmail.com
Varalla: Hanna Puttonen
hanna.m.puttonen@gmail.com

Raahe 
Vetäjä: Seija Murtomäki, 044 3333146
seija.murtomaki@hotmail.fi

Ruotsin Haaparannan ryhmä *
Vetäjä: Mirja Jussheikki
MJ-Terapi@hotmail.se 

Tampere, Pirkanmaa 
”Pirkkajalkaset” 
Vetäjä: Minna Bärlund
minna.barlund@suomi24.fi
Varalla: Esa Pikkujämsä 
esa.pikkujamsa@gmail.com

Turku ”Stella Aboensis -valon 
välittäjät” 
Vetäjä: Paavo Suorsa, 040 9004070
paavo.suorsa@gmail.com
Varalla: Minna Laakso, 040 7055746
minna.m.laakso@hotmail.fi

Vihdin ja Karkkilan ryhmä
Vetäjä: Marita Aaltonen, 040 1741 500
sinitaivas6@gmail.com

Äänekoski-Saarijärvi ”Valopäät”
Vetäjä: Ulla Särkinen
sarkisenulla@gmail.com
Varalla: Jaana Marja-Aho
kristallikide@gmail.com

ETÄKUNTOUTUSRYHMÄT

Avuttomat, vanhukset ja lapset
Joka tiistai klo 18–18.30
Vetäjä: Päivi Turpiainen
Varalla: Helsingin ryhmien muut vetäjät
Yhteys ja pysyvät ohjelma (löytyy Esko-
sesta nro 59):  
toimisto@eskojalkanen.net

Tiinaset
Joka torstai klo 18–18.30
Vetäjät: Tiina Lindholm tai Heidi Kallio
Varalla: Helsingin ryhmien muut vetäjät
Yhteys ja ohjelma (löytyy Eskosesta nro 
58): toimisto@eskojalkanen.net

Virtuaaliryhmä
Vetäjät: 
Anssi Kippo, anssi.kippo@astiastudio.fi
Riitta Konttila, riittakonttila@gmail.com
Eero Tunkelo, eero.tunkelo@gmail.com 
Ota yhteyttä Eeroon, mikäli innostuit 
asiasta.

Kuntoutusryhmät
Aloittelevat kuntoutusryhmät on merkitty tähdellä (*)

Kuntoutusryhmät ja etäkuntoutusryhmät



Yleistä kursseista, tallenteista ja itseopiskelusta
Lähikurssien ohella on mahdollista osallistua 
kauden aikana pääteemaltaan erilaisille etä-
kursseille, joissa on myös zoom-tapaamisia Tiina 
Lindholmin kanssa, kuten esim. peruskursseja tai 
muita pääteemoja sisältäviä  etäkursseja (esim. 
karma, enkelit, varputaito, kuntouttaminen,  
häiriöiden poisto, tontut jne.). Näistä tulevista 
etäkursseista aina löytyy tietoa yhteistyökump-
pani Goodset Oy:n nettikaupasta www.goodset.
fi ja mikäli olet tilannut samalta sivustolta Uutis-
kirjeen saat aina ensimmäisten joukossa tiedot 
tulevista lähi- tai etäkursseista.

Tämän lisäksi Uuden ajan workshopit Tiina Lind-
holmin kanssa pienryhmätoimintana aktivoivat 
tehokkaalla tavalla omatoimiseen työskentelyyn 
ja energioiden korjaamiseen.

Kaksipäiväisten Talvi- ja Kesäpäivien sisällöt vaih-
televat kausittain ja toimivat erinomaisina uuden 
yliaistillisen tiedon antajina, vanhan tiedon sy-
ventäjinä ja käytännön toimien varmistajina. 
Varpu- ja heiluritaitoa opetetaan myös Kesäpäi-
villä. 

Tutustuminen Esko Jalkasen ja Tiina Lindholmin 
kirjoittamiin kirjoihin, joita löytyy myös e-kirjoi-
na, avartaa omia näköaloja ja helpottaa kurs-
seilla tulevan tiedon omaksumista. Tehokkaana 
itseopiskelukirjana toimii esim. Tiina Lindholmin 
Uusi ajatus löytyy metsästä -Pikaopas luonnon 
salaisista voimista ja niiden käytöstä -kirja ja sen 
sisältämät 49:ään käytännön ohjetta. Kirja löy-
tyy myös e-kirjana, kuten monet muutkin kirjat.

Messut, kurssit ja tallenteet
Kurssit, tallenteet (videot) sekä itseopiskelukirja
18.02.2023 HELSINKI UUDEN AJAN WORKSHOP, uutta!

04.–05.03.2023 HELSINKI TALVIPÄIVÄT Luonnon salaisista voimista ja niiden käytöstä

01.04.2023 TAMPERE KURSSI näkymättömän maailman ihmeistä

15.04.2023 TURKU KURSSI näkymättömän maailman ihmeistä 

22.04.2023 HELSINKI UUDEN AJAN WORKSHOP, uutta!

06.05.2023 KOUVOLA KURSSI näkymättömän maailman ihmeistä

01.01–31.07.2023 NETISSÄ ETÄKURSSEJA eri aiheista, joissa zoomit

MESSUT, KURSSIT JA TALLENTEET
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Kaikki lisätiedot löytyvät Nettikaupasta 
www.goodset.fi  (kurssit, tulevat etäkurssit, kirjat ja muut tuotteet), 
muista tilata samasta osoitteesta myös Uutiskirje, niin saat ajoissa 
tiedon tulevista uusista etäkursseista. Yhdistyksen kotisivujen 
www.eskojalkanen.net kautta pääsee myös Nettikauppaan. 

Kurssipaikka: Hotel Haaga Central Park, kokoustila 
Aarni, Nuijamiestentie 10, 00320 Helsinki 
Pysäköinti: hotellin pihassa on rajoitetusti pysä-
köintitilaa ja maksuton pysäköinti perjantai-illasta 
(klo 18) maanantaiaamupäivään klo 11 asti. Vii-
konloppuisin ja ilta-ja yöaikaan on pysäköinti myös 
kadunvarsipaikoilla maksutonta. 
Lisätiedot: www.hotelhaaga.fi

Aika: Lauantaina klo 10–17 
Workshopin vetäjä: Luonnon salaisten voimien 
asiantuntija, THM Tiina Lindholm

Kenelle workshop on tarkoitettu?: Tämä uuden 
ajan workshop (työpaja) on tarkoitettu kaikille, 
jotka haluavat kehittää henkisiä taitojaan Tiinan 
henkilökohtaisessa ohjauksessa. Workshopissa voit 
pienryhmässä viedä omat taitosi uudelle tasolle 
tai opetella ilman apuvälineitäkin kodin, työpai-
kan tai muiden rakennusten tavallisimpien mata-
lien energiatasojen korjaamista. Vain näin saamme 
kaikille hyvät voimamme liikkeelle ja perille koh-
teeseen. Tiedon omaksumista helpottavat  Tiina 
Lindholmin ja Esko Jalkasen kirjoista tai etä-ja lähi-
kursseilta saadut tiedot, jolloin kurssilla käytettävä 
henkitieteen perussanasto on ennestään tuttua. 
Työskentelyn apuna käytämme Kuntouttajan kä-
sikirjaa ja Tiinalta saatavia lisäohjeita vaativimpiin 
tapauksiin. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan 
aktiiviseen toimintaan!

Workshopin pääteemat:  Pahat silmät, rauhatto-
mat ja rauhalliset sielut

Workshop-kurssille ilmoittaudutaan ostamalla 
kurssin yhteistyökumppanimme Goodset Oy:n 
nettikaupasta www.goodset.fi. Workshopin kurs-
sihinta (sisältäen aamukahvin tai -teen) on jäse-
nille 129 euroa, muille kuin jäsenille kurssihinta 
on 139 euroa.  Ilmoittautumalla hyväksyt yleiset 
kurssiehdot, jotka löytyvät Nettikaupasta ja ko-
tisivuilta sekä tästä lehdestä. Jäseneksi voi liittyä 
ennen kurssin alkua yhdistyksen kotisivujen kautta 
osoitteessa www.eskojalkanen.net, kohdasta Yhdis-
tys. Mikäli edellä kuvatut vaihtoehdot eivät ole 
mahdollisia, kurssille voi ilmoittautua myös sähkö-
postitse osoitteella info@goodset.fi  tai puhelimitse 
040 3565072.  Kurssipaikka varmistuu, kun suoritus 
näkyy Goodset Oy:n tilillä (huom! kysy pankkiyh-
teyden tiedot ennen maksamista). 

Ruoka- ja kahvitauot: Ota mukaan omat eväät tai 
käytä alueen muita lähipalveluja. Hotellin respas-
sa on kahvi- ja teeautomaatti ja rajoitetusti pientä 
purtavaa.

Hyvä ja edullinen majoitusmahdollisuus: Varaa it-
senäisesti ajoissa www.hotelhaaga.fi tai 09-5807877 
(klo 07.00–22.00). Peruutukset hotelliin edelliseen 
päivään klo 18 mennessä. 
Workshop-kurssilla muuta muistettavaa: Ota 
Kuntouttajan käsikirja sekä oma varpusi tai heilu-
risi kurssille mukaan.

Workshop-kurssin yllättävä peruuntuminen: Kat-
so kurssiosion lopusta (Kaikki Toimitus- ja ilmoit-
tautumis- sekä perumisehdot löytyvät osoitteesta: 
www.goodset.fi.)

L Ä H I K U R S S I T  J A  W O R K S H O P I T

HELSINKI 18.02.2023  

UUDEN AJAN WORKSHOP, rajoitettu osallistujamäärä
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Kurssipaikka: Hotel Haaga Central Park, iso audi-
torio, Nuijamiestentie 10, 00320 Helsinki 
Pysäköinti: hotellin pihassa on rajoitetusti pysä-
köintitilaa ja maksuton pysäköinti perjantai-illasta 
(klo 18) maanantaiaamupäivään klo 11 asti. Vii-
konloppuisin ja ilta-ja yöaikaan on pysäköinti myös 
kadunvarsipaikoilla maksutonta. 
Lisätiedot: www.hotelhaaga.fi

Aika: Lauantaina klo 10–17 ja  
sunnuntaina klo 10–16
Kurssin vetäjä: Luonnon salaisten voimien asian-
tuntija, THM Tiina Lindholm

Kenelle tilaisuus on tarkoitettu?: Talvipäivät on 
tarkoitettu kaikille henkisen polun kulkijoille, jot-
ka ovat kiinnostuneita omasta, läheisten ja lähim-
mäisten hyvinvoinnista ja jotka haluavat saada 
uutta tietoa luonnon salaisista voimista ja niiden 
käytöstä. Tiedon omaksumista uusille mukaan tuli-
joille helpottaa e-kirja: Uusi ajatus löytyy metsäs-
tä – Pikaopas luonnon salaisista voimista ja niiden 
käytöstä tai etä-ja lähikursseilta saadut tiedot, jol-
loin kurssilla käytettävä sanasto on ennestään tut-
tua. Pikaoppaan uusi painos mahdollisesti tulossa 
alkuvuonna. Olet sydämellisesti tervetullut tälle 
ikimuistoiselle kurssille!

Kurssille ilmoittaudutaan ostamalla kurssi yhteis-
työkumppanimme Goodset Oy:n nettikaupasta 
www.goodset.fi. Kahden päivän kurssihinta on jä-
senille 159 euroa, muille kuin jäsenille kurssihin-
ta on 179 euroa. Ilmoittautumalla hyväksyt yleiset 
kurssiehdot, jotka löytyvät Nettikaupasta ja koti-
sivuilta sekä tästä lehdestä. Jäseneksi voi liittyä en-

nen kurssin alkua yhdistyksen kotisivujen kautta 
osoitteessa www.eskojalkanen.net, kohdasta Yhdis-
tys. Mikäli edellä kuvatut vaihtoehdot eivät ole 
mahdollisia, kurssille voi ilmoittautua myös sähkö-
postitse osoitteella info@goodset.fi  tai puhelimitse 
040 3565072.  Kurssipaikka varmistuu, kun suoritus 
näkyy Goodset Oy:n tilillä (huom! kysy pankkiyh-
teyden tiedot ennen maksamista). 

Ravintola- ja kahvilapalvelut: Kurssipaikalla on 
vain rajoitetusti saatavilla kahvilapalveluja, joten 
ota mukaan omat eväät tai käytä alueen muita 
lähipalveluja. Hotellin respan vieressä on kahvi/
tee-automaatti ja myynnissä pientä suolaista ja 
makeaa. 

Hyvä ja edullinen majoitusmahdollisuus: Varaa it-
senäisesti ajoissa www.hotelhaaga.fi tai 09-5807877 
(klo 07.00–22.00). Peruutukset hotelliin edelliseen 
päivään klo 18 mennessä. 

Kurssilla muuta muistettavaa: Ota Kuntouttajan 
käsikirja sekä oma varpusi tai heilurisi kurssille mu-
kaan.

Kurssituotteita: Tuotemyyntipiste on avoinna 
kurssitauoilla.

Kurssin yllättävä peruuntuminen: Katso kurs-
siosion lopusta (Kaikki Toimitus- ja ilmoittau-
tumis- sekä perumisehdot löytyvät osoitteesta: 
www.goodset.fi.)

Kurssiohjelma: Julkaistaan myöhemmin netti-
sivuilla.

HELSINKI 04.–05.03.2023  

TALVIPÄIVÄT luonnon salaisista voimista ja niiden käytöstä
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TAMPERE 01.04.2023  

KURSSI näkymättömän maailman ihmeistä

Kurssipaikka: Lapland hotels Tampere, Yliopiston-
katu 44,  kokoustila Ounasvaara, 33100 Tampere. 
Lisätiedot: www.laplandhotels.com

Kurssin vetäjä: Luonnon salaisten voimien asian-
tuntija, THM Tiina Lindholm
Aika: Luennot lauantaina klo 10–17

Kenelle tilaisuus on tarkoitettu?: Kurssi on tarkoi-
tettu kaikille henkisen polun kulkijoille, jotka ha-
luavat varmistaa, että tärkeimmät yliaistilliset asiat 
luonnon salaisista voimista ja niiden käytöstä ovat 
hallinnassa ja käytettävissä. Myös Tiinan uusimpia 
yliaistillisia tutkimustuloksia otetaan esille. Olet sy-
dämellisesti tervetullut tälle kurssille!

Kurssille ilmoittautuminen, kurssihinta ja maksu-
tapa: Kurssille ilmoittaudutaan ostamalla kurssi 
yhteistyökumppanimme Goodset Oy:n nettikau-
pasta www.goodset.fi. Kurssihinta on jäsenille 119 
euroa, muille kuin jäsenille kurssihinta on 129 eu-
roa.  Ilmoittautumalla hyväksyt yleiset kurssiehdot, 
jotka löytyvät Nettikaupasta ja kotisivuilta sekä 
tästä lehdestä. Jäseneksi voi liittyä ennen kurssin 
alkua yhdistyksen kotisivujen kautta osoitteessa 
www.eskojalkanen.net, kohdasta Yhdistys.
Mikäli edellä kuvatut vaihtoehdot eivät ole mah-
dollisia, kurssille voi ilmoittautua myös sähköpos-

titse osoitteella info@goodset.fi  tai puhelimitse 
040 3565072. Kurssipaikka varmistuu, kun suori-
tus näkyy Goodset Oy:n tilillä (huom! kysy pank-
kiyhteyden tiedot ennen maksamista puh. 040 356 
5072). 

Lounas- ja kahvitauot: Ilmoittautumisen yhtey-
dessä on halukkailla mahdollisuus varata oma-
kustanteinen kokouslounas (à 27 eur/hlö) ravin-
tola Dabbalissa ja iltapäiväkahvi-/tee makealla (à 
12 eur/hlö), jotka maksetaan vasta paikan päällä 
lounaan yhteydessä.

Majoitusmahdollisuus: www.laplandhotels.com

Kursseilla muuta muistettavaa: Ota mahdollinen 
Kuntouttajan käsikirja sekä oma varpusi tai heilu-
risi kurssille mukaan.

Kurssituotteita: Tuotemyyntipiste on avoinna 
kurssitauoilla.

Kurssin yllättävä peruuntuminen: Katso kurs-
siosion lopusta (Kaikki Toimitus- ja ilmoittau-
tumis- sekä perumisehdot löytyvät osoitteesta: 
www.goodset.fi.)

Kurssiohjelma: Julkaistaan myöhemmin netti-
sivuilla.

TURKU 15.04.2023  

KURSSI näkymättömän maailman ihmeistä

Kurssipaikka: Scandic Julia, kokoustila Julin 1, Ee-
rikinkatu 4, 20100 Turku 
Lisätiedot: www.scandichotels.fi

Kurssin vetäjä: Luonnon salaisten voimien asian-
tuntija, THM Tiina Lindholm
Aika: Luennot lauantaina klo 10–17

Kenelle tilaisuus on tarkoitettu?: Kurssi on tarkoi-
tettu kaikille henkisen polun kulkijoille, jotka ha-

luavat varmistaa, että tärkeimmät yliaistilliset asiat 
luonnon salaisista voimista ja niiden käytöstä ovat 
hallinnassa ja käytettävissä. Myös Tiinan uusimpia 
yliaistillisia tutkimustuloksia otetaan esille. Olet sy-
dämellisesti tervetullut tälle kurssille!

Kurssille ilmoittautuminen, kurssihinta ja maksu-
tapa: Kurssille ilmoittaudutaan ostamalla kurssi 
yhteistyökumppanimme Goodset Oy:n nettikau-
pasta www.goodset.fi. Kurssihinta on jäsenille 119 
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euroa, muille kuin jäsenille kurssihinta on 129 eu-
roa.  Ilmoittautumalla hyväksyt yleiset kurssiehdot, 
jotka löytyvät Nettikaupasta ja kotisivuilta sekä 
tästä lehdestä. Jäseneksi voi liittyä ennen kurssin 
alkua yhdistyksen kotisivujen kautta osoitteessa 
www.eskojalkanen.net, kohdasta Yhdistys.

Mikäli edellä kuvatut vaihtoehdot eivät ole mah-
dollisia, kurssille voi ilmoittautua myös sähköpos-
titse osoitteella info@goodset.fi  tai puhelimitse 
040 3565072. Kurssipaikka varmistuu, kun suori-
tus näkyy Goodset Oy:n tilillä (huom! kysy pank-
kiyhteyden tiedot ennen maksamista puh. 040 356 
5072). 

Lounas- ja kahvitauot: Ilmoittautumisen yhtey-
dessä on halukkailla mahdollisuus varata oma-
kustanteinen lounasbuffet  (à 28 eur/hlö),  joka 

maksetaan vasta paikan päällä lounaan yhteydes-
sä. Iltapäivän kahvitauolla voi ravintolan baarista 
ostaa kahvia tai teetä vallitsevan hintatason mu-
kaan.

Majoitusmahdollisuus: Varaa itsenäisesti ajois-
sa suoraan hotellista tai +358 2 336000 tai 
www.scandichotels.fi 
Kursseilla muuta muistettavaa: Ota mahdollinen 
Kuntouttajan käsikirja sekä oma varpusi tai heilu-
risi kurssille mukaan.
Kurssituotteita: Tuotemyyntipiste on avoinna 
kurssitauoilla.
Kurssin yllättävä peruuntuminen: Katso kurs-
siosion lopusta (Kaikki Toimitus- ja ilmoittau-
tumis- sekä perumisehdot löytyvät osoitteesta: 
www.goodset.fi.)
Kurssiohjelma: Julkaistaan myöhemmin netti-
sivuilla.

HELSINKI 22.04.2023  

UUDEN AJAN WORKSHOP, rajoitettu osallistujamäärä

Kurssipaikka: Hotel Haaga Central Park, kokoustila 
Aarni, Nuijamiestentie 10, 00320 Helsinki 
Pysäköinti: hotellin pihassa on rajoitetusti pysä-
köintitilaa ja maksuton pysäköinti perjantai-illas-
ta (klo 18) maanantaiaamupäivään klo 11 asti. 
Viikonloppuisin ja ilta- ja yöaikaan on pysäköinti 
myös kadunvarsipaikoilla maksutonta. 
Lisätiedot: www.hotelhaaga.fi

Aika: Lauantaina klo 10–17 
Workshopin vetäjä: Luonnon salaisten voimien 
asiantuntija, THM Tiina Lindholm

Kenelle workshop on tarkoitettu?: Tämä uuden 
ajan workshop (työpaja) on tarkoitettu pidem-
pään mukana olleille auttajille, jotka haluavat ke-
hittää henkisiä taitojaan Tiinan henkilökohtaises-
sa ohjauksessa. Workshopissa voit pienryhmässä 
vahvistaa omia taitojasi kodin, työpaikan, muiden 
rakennusten  tai maatilojen vaikeasti löydettävien 
energiatasojen korjaamisessa. Näin saamme kaikki 
hyvät voimamme liikkeelle ja perille vaikeisiinkin 
kohteeseen. Tiedon omaksumista helpottavat etä-
ja lähikursseilta saadut tiedot sekä varvulla tai hei-
lurilla tutuksi tullut toiminta, jolloin kurssilla käy-

tettävä henkitieteen sanasto on ennestään tuttua.  
Työskentelyn apuna käytämme Kuntouttajan käsi-
kirjaa ja Tiinalta saatavia lisäohjeita. Olet sydämel-
lisesti tervetullut mukaan aktiiviseen toimintaan!
Workshopin pääteemat:  Kummitukset, rauhatto-
mat sielut ja menneisyyden pelot.

Workshop-kurssille ilmoittaudutaan ostamalla 
kurssin yhteistyökumppanimme Goodset Oy:n 
nettikaupasta www.goodset.fi. Workshopin kurssi-
hinta (sisältäen aamukahvin tai -teen) on jäsenil-
le 129 euroa, muille kuin jäsenille kurssihinta on 
139 euroa. Ilmoittautumalla hyväksyt yleiset kurs-
siehdot, jotka löytyvät Nettikaupasta ja kotisivuil-
ta sekä tästä lehdestä. Jäseneksi voi liittyä ennen 
kurssin alkua yhdistyksen kotisivujen kautta osoit-
teessa www.eskojalkanen.net, kohdasta Yhdistys. 

Mikäli edellä kuvatut vaihtoehdot eivät ole mah-
dollisia, kurssille voi ilmoittautua myös sähköpos-
titse osoitteella info@goodset.fi  tai puhelimitse 
040 3565072.  Kurssipaikka varmistuu, kun suori-
tus näkyy Goodset Oy:n tilillä (huom! kysy pank-
kiyhteyden tiedot ennen maksamista). 
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Ruoka- ja kahvitauot: Ota mukaan omat eväät tai 
käytä alueen muita lähipalveluja. Hotellin respas-
sa on kahvi- ja teeautomaatti ja rajoitetusti pientä 
purtavaa.
Hyvä ja edullinen majoitusmahdollisuus: Varaa it-
senäisesti ajoissa www.hotelhaaga.fi tai 09-5807877 
(klo 07.00–22.00). Peruutukset hotelliin edelliseen 
päivään klo 18 mennessä. 

Kurssipaikka: Kouvola-talo, Honka-sali, Varuskun-
takatu 11, 45100 Kouvola
Kurssin vetäjä: Luonnon salaisten voimien asian-
tuntija, THM Tiina Lindholm
Aika: Luennot lauantaina klo 10–17

Kenelle tilaisuus on tarkoitettu?: Kurssi on tarkoi-
tettu kaikille henkisen polun kulkijoille, jotka ha-
luavat varmistaa, että tärkeimmät yliaistilliset asiat 
luonnon salaisista voimista ja niiden käytöstä ovat 
hallinnassa ja käytettävissä. Myös Tiinan uusimpia 
yliaistillisia tutkimustuloksia otetaan esille. Olet sy-
dämellisesti tervetullut tälle kurssille!

Kurssille ilmoittautuminen, kurssihinta ja maksu-
tapa: Kurssille ilmoittaudutaan ostamalla kurssi 
yhteistyökumppanimme Goodset Oy:n nettikau-
pasta www.goodset.fi. Kurssihinta on jäsenille 119 
euroa, muille kuin jäsenille kurssihinta on 129 eu-
roa.  Ilmoittautumalla hyväksyt yleiset kurssiehdot, 
jotka löytyvät Nettikaupasta ja kotisivuilta sekä 
tästä lehdestä. Jäseneksi voi liittyä ennen kurssin 
alkua yhdistyksen kotisivujen kautta osoitteessa 
www.eskojalkanen.net, kohdasta Yhdistys.

Mikäli edellä kuvatut vaihtoehdot eivät ole mah-
dollisia, kurssille voi ilmoittautua myös sähköpos-

Workshop-kurssilla muuta muistettavaa: Ota 
Kuntouttajan käsikirja sekä oma varpusi tai heilu-
risi kurssille mukaan.
Workshop-kurssin yllättävä peruuntuminen: Kat-
so kurssiosion lopusta (Kaikki Toimitus- ja ilmoit-
tautumis- sekä perumisehdot löytyvät osoitteesta: 
www.goodset.fi.)

KOUVOLA 06.05.2023  

KURSSI näkymättömän maailman ihmeistä

titse osoitteella info@goodset.fi  tai puhelimitse 
040 3565072. Kurssipaikka varmistuu, kun suori-
tus näkyy Goodset Oy:n tilillä (huom! kysy pank-
kiyhteyden tiedot ennen maksamista, numerosta 
040 356 5072). 

Lounas- ja kahvitauot: Ilmoittautumisen yhtey-
dessä on halukkailla mahdollisuus varata oma-
kustanteinen lounasbuffet  (arviolta 15–20 eur) ja 
edullinen iltapäiväkahvi- ja -tee,  jotka maksetaan 
vasta paikan päällä lounaan ja kahvin /teen yhtey-
dessä. 

Kursseilla muuta muistettavaa: Ota mahdollinen 
Kuntouttajan käsikirja sekä oma varpusi tai heilu-
risi kurssille mukaan.

Kurssituotteita: Tuotemyyntipiste on avoinna 
kurssitauoilla.

Kurssin yllättävä peruuntuminen: Katso kurs-
siosion lopusta (Kaikki Toimitus- ja ilmoittau-
tumis- sekä perumisehdot löytyvät osoitteesta: 
www.goodset.fi.)

Kurssiohjelma: Julkaistaan myöhemmin netti-
sivuilla.
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KURSSI-ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN

Mikäli kurssille ilmoittautunut on estynyt saa-
pumaan kurssille, on hän oikeutettu käyttä-
mään kyseisen kurssimaksun, yhden vuoden 
aikana ostopäivästä, valitsemansa vastaavanpi-
tuisen kurssin suoritukseksi. Tällöin hänen tulee 
ottaa yhteyttä kurssinjärjestäjään, osoitteeseen 
info@goodset.fi  tai numeroon 040-3565072 ja il-
moittaa mahdollisimman pian kurssin peruuntu-
misesta ja myöhemmin, hyvissä ajoin, milloin ja 
millä kurssilla aikoo käyttää kyseisen kurssimak-

sun hyväkseen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, 
kurssimaksu katsotaan menetetyksi. Jokainen 
kurssille ilmoittautunut on itse vastuussa etukä-
teen varaamistaan hotellihuoneista ja/tai ruo-
kailuista ja niiden peruuttamisista. Mikäli etu-
käteen tilattuja ruokailuja/hotellihuoneita ei 
lunasteta, on kurssinjärjestäjällä oikeus laskut-
taa varaukset jälkikäteen. Kaikki Toimitus- ja il-
moittautumisehdot kokonaisuudessaan löytyvät 
osoitteesta: www.goodset.fi. 

KURSSILLE ILMOITTAUTUMISEN EHDOT

Kursseillemme voivat osallistua kaikki täysi-ikäi-
set henkilöt. Mikäli kurssinvetäjä on estynyt 
saapumaan kurssipaikalle ja kurssia ei voida 
pitää luennoitsijalle tulleen yllättävän esteen, 
sairastumisen tai muun syyn takia, mukaan lu-
kien ns. Force Major-tilanteet, kurssinjärjestäjä 
tiedottaa kurssille ilmoittautuneille uuden kor-
vaavan kurssiajankohdan ja paikan. Mikäli uusi 
ajankohta ei sovi kurssille ilmoittautuneelle, on 
hänellä yksi vuosi aikaa - peruuntuneesta kurs-
sipäivästä lukien - osallistua kurssinvetäjän jol-
lekin muulle vastaavanpituiselle kurssille. Mikäli 
tämä ei ole mahdollista, kurssimaksu katsotaan 

menetetyksi. Jokainen kurssille ilmoittautunut 
on itse vastuussa etukäteen varaamistaan hotel-
lihuoneista ja/tai ruokailuista. Mikäli etukäteen 
tilattuja ruokailuja/hotellihuoneita ei lunasteta, 
on kurssinjärjestäjällä oikeus laskuttaa varauk-
set jälkikäteen. Kursseilla jaettavat materiaalit 
ovat vain henkilökohtaiseen käyttöön. Niiden ja-
ko, kopiointi tai levittäminen on kaikilla tavoin 
ehdottomasti kielletty. Mikäli kurssinjärjestäjä 
on evännyt joltakin henkilöltä pääsyn kursseil-
lemme, emme hyvitä menetettyä kurssimaksua. 
Kaikki Toimitus- ja ilmoittautumisehdot kokonai-
suudessaan löytyvät osoitteesta: www.goodset.fi
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Eskonen-jäsenlehden kohteet

Oman aikasi puitteissa tee tässä lehdessä esitettyjä Kun-
toutusvinkkejä useampaan kertaan, yksinään tai ryhmäs-
sä, kunnes taas huhtikuussa ilmestyy seuraava Eskonen. 
Lämmin kiitos arvokkaasta työstäsi!

Ethän unohda 
Etäkuntoutusryhmiin 

osallistumista!

Oman aikasi puitteissa osallistu viikoittain, joka tiistai 
klo 18–18.30 Avuttomat, vanhukset ja lapset -Etäkun-
toutusryhmään (pysyvän ohjelman löydät Eskosen nu-
merosta 59) tai joka torstai klo 18-18.30 Tiinaset-Etä-
kuntoutusryhmään (pysyvän ohjelman löydät Eskosen 
numerosta 58 tai pyydä molempien etäryhmien ohjelmat 
toimistolta toimisto@eskojalkanen.net). Muista myös kes-
kiviikkoisin ja / tai  lauantaisin Virtuaaliryhmämah-
dollisuus!

Kuntoutusvinkit 
Rajattomaan paratiisitilaan koronavirustartunnan 
saaneet (Käsikirjan ohjeet 156 ja 157 soveltaen)
PPHS. JK:n ja kaikkien Gur-voimien ja kaiken käytettävissä 
olevan henkisen lisävoiman avulla pyydämme (pyydän), et-
tä kaikki haitallisen koronavirustartunnan saaneet henkilöt 
ja eläimet tai näitä tauteja kantavat tai levittävät henkilöt 
ja eläimet nostetaan (rajattomaan) paratiisitilaan ja lukitaan 
sinne loppuiäksi ja että siellä hyvät astraaliset haltiat puhdis-
tavat heidän aivoistaan kaikki negatiiviset mielikuvat ja ikä-
vät muistot ja siellä myös riittävä määrä hyviä astraalisia hal-
tioita, tarpeen mukaan tuhannentaidonhaltioita, tulee avuksi 
kaikkiin niihin tehtäviin, joihin se on tarpeen ja sallittu, ku-
ten puhdistavat näiden henkilöiden ja eläinten elimistöistä 
kaikki haitalliset koronavirukset mat.-demat. mat.-demat ja 
mat-demat. ja tuhoavat ja dematerialisoivat näiden henkilöi-
den ja eläinten elimistöistä kaikkien haitallisten koronavirus-
ten eetterikehot mat.-demat, mat.-demat. ja mat.-demat. ja 
että siellä myös heidän omatuntonsa herätetään totuuteen 
asti. Kiitos. Pyydämme (pyydän) tapahtumiin liittyvien hen-
kilöiden ja eläinten puolesta anteeksi. JK:n, kaikkien Gur-voi-
mien sekä riittävien henkisten voimien ja (mahdollisen) posi-
tiivisen karmamme avulla pyydämme (pyydän) saada kuitata 
edellä mainittuihin ihmisiin ja eläimiin liittyneet karmavelat 
pois niin laajalti kuin on tarpeen ja sallittu. Jos elämän pi-
tuus ei riitä karmalle, pyydämme, että Armo voi tulla avuksi. 
Mat.-demat. mat.-demat. ja mat.-demat. Kiitos. 

Kaikkea hyvää Ukrainaan! (Käsikirjan ohje 89)
Ajattele kuntoutettavaa kohdetta eli Ukrainaa ja sen kansaa 
ja keskitä ajatukset kohteeseen erittäin tiiviisti ja sanotaan 
vain. PPHS. Kaikkea hyvää sinne! Sitten on paikallaan muu-
taman minuutin hiljaisuus. Lopuksi. Kiitos.

Kriisi- ja hätäalueille ruokaa, puhdasta vettä, 
lämpöä ja lääkkeitä (Käsikirjan ohje 194)  
PPHS. JK:n ja Gur-voiman avulla pyydämme, että  maapal-
lon kriisi- ja hätäalueille, erityisesti nyt Ukrainaan,  tulee 
niin laajalti ja paljon kuin on tarpeen ja sallittu lisää ruo-
kaa mat.-demat., mat.-demat., mat.-demat., mat.-demat. ja 
mat.-demat. ja lisää puhdasta vettä mat.-demat., mat.-de-
mat., mat.-demat., mat.-demat. ja mat.-demat.  ja lisää läm-
pöä mat.-demat., mat.-demat., mat.-demat., mat.-demat. 
ja mat.-demat. ja lisää lääkkeitä mat.-demat., mat.-demat., 
mat.-demat., mat.-demat. ja mat.-demat. Kiitos. Lopuksi 
pyydämme saada siunata nämä alueet ja pyydämme niille 
niin paljon Findhorn-voimaa kuin on tarpeen ja sallittu ja riit-
tävästi luonnonhenkiä työn suorittamiseen. Kiitos.
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