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messutoimisto
Osallistujia messujen aikana palvelee in
nokas vapaaehtoisten joukko. Näytteille
asettajat, esiintyjät ja messuavustajat 
ottaa vastaan messutoimisto pystytysaika
na lipunmyyntialueella ja lasu 1. kerrok
sen luokassa 12. Yleisöä palvelee infotiski 
toisen kerroksen juhlasalin oven vieressä.

lAPsiPARKKi
on muuttanut 3. kerroksen vasemman
puoleisen käytävän päätyyn, luokkaan 
3U! Lapsiparkki on maksuton ja tarkoitet
tu 38 vuotiaille lapsille. Tervetuloa!

1G, 1P ja 3G -ohjelmatilojen esiintyjät ja 
ohjelmakuvaukset: 
LA s. 6–8, SU s. 32–33.

Näytteilleasettajien aakkoselliset 
luettelot löytyvät messuinfosta tai 
kotisivuiltamme.
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heNGeN jA tiedoN messujeN 2019 Kävijälle

Hengen ja Tiedon messut on Suomen vanhin ja tunnetuin 
henkisen alan messutapahtuma. Rajatiedon yhteistyö ry on 
vuodesta 1983 lähtien järjestänyt vuosittain Hengen ja Tiedon 
messut, joissa esitellään maamme kattavimmaksi ja monipuoli-
simmaksi luonnehdittu poikkileikkaus rajatiedon alueelta. Messut 
tarjoavat henkisiä opetuksia ja harjoituksia, astrologiaa, idän ja 
lännen elämänviisautta, luonnon salattuja voimia, terapioita ja 
täydentäviä terveydenhoitoja, joogaa ja meditaatiota, parapsyko-
logiaa, ufotutkimusta, luomutuotteita, ekoyhteisöjä, jalo- ja koru-
kiviä, runsaasti kirjallisuutta, äänitteitä, taidetta ja käsitöitä, joka-
vuotisia koskettavia tapaamisia unohtamatta. Esiintyjät, juontajat 
ja näytteilleasettajat edustavat usein alansa kärkeä. Messuvieraita 
on viime vuosina ollut noin 3000-4000 ja näytteilleasettajia par-
haimmillaan yli 200.

Messut pyrkivät uudistumaan joka vuosi. Liki neljässäkymmenes-
sä vuodessa rajatiedon kenttä on saanut paljon uusia vaikutteita 
ja se heijastuu ilman muuta tällaiseen suurtapahtumaan.

NäytteilleAsettAjAt
eri puolelta Suomea ja myös muista maista tuovat paikan päälle 
parantavia kiviä, käsintehtyjä koruja, vaatteita, sisustus esineitä, 
hyvän olon tuotteita, luomutarvikkeita, kosmetiikkaa ja esittelevät 
toimintaansa. Paikan päällä myös useita Tarot- yms tulkitsijoita ja 
näkijöitä sekä hoitajia.

Messutapahtuma on erinomainen keino tutustua uusiin ideolo-
gioihin ja hoitomenetelmiin, perinteisiä aatteita unohtamatta.

messuohjelmAt
Monimuolinen messuohjelma koostuu mm. luennoista, work-
shopeista sekä esityksistä ja näytteilleasettajien tarjontaan tutus-
tumisesta. Ohjelmaa on samanaikaisesti 5-9 eri ohjelmatilassa.

KAhvilA & RuoKAilu
Messujen ravintoloitsijana toimii edellisen vuoden tapaan 
suosittu Factory-ravintola. Ensimmäisessä kerroksessa toimii 
Factoryn buffet-ravintola ja kolmannessa kerroksessa kahvila 
(taidekahvila-basaari). Buffetissa luonnollisesti myös vegaani-
vaihtoehdot.

sAAPumiNeN messuille etelä-hAAGAAN
Messuille tulijan kannattaa jättää auto kotiin tai jonnekin 
ka uemmaksi kuin koulun pihalle ja käyttää mahdollisimman 
paljon julkista liikennettä. Sekä näytteilleasettajien että mes-
suvieraiden on hyvä varautua jo etukäteen siihen, että koulun 
pihalla on rajoitetusti pysäköintitilaa, jonka hinta on 5 eur / 
päivä. 

Lähiympäristöstä löytyy hyvin henkilöautoille sopivia parkki-
paikkoja. Ekologisemmin ja helpommin messuille pääsee julki-
sella liikenteellä: bussilla, raitiovaunulla ja junalla. 

•	 Raitiovaunu 10 Lasipalatsin edestä päätepysäkille, josta 
400 m kävely

•	 Bussit 40, 235, 321, 322, 332, 345(N), 231N Elielinaukiolta ta-
lontien pysäkille, sekä bussi 37 Kampista Talontien pysäkille, 
josta 250 m kävely

•	 Lähijunat Y, u, P, A, E, L päärautatieasemalta sekä lähijuna i 
Vantaan suunnalta Huopalahden asemalle, josta 1.1 km 
kävely

Varsinkin lauantaina koulun piha-alueet ovat ajoittain täynnä, 
joten messuille kannattaa tulla julkisilla liikennevälineillä.

esteettömyys messuPAiKAllA

Pyörätuoliasiakkaiden sisäänkäyntiluiska on pääoven yhtey-
dessä ja hissillä on esteetön pääsy kerroksiin 1, 2, ja 3. Huom. 
ohjelmatilaan 4T ei ole esteetöntä kulkua.

tAKsi
Helsingin taksin voi tilata numerosta 0100 0700. Numeroiden 
hintatiedot osoitteessa www.taksihelsinki.fi.

vAAtteideN säilytys
Messupaikassa toimii maksullinen narikka (2€). Esiintyjille ja 
henkilökunnalle on varattu naulakko messutoimiston yhteyteen 
(luokka 12).

RAhAliiKeNNe

Yleisin maksutapa messuilla on käteinen. Sisäänpääsyn voi 
maksaa myös korteilla. Messupaikan välittömässä läheisyydessä 
ei ole pankkiautomaattia, mikä kannattaa huomioida. Lähimmät 
automaatit ovat Tunnelitie 5 K-kaupan yhteydessä, Raumantie 
1 Munkkivuoren Ostoskeskuksessa sekä Mannerheimintie 168 
VVO:n talon kohdalla. 

Maksullisten workshoppien pitäjät vastaavat kaikesta rahaliiken-
teestä itse, ohjelmamaksu suoritetaan ennen ohjelmaa esiinty-
jälle. Kannattaa olla ajoissa paikan päällä!

KuulutuKset jA iNFotAulut
Päivän ohjelma on luettavissa infotauluilta. Molempina päivinä 
kuulutetaan noin 10.20 ja lyhyesti 13.57, jotta messuohjelma ei 
häiriintyisi. Viisi minuuttia ennen messupäivän päättymistä loppu-
kuulutus.
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HENGEN JA TIEDON MESSUT HELSINKI 2019 

Klo juhlAsAli seminaariTiLa 1m PiKKusAli 2 c

10 Juontajana Kuparikettu
10.30 – 10.55

Katri Levonen & Mika Kunnasvaara
Sydämen hiljaisuuteen  kristallisoinnuin

10:55
Pauli Liikala, Rajatiedon yhteistyön pj

Messujen avauspuhe

Juontajana Anuirmeli Sallamo Juontajana Katja Pesonen

10.40 – 11.30
Pentti Tuominen

Gnosis - Löytöretkiä
sisimpään itseen

11 11.00 – 11.50
Krista Lagus

Henkiset tieteet yliopistoon?
Uuden paradigman läpimurto

todellisuuskuvassamme

11.00 – 12.00
Maria Nordin

Tietoisuus, mikrobit ja
optimaalinen terveys

11.40 – 12.30
Taavi Kassila

Läsnäolon kauneus

12 12.00 –13.10
Remi Kanai (Japani)

Ykseystietoisuus
Hengen viisauden lähteillä

(tulkataan suomeksi)

12.15 – 13.45
Matti J. Salo

Bosnian pyramidit ja muut 
alueen 30 000 vuotta vanhat mysteerit

Mitä uusimmat löydöt kertovat
muinaisista sivilisaatioista ja

tuntemattomista tekniikoista?

12.40 – 13.30
Seppo Tanhua

Astrologia oppaana
kehityksen miinakentillä

vuosina 2020-2021

13 13.20 – 14.10
Erkki Lehtiranta

universaalit lait – elämäsi kosmiset 
menestyskoodit

13.40 – 15.30
PANEELIKESKUSTELU

Minkälaisia visioita rajatieto
tarjoaa nyky-yhteiskunnalle?

Keskustelijoina Jarkko
Kari, Marja-Liisa 

Honkasalo, Jarmo Ekman ja 
Miriam Kankare.

Puheenjohtajana Pauli 
Liikala

14 14.20 – 15.00
SevenSounds™
PH® Sointukylpy

Rentouta mielesi ja kehosi

14.00 – 14.50
Antti Pietiäinen

Tunnevyöhyketerapia ja
energialääketiede

15 15.10 – 16.20
Camilla Elfving (Ruotsi)

Meediotyöskentely ja 
kehostairtautumiskokemuksen edut 

(tulkataan suomeksi)

15.00 – 16.00
Erkki Lähde

Ystävällä koivulla sydän ja sielu – 
Koe koivun äidilliset elämänenergiat 

metsäluonnossa

15.40 – 16.30
Marja-Liisa Honkasalo
Kumma, käsittämätön 

vai kesy – kokemuksia ja 
näkökulmia tieteen rajamailta

16 16.30 – 17.20
Veli Martin Keitel

Alussa oli Sana
Musiikin ja kielen kätketyt voimat

16.15 – 17.15
Jupe & Marko Keskitalo

Aavedatan tarina
Saavu huikealle retkelle aaveiden 

maailmaan

16.40 – 17.30
Laura Juusela

Näin hoidat itseäsi kivillä
ja kristalleilla arjessa

17 17.30 – 18.20
Jussi Parviainen & Riina Laurila

Eleen evankeliumi
Interaktiivinen päivän päätösesitys

17.30 – 18.25
Aaro Löf

Kaipaatko syvempää yhteyttä  itseesi, 
menestystä työssäsi tai harmonisemman 

ja intohimoisemman parisuhteen?

17.40 – 18.20
Sanni Nevalainen

Arkkienkeli Metatronin valo-
aktivointi

ohjelmA lAuANtAiNA 12.10.2019
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Klo OHJeLmaTiLa 3K hiljeNtymistilA 3h TaivassaLi 4t
10 Vetäjä Tuulikki Halonen Vetäjä Seppo Laaksonen

Tilan ovet suljetaan tilaisuuden alkaessa. 
Ole ajoissa paikalla!  

Ohjelmia ei saa keskeyttää.

Juontajana Kuparikettu

Tilan ovet suljetaan tilaisuuden alkaessa. 
Ole ajoissa paikalla!  

Ohjelmia ei saa keskeyttää.

11 11.10 – 11.55
Veli-Matti Auruksenaho

Kultainen aika
Vedakirjoitusten ennustukset

11.15 – 12.10
Mesimarja Paatero

Rohkeus säteillä valoasi
Sisältää harjoituksia suljetuin ovin

11.00 – 11.55
Susan Hedman

Taivassalin päivän avaus
Meditaatio-kanavointi

12 12.10 – 12.55
Alina Minerva

Silmäjooga elämäntapana
Anna silmiesi säihkyä

12.30 – 12.50
 Seppo Laaksonen

Sydänmeditaatio

12.10 – 14.10
Maria Zavou & Yolanda Fotaki 

(Kreikka)
Viides ulottuvuus ja Taivaalliset

vanhemmat
Sisältää kanavoidun ohjauksen &

energiakeskusten puhdistuksen suljetuin 
ovin (tulkataan suomeksi)

13 13.10 – 13.55
Pirjo Hutchings

Valolla ei ole varjoa
Lopuksi energisoiva energiahoito 

läsnäolijoille

13.00 – 13.20 
Eva Garcia

äänireikimeditaatio

13.30 – 13.50 
Seppo Laaksonen
Sydänmeditaatio

14 14.10 – 16.30
 Remi Kanai (Japani)

Ykseydessä Nouseva Henki: Yhteys 
(tulkataan)

miniSeminaaRi
hinta: 50 €

Yhteys: janjaana@gmail.com
Paikkoja 28 osallistujalle

Yksityisistunnot luokassa 1K

14.00 – 14.30
Laura Juusela

Meditaatiomatka

14.45 – 15.15
Eva Garcia

äänireikimeditaatio

14.40 – 16.30
Tarja Senne

Transsimeediotilaisuus

15
15.30 – 15.50 

Brahma Kumaris
Suojeluksen meditaatio

16
16.50 – 18.20 

Erkki Lehtiranta
Astraaliprojektio – valtavien
mahdollisuuksien maailma

 MINISEMINAARI 
Hinta: 15 €

Yhteys: erkki@smilingstars.fi

16.00 – 16.20 
Brahma Kumaris

Lauantaimeditaatio
17.00 – 18.15
Terhi Jansson
Meedioistunto

16.40 – 18.10 
Krista Lagus

Henkisiä harjoituksia arkeen
Valjasta tietoisuutesi potentiaali

WORKSHOP. Hinta: 17 €

ohjelmA lAuANtAiNA 12.10.2019
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Anja Kailanko

Sami Sälpäkivi

tietoiskuluokka 1g lauantai 12.10.

10.30 – 11.00 AjAtusteN AvullA sisäiseeN eheyteeN – johdANto KiRjeoPisto viAN 
RAjAjooGAAN, teRttu sePPäNeN, viA Ry.
Tietoiskut  messuilla: La 12.10. luokka 1G klo 10.30-11.00 ja Su 13.10. luokka 1P klo 15.10-16.00. Ajatusjooga 
on moderni ja käytännöllinen nimi perinteiselle Kirjeopisto Vian rajajoogalle, jossa ajattelun positivisoiminen 
johtaa mm. luonteen jalostumiseen, sisäiseen rauhaan, harmonisiin ihmissuhteisiin, tajunnan avartumiseen 
ja tietoiseen jumalyhteyteen. Ajatusjooga sopii jokaiselle, joka tahtoo muuntaa ajattelunsa rakentavalla, 
järkevällä ja realistisella tavalla positiiviseksi ja tahtoo oppia elämään todellisen sisäisen itsensä, 
korkeamman Minänsä ohjauksessa. Ajatusjoogassa tehtävät ajatusharjoitukset ovat suomenkielisiä loogisia 
positiivisia lauseita (kaavoja, mantroja), joita toistellaan hiljaa mielessä suu kiinni ”kurkulla” niin kuin 
puhuessa, normaalissa ja valppaassa vireystilassa. Rajajoogan kurssi on julkaistu kirjana, johon voi tutustua 
luennolla ja osastolla 276-278. 
Rajajoogaopettaja, psykologi Terttu Seppänen, Via ry (pöydät 276-278, 2. krs)
terttu.seppanen@via.fi, 050 567 9630

11.15 – 11.45 eNKelteN KeRtomAA, PiRjo väyRyNeN (hiNtA 5€)
Ahdistus, pelot, kiire ja kasvavat vaatimukset ovat monelle meistä tuttuja suurten muutosten keskellä, jossa 
nyt elämme. Enkelit tuntevat ja tietävät tilanteemme ja ovat valmiit auttamaan meidät pehmeästi kohti uut-
ta Aikaamme, lisäten omaa ymmärrystämme olevasta ja tulevasta.
Kouluttaja Pirjo Väyrynen, Elämän kantava Voima (pöytä 274, 2. krs) www.evakoulutus.com

12.00 – 12.30 AuRAtRANsFoRmAAtio™-iNFo, KAti heiKKiNeN
AuraTransformaatio™ on kerran elämässä tehtävä energiahoito, joka päivittää aura- ja energiajärjestelmäm-
me uuden ajan energioihin. Tervetuloa kuulemaan lisää!
Katin Aarre (pöytä 273, 2. krs)

12.45 – 13.15 miNä AiKANA ihmiNeN KAuNeiN oN, teNhiKKi lAx, i.h.m.e Ry
I.H.M.E ry (luokka 3D, 3. krs)

13.30 – 14.00  KuiNKA työsKeNNellä eNKeleideN KANssA, helsiNGiN summit liGhthouse
Tietoiskut messuilla: Luokka 1G la 12.10 klo 13.30-14.00 ja su 14.15-14.45
Helsingin Summit Lighthouse (luokka 3F, 3. krs)

14.15 – 14.45 mitä oN vAstuulliNeN KAsvu ihmiseNä jA mitä se meRKitsee mAAilmAlle? 
KiRsi mäKiNeN
Tietoiskut messuilla: Luokka 1G la 12.10 klo 14.15-14.45 ja su 12.00-12.30
Maailmassa on isoja ratkaisemattomia ongelmia, joihin nykyiset keinot eivät ole auttaneet. ihmisyys on uhat-
tuna, maailma tuhoutumassa. Mikä saisi ihmisen näkemään uusia vaihtoehtoja? Mitä se edellyttää ihmiseltä 
itseltään ja miten jokainen voimme auttaa?
Kirsi Mäkinen, Evolutionary Guide in Adult Learning and Sustainable Growth
kirsi.makinen@tyytyvaisyydenhaaste.fi, www.tyytyvaisyydenhaaste.fi
Tyytyväisyyden haaste (pöytä 269, 2. krs)

15.00 – 15.30 sANojeN jA AjAtusteN voimA, ANjA KAilANKo (ovimAKsu 2 €)
Tietoiskut messuilla: Luokka 1G la 12.10 klo 15.00-15.30 ja su 13.30-14.00
Sanojen ja ajatusten voima avaa näkymän siihen, miten hauskoiksi tai huvittaviksi tarkoitetuilla sanoilla ja 
lausahduksilla on voinut olla suuri vaikutus elämässämme. Sanoilla ja ajatuksilla on suunnaton värähtelyvoi-
ma, joka muovaa jatkuvasti meidän ajatuksiamme ja tekojamme.
Kouluttaja Anja Kailankolla on yli 40 v kokemus monipuolisesta opettamisesta, vaihtoehtohoitoja v. 1993 lähtien. 
Messujen aikana: Niska-hartia käsittelyä 5 min/5e (paikka 268 2 krs)
anja.kailanko@gmail.com, p. 0458904127. Mahdollisuus ennakkovarauksiin.

15.45 – 16.15 AjAtuKsiANi syyllisyydestä, teijA hAlleNbeRG
Ajatuksiani syyllisyydestä ja karmasta. Mikä motivoi henkiseen kasvuun.
Ananda Tarot (pöytä 02N, 2. krs)

1g, 1p, 3g -tilojen ohjelmat lauantaina 12.10.2019

Pirjo Väyrynen

Kirsi Mäkinen

Terttu Seppänen

Annina Kyrklund
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1g, 1p, 3g -tilojen ohjelmat lauantaina 12.10.2019

16.30 – 17.00 muutA elämäsi tiibetiläiseN PeRiNteiseN tiedoN AvullA, PiA PAlosAARi, PRANANAdi
Tietoiskut messuilla: Luokka 1G la 12.10 klo 16.30-17.00 ja su 13.10 klo 12.45-13.15
Prananadi on tiibetiläinen energiaparannustekniikka, joka on osa tiibetiläistä lääketiedettä. Se auttaa vapauttamaan sairauksien ja ongel-
mien syistä, näin antaen mahdollisuuden palauttaa fyysisen kehon terveyden. Energeettiset harjoitukset aikaansaavat muutoksen tun-
ne- sekä ajatusmaailmassa, näin ollen muuttaen miten koet elämän. Näiden maailmojen harmonisointi on erittäin tärkeää, sillä se auttaa 
kehoa toipumaan ja uudistamaan itseään. Tässä workshopissa tulet kokemaan miten mielen ja tunteiden levollisuus tuo tasapainoa myös 
fyysiseen kehoon. 

17.15 – 17.45 heNKiset KoKemuKset jA uFoKoKemuKset, tuulA AtheN, i.h.m.e Ry
 I.H.M.E ry (luokka 3D, 3. krs)

17.55 – 18.25 tähteläisteN tehtävät, KoNtAKtiheNKilö miRA KoRhoNeN 
Kerron tähteläisten tehtävistä Maan päällä, mitä varten he ovat tänne tulleet. Voin myös kertoa tähtilasten tehtävistä, heidän kasvatukses-
ta, hybrideistä yms asioista. itse olen tähteläinen syntymästäni, ja 90-luvulta lähtien selvänäkijä, parantaja, uskontotutkija, kirjailija, ihmis-
ten ja ihmiskunnan auttaja ja esoteerikko. Minua saa rohkeasti pyytää oman ryhmänne, yhdistyksenne tilaisuuksiin. Myyn omaa kirjalli-
suutta, jonka aihealue on hyvin laaja ufoista henkisyyden kautta esoteerisuuteen. Kannattaa tutustua minun blogiin, jossa on tuoreimmat 
uutiset mm. missä milloinkin toimin, luentojen aiheet, kirjallisuusluettelo yms. http://mira9.munblogi.com
Mira Korhonen (pöytä 186, 1. krs)
Yhteystiedot: p. 044-3339900 ja info9@suomi24.fi

ohJelmatila 1p lauantai 12.10.

10.20 – 11.00 tietoiseN NAPAPiiRiN sANKARit, tAiteilijA, KehoteRAPeutti, ilosoFi sAmi sälPäKivi
Tietoisuus, paraneminen ja pyhä yksinkertaisuus. Kuinka tulla tietoiseksi yhteydestä kaikkeuteen, kehostaan, mielestään ja sielustaan ja 
yhdistää ne uudelleen perusolemisen kokonaisuudeksi. Kuinka palata alkuperäiseen, iloiseen ja vapaaseen ydintilaan.

11.10 – 12.00 työPAjA: PeRsooNAN Kehitys PRoGRessiiviseN KuuN NäKöKulmAstA. Hinta: 10€, johANNA KARPov
Astrologi Johanna Karpov (pöytä 369, 3. krs)

12.10 – 13.00 elämä tAsAPAiNooN NumeRoloGiAN AvullA! heNKiNeN oPettAjA ANNiNA KyRKluNd, vAloN sydäN
Tietoiskut messuilla: Luokka 1P la 12.10 ja su 13.10 klo 12.10-13.00
Mitä syntymäaika kertoo ihmisestä? Entä nimet? Miten nimien ja syntymäajan suhde vaikuttaa elämänlaatuun (terveys, ura, ihmissuhteet 
jne.)? Miksi jotkut henkilöt sopivat yhteen, toiset eivät? Miksi elämä muuttuu, kun mennään naimisiin tai muuten vaihdetaan nimeä? Mi-
ten numerologia voi auttaa meitä muuttamaan elämäämme paremmaksi?
Valon sydän (luokka 25/1, 2. krs)

13.10 – 14.00 sAiRAideN PARANtAmiNeN PyhäN heNGeN voimAssA, juhA KäRNä, heAliNG Rooms
Sairaiden parantaminen ei kuulu vain harvoille ja valituille. Kristus lupasi seuraajilleen, että myös he voivat tehdä samoja tekoja kuin hän 
maan päällä ollessaan. Healing Rooms on toteuttanut tätä tehtävää Suomessa yli kymmenen vuoden ajan ja kouluttaa jatkuvasti tavallisia 
ihmisiä parantamaan sairaita Pyhän Hengen voimassa.
Juha Kärnä jakaa luennossaan lukuisia kokemuksiaan sairaiden parantamisesta antaen toivoa ja rohkaisua sinulle, joka joko tarvitset 
parantumista tai jonka sydämellä on palvella parantumisen kanavana toisille kärsiville. Luennon päätteeksi näemme käytännössä, miten 
sairaiden parantaminen Pyhän Hengen voimassa toimii. Tilaisuus on maksuton. Lämpimästi tervetuloa!
Healing Rooms tarjoaa maksutonta rukouspalvelua parantumisen puolesta messuilla luokassa 33 (3. krs)

14.10 – 15.00 PyRAmidit mAAilmAllA – muiNAiset sAlAisuudet PAljAstuvAt, mAtti j. sAlo
Tietoiskut messuilla: Luokka 1P la 12.10 klo 14.10-15.00 ja su 13.10 klo 11.10-12.00
Ympäri maapalloa on tuhansia pyramideja. Niitä löytyy kaikkien tuntemasta Egyptistä, mutta mm. myös Euroopasta, Kiinasta, Aasiasta 
sekä Väliamerikasta. Vaikka yleinen käsitys on että pyramideja on vain muutama kappale Egyptissä, asia on todellisuudessa kuitenkin 
täysin toisin.
Rakennusmestari, kirjailija Matti J. Salo (pöytä 370, 3. krs)

15.10 – 16.00 vAiettu sAlAisuus, totuus vAloNAlieN mAAilmAstA, KARs sKywAlKeR, suomeN jediyhdistys
Luentomme koskee kauan vaiettua salaisuutta, Orioinin tähtivyön sotaa, sen liittymistä Star Warsiin ja Orionin vyön sotaan liittyvää jälkiti-
lannetta sekä sitä millaisia ovat todellisten Valon kansojen planeetat ja enkelikuntien eli jediritarien kokonaisuus planeetoilla.
Kars Skywalker, Suomen Jediyhdistys (pöytä 02T, 2. krs)
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1g, 1p, 3g -tilojen ohjelmat lauantaina 12.10.2019

Kars Skywalker

Sari Anneli

Zhannabel

Mika Kunnasvaara 
& Katri Levonen

Helena Jakovlev (isisSofia) ja 
Stefanus Jakovlev (OsirisSofia)

Matti J. Salo

16.10 – 17.00 sANctus humANum – ihmissielujeN KAuNeus KANKAAlle KANAvoituNA, 
ANtti häyhä
Tietoiskut messuilla: Luokka 1P la 12.10 klo 16.10-17.00 ja su 13.10 klo 13.10-14.00
Miten kaunis valo sinä oletkaan! Miltä hengen ja sielujen maailma näyttää graafikon ja energiaparantajan 
silmin? Jyväskyläläisen intuitiivisen energiaparantajan ja visuaalisen taitelijan Antti Juhani Häyhän maala-
uksia sieluista ja hengen maailmasta. 
Reiki Seichem Master, intuitiivinen energiahoitaja ja kouluttaja Antti Häyhä, Holy Healing & Sielunkuvat (luokka 34 /3, 
3. krs)

17.10 – 18.00 kehonsielu – omAvoimA – Nyt jA AiNA, eNeRGiAteRAPeutti jA vAlmeNtAjA 
sARi ANNeli
OmaVoima, ydin, sisin, sielu – rakkaalla lapsella on monta nimeä. useat harjoitteet, ruokavalio, elämänta-
pamuutokset mahdollistavat meidän jokaisen pääsemään ja pysymään OmassaVoimassa. Kuinka se on 
mahdollista Nyt ja Aina? Tule ottamaan selvää luennolle.
Sari Anneli on hyvinkäällä asuva kolmen lapsen etä-äiti, hyvinvointialan yrittäjä ja on julkaissut omaelä-
mänkerran ”Totuuden Torvi”.
www.kehonsielu.com

Workshop-tila 3g lauantai 12.10.
10.30 – 13.00 woRKshoP: NAisteN mAAilmA: PAlAA NAiselliseeN voimAAsi shAmANistiseN 
Ja paranTavan maTkan avuLLa – sisäLTää kOHdun karmaLLisen puHdisTuksen Ja 
tietoisuuttA lAAjeNtAvAN RituAAliN (tulKAtAAN suomeKsi). Vapaaehtoinen maksu. 
shAmAANi ZhANNAbel.
Tervetuloa sisäiselle shamanistiselle matkalle naisten elämän parantamiseen – sisältää kohdun puhdistuk-
sen ensimmäisen vaiheen. Tutustu sisäisen naiseutesi maailmaan.
Terveytesi perusta nuorentuu silmissä solutasoa myöten. Workshopissa käydään läpi myös omaa sisäistä 
voimaasi edistäviä rituaaleja, jotka ovat omiaan edistämään tietoisuutta, itseluottamusta, ja kasvattamaan 
sisäistä vahvuuttasi. Lopuksi pyhä papillinen temppelitanssi ehdottoman rakkauden avaamiseksi sydäme-
si tasolle. Rakkaus avaa ovet rajattoman yltäkylläisyyden lähteisiin elämässäsi. 
Parantaja, parapsykologi, valmentaja, shamaani Zhannabel (pöydät 178-179, 1. krs.)

13.15 – 15.45 woRKshoP: elämäNKutsumuKseNi. löydä yhteys itseesi jA 
elämäNtehtävääsi.  Hinta 25€, KAtRi levoNeN & miKA KuNNAsvAARA
Haluatko löytää yhteyden sekä todellisen kokemuksen elämän tehtävääsi? Haluatko entisestään kirkastaa/
laajentaa oloasi sekä löytää uusia puolia itsestäsi? Tule kokemaan miltä tuntuu olla linjassa oman korkean 
totuuden kanssa sekä kuinka lähteä konkreettisesti kulkemaan sitä kohden. Avaudu kirkkaalle selkeälle 
totuudelle sinussa. 
Osallistumalla työpajaan tulet löytämään suurta helpotusta elämässäsi sekä ymmärrät, että olet oman 
elämäsi arkkitehti. Jokainen tulee saamaan henkilökohtaista ohjausta seka kristallididgerigoo-hoidon. Tul-
koon kutsumuksesi täyteen loistoon sekä täyttymykseen joka päivä, maailman palvelukseen rakkaudessa 
sinun ainutlaatuisella tavallasi.  
Energiahoitajahoitaja, tietoisuusvalmentaja Katri Levonen sekä joogaohjaaja, steinerpedagogi Mika Kunnasvaara 
(pöytä 36-5, 3. krs)

16.00 – 18.30 woRKshoP: vAloNlAsteN AKtivoiNti. Hinta: 25€, isissoFiA jA osiRissoFiA, 
heNKeli Ry. 
Tule kokemaan isisSofian ja OsirisSofian uudistuneet ja kasvaneet energiat. Pitkä äitijumalan ulkomailla 
pitämä koulutus on nyt päättynyt ja he ovat palanneet Suomesta käsin aktivoimaan maailman muutok-
sen, matkan uuteen Paratiisiin yhdessä maailman Valonlasten kanssa. Astu Valonlasten rintamaan ja ole 
mukana ensimmäisessä tapahtumassa, jossa aktivoidaan kaikki maailman Valonlapset.
Lähettäkäämme yhdessä kutsu kaikille niille sieluille, jotka ovat sielutasolla tähän lupautuneet. Herätetään 
heidät, havahdutetaan heidät, sillä nyt on sen aika, aika muutokselle. Yhdistäkäämme Valonvoimamme ja 
valaiskaamme maailma. Tilaisuus on energiallinen ja parantava. Aikaa riittää keskustelulle ja kysymyksille. 
Jokainen saa aina jotakin. 
Lipun voi ostaa osoitteesta: https://holvi.com/shop/sofiashop/
Pöytäpaikka 111 (1.krs). Tule saamaan OsirisSofian Voimahali
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juontajat lauantaina 12.10.2019

heNGeN jA tiedoN messut juoNtAA 
lAuANtAiNA 12.10.2019 youtubestA 

tuttu heNKisyydeN PuolestAPuhujA, 
meedio, vAiKuttAjA seKä meditAAtio-

ohjAAjA KupariKettu.
Juontajalla on suuri vastuu sekä kunnia toimia tilaisuuden 
osioiden esittelijänä. 

Karismaattisena, lämpimänä sekä viihdyttävänä esiintyjänä 
Kuparikettu opastaa yleisön johdonmukaisesti luentojen sekä 
esiintyjien pariin Hengen ja Tiedon messujen aikana. 

Meediona hän huomioi myös henkimaailmasta tilaisuuteen 
saapuneet läheiset sekä oppaat ja voimaannuttaa paikalla 
olijoita löytämään henkisen yhteyden toinen toisiinsa. 

Tule mukaan viihtymään, nauramaan ja yllättymään, kun 
kettumainen energia valtaa lavan!

Kuparikettu on YouTube-
vaikuttaja, uuden ajan 
meedio, meditaatio-
ohjaaja ja yliluonnollisen 
tutkija. 27-vuotias 
Kuparikettu on ehtinyt 
olla monessa mukana 
henkisenä ohjaajana, 
palveluntarjoajana sekä 
sisällöntuottajana. Hän 
järjestää omia tilaisuuksia 
Mäntsälässä, Villa Purolassa 
sekä esiintyy erilaisissa 
tapahtumissa.

kuparikettu@outlook.com
www.kuparikettu.com

messuheNGetäR, KiRjAilijA 
anuirmeli Sallamo-lavi

Messujen oppaana ja seminaaritilan juontajana toimii 
Anuirmeli Sallamo-Lavi. Messuilla pääset tutustumaan 
Anuirmelin maailmaan seminaaritilassa 1M, jossa hän 
juontaa messujen esitykset kumpanakin päivänä. 
Juontotehtävien lisäksi hän toimii messujen hengettärenä 
ja opastavana enkelinä, jos sinulla on kysyttävää rajatietoon, 
messujen ohjelmasisältöön tai tietoisku esitykseen liittyen.

Luentojen taukojen aikana Anuirmeli keskustelee ja luot-
saa kävijöitä povaamisen saloihin – häneltä on ilmestynyt 
uunituore opas Pieni povauskirja, joka sisältää vanhoja ja 
uudempiakin kiehtovia ennustusmenetelmiä selkeine ohjei-
neen ja kuvineen. Jännittäviä ennustustuokioita!

Anuirmeli Sallamo-Lavi 
on suomentaja, kirjailija ja 
toimittaja, joka on askarrellut 
elämässään ahkerasti 
esoteeristen asioiden 
parissa. Diana Gabaldonin 
Matkantekijä-saaga on 
työllistänyt häntä muiden 
suomennostehtävien ohella 
30 vuotta, mutta lisäksi 
hänen tuotantoonsa kuuluu 
unikirjoja ja uusimpana 
herkullinen Pieni povauskirja.

anuirmeli@sallamo.fi

PuheeNjohtAjAN teRvehdys
pauli liiKala

Rajatiedon Yhteistyö ry:n puheenjohtajana minulla on 
ilo ja kunnia toivottaa kaikki Hengen ja Tiedon messu-
jen kävijät tervetulleiksi näille messuille.

Messujen järjestäminen on todellista rajatiedon yhteis-
työtä meidän messujärjestäjien, esiintyjien ja näytteil-
leasettajien kesken, jotta te messuvieraat viihtyisitte 
näillä messuilla mahdollisimman hyvin. Me kaikki 
olemme matkalla erillisyydestä kohti ykseyttä ja saa 
nähdä milloin nämä messut ovatkin nimeltään Henki-
syyden ja Tietoisuuden messut?

Minä toivotan kaikille messuihin 
eri rooleissa osallistuville hen-
kilöille iloa, valoa ja rakkautta. 
Halataan kun tavataan.

–Pauli Liikala

Kauppatieteiden maisteri, kirjailija 
Pauli Liikala toimii Rajatiedon 
Yhteistyö ry:n puheenjohtajana, 
Luontaishoitoalan Foorumi ry:n 
taloudenhoitajana sekä suositun 
Paulin Pakeilla -ohjelman isäntänä.

Kuva: Pertti Sukuvaara, Sodankylän 
Lukion riemuylioppilasjuhlissa 2019.
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katri levonen & 
mika kunnasvaara:

sydämeN hiljAisuuteeN 
KRistAllisoiNNuiN

juhlAsAli, musiiKKiesitys
lAuANtAiNA Klo 10.30

Hiljaisuus on rakkaus. Tule kokemaan 
ainutlaatuisten korkeavärähteisten kris-
tallisoittimien muuntava vaikutus koko 
olemukseesi. Värähtelyissä tietoisuutesi 
laajenee sekä löydät helposti meditatiivi-
sen tilan, mikä vaikuttaa fyysiseen kehoon 
asti.

Katri ja Mika luovat turvallisen sekä rak-
kaudellisen tilan löytää todellinen itsesi. 
He ovat kulkeneet kymmeniä vuosia 
tietoisesti henkistä polkua. Voimallisella 
feminiinisen ja maskuliinisen arkkityyp-
pinsä tasapainolla he luovat uudenlaista 
mahdollisuutta olla yhteydessä toistem-
me kanssa rakkaudessa ja valossa sekä 
syvässä hiljaisuudessa ilman mentaalista 
aktiviteettia.

Sinulla on nyt ainutlaatuinen mahdolli-
suus tulla kokemaan harvinainen kris-
talli- sekä muiden hoitavien soittimien 
värähtelyn vaikutus olemiseesi. Voit 
nostaa värähtelytaajuutesi heti messu-
jen avajaisissa sekä laskeutua syvään 
sydämen hiljaisuuteen. 

Et ole Suomessa kokenut vastaavaa. 
Katri ja Mika saattelevat sinut medita-
tiiviseen hiljaisuuteen lyhyessä ajassa, 
sinun tarvitsee vain rentoutua. Ajattele, 
miten helppoa! unohda monen tunnin 
meditatiiviset harjoitukset ja tule ko-
kemaan soitinten välitön tietoisuuttasi 
laajentava vaikutus. 

Katri Levonen ja Mika Kunnasvaara 
omaavat monipuolisen taustan 
kristalliääni- sekä energiahoitajana, 
tietoisuusvalmentajana, joogaopettajana 
ja steinerpedagogina. Katri ja Mika ovat 
omistaneet elämänsä henkiselle kasvulle 
ja rakkauden palvelukseen. He auttavat 
ihmisiä syntymään ainutlaatuisen valon 
kantajiksi, näyttäen lempeästi sinua 
estävät uskomukset ja tekijät elämässäsi. 
Heidän hoitavassa sekä kirkkaassa 
tietoisuusvalmennuksessaan elämäsi 
muuttuu sellaiseksi, minkä olet aina  
sisimmässäsi tiennyt olevan mahdollista. 

katri.truebeing@gmail.com
www.truebeing.fi

juhlasalin esiintyjät lauantaina 12.10.2019

Fyysinen keho seuraa tietoisuuttasi sekä 
puhdistaa alitajuntaa. Tutkimukset ker-
tovat, että jopa 20 minuutin kristalli- tai 
gong-rentoutus muuntaa verenkuvaasi 
siten, että sinne tulee enemmän tilaa. 
Tila meissä on tietoisuus/valo meissä, 
joten mitä useammin antaudut tyhjään 
tilaan sisäisyydessäsi, hiljaisuuteen, 
sitä enemmän olet todellisen olemi-
sesi äärellä, joka loppujen lopuksi on 
täysin tyhjä. Tästä ovat mestarit kautta 
aikojen puhuneet. Tule kokemaan mitä 
tarkoittaa olla NO THiNG. Ei mitään. 
Kun tutkijat lähtevät tutkimaan soluja 
atomitasolle asti, he löytävät tyhjyyttä. 
Kehomme siis ei ole muuta kuin tyhjää 
tilaa. Tietoisuus on tyhjyyttä, hiljaisuutta, 
mentaalisen toiminnan muuntuminen 
sekä antautuminen rakkaudelle. 

Antaudu rakkaudelle sinussa, turvallises-
ti rentoutuen, Katrin ja Mikan avatessa 
korkeavärähteinen tietoisuuden tila, 
yhdessä kaikkien rakkaiden kanssakul-
kijoiden kanssa. Tiedäthän, mitä enem-
män valonkantajia samassa tilassa, sitä 
korkeampi valon tila. Maailma tarvitsee 
juuri sinua, Suomi tarvitsee juuri sinua, 
että sinä tulet näkyväksi valonkantaja-
na. Kutsumme sinut alati laajenevaan 
tietoisuuden tilaan yhdessä kanssamme. 
Antakaamme elämän ihmeiden syntyä 
yhdessä. Tämä on sinun mahdollisuutesi 
ja tilaisuutesi astua rakkaudellisempaan 
olemiseen elämässäsi. älä enää odota. 
Toimi ja tule paikalle fyysisen kehosi 
kanssa. 

Hiljaisuudessa on kaikki. Sinä olet vas-
taus kaikkiin kysymyksiisi.

Katri Levonen messuilla luokkatila 
36-5.

•	 WORKSHOP "elämänkutsu-
mukseni" lauantaina tilassa 
3G, klo 13.15 – 15.45.  

•	  Löydä yhteys itseesi ja elämän-
tehtävääsi. Puhdistava äänityös-
kentely yhdistettynä selkeään 
tietoisuustyöskentelyyn. 

•	 hinta 25 €, enint. 10 osallistu-
jaa. ennakkovaraukset    
katri.truebeing@gmail.com

Jaa messukokemuksesi:   #hengenjatiedonmessut   #rajatieto

Yhdistys Facebookissa: Rajatiedon Yhteistyö ry / Hengen ja Tiedon Messut / Ääretön-lehti
StudioRajatieto / Rajatiedon erikoiskirjasto / Rajatiedon auttava puhelin
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Krista Lagus on digitaalisen 
yhteiskuntatieteen professori Helsingin 
yliopiston Valtiotieteellisessä tiedekunnassa 
ja on kirjoittanut yli 70 tieteellistä 
julkaisua. Hän on harjoittanut budolajeja 
ja eri suuntien meditaatioharjoituksia 
90-luvun alusta ja valmistui vuonna 2015 
terapeuttiseksi energiaparantajaksi. Hän 
toimii Luontaishoitajien foorumissa, vetää 
Uuden äärellä -valmennuksia sekä tekee 
henkisiä hoitoja. Krista on kolmen teinin 
äiti ja on rakkaudellisessa parisuhteessa.

lagus.krista@gmail.com
http://www.multidimensionalminds.com/

juhlasalin esiintyjät lauantaina 12.10.2019

KRISTA LAGUS: heNKiset 
tieteet ylioPistooN?

juhlAsAli, lueNtoesitys 
lAuANtAiNA Klo 11.00

Tulisiko yliopistossa opettaa henkisiä 
tieteitä, entäpä henkisiä harjoituksia? 
Minkälainen yhteiskunnasta tulisi, jos eri 
alojen tutkintoihin sisältyisi mindfulnes-
sia, tietoisuusharjoituksia tai ymmärrystä 
henkisen todellisuuden olemassaolosta? 
Miten kokemuksellista tietoa voidaan tuo-
da tieteen piiriin?

Pyrkimys luoda hyvää kaikille on ih-
misenä toimimiselle kestävä perusta. 
Ajatus on tuttu useista henkisistä tradi-
tioista. Kilpailuyhteiskunnassa korostu-
va yksilöiden vertailu suuntaa ihmisten 
toimintaa poispäin yhteisestä hyvästä. 
Tutkimukset viittaavat siihen, että tämä 
johtaa elämään tyytyväisyyden vähe-
nemiseen ja pahoinvoinnin kasvuun. 
Samalla vaarannamme myös luonnon, 
jonka osana elämme. Materia- ja yksilö-
keskeisen ajattelun tilalle tarvitsemme 
vision, joissa yhteinen hyvä ja rakkaus 
ovat keskiössä.

Henkinen sektori Suomessa vaikuttaa 
eloisalta mutta sirpaleiselta. Voisiko se 
yhdistyä luomaan yliopisto-opetusta? 
Millaista yhteiskuntaa rakentaisimme, 
jos yliopisto-opintoja voisi suorittaa po-
sitiivisesta psykologiasta? uupuisiko har-
vempi lapsi ja opettaja? 

Mitä terveydenhuollossa tarkoittaisi, jos 
siellä kuultaisiin ja otettaisiin vakavasti 
ihmisten kokemukset omasta itsestään 
kokonaisina ja moniulotteisina olen-
toina, mukaan lukien keho, mieli, sielu, 
henki, ja monenlaiset paranemisen ko-
kemukset? Vähenisikö pahoinvointi, kun-
toutuisivatko työkyvyttömät? 

Miten yhteisöjen ja yksilöiden toiminnas-
sa voidaan tunnistaa ja vahvistaa myötä-
tuntoon ja rakkauteen nojaavia toimin-
tamalleja? Löytäisivätkö ihmiset tällöin 
helpommin oman paikkansa yhteiskun-
nassa?

•	 WORKSHOP "henkisiä harjoituksia 
arkeen"  lauantaina tilassa 3h klo 
16.40–18.10, hinta 17 €

krista lagus Workshop 
heNKisiä hARjoituKsiA ARKeeN

hiljeNtymistilA 3h, 3. KRs lAuANtAiNA Klo 16.40 – 18.10

Teemme tietoisuusharjoituksia joiden avulla voi mm. vapautua kehotason, tunnetason ja ajatustason kuormasta, 
vahvistaa myötätuntoista suhdetta itseen ja muihin, ja ottaa omaa potentiaalia laajemmin käyttöön.  Työpajan kesto: 
90 minuuttia.

Hinta: 17 € (miel. tasaraha), ei korttimaksua

Henkisyyden, esoterian ja paranormaalin erikoiskirjasto

Rajatiedon Yhteistyö ry omistaa kirjaston, joka sijaitsee StudioRajatiedon tiloissa, 
katutasolla noin 350 metrin päässä Malminkartanon asemalta Helsingissä. 

Aukioloajat: Ke-pe 12-18 ja la 12-15
Käyntiosoite: Luutnantinpolku 7 LT 3, 00410 Helsinki

puhelin (kirjaston aukioloaikoina): 044 9792544

lisätietoja www.rajatieto.fi



12

remi kanai: oNeNess coNsciousNess / ykseystietoisuus, hengen 
viisauden lähteillä

juhlAsAli lAuANtAiNA Klo 12:00

(iN eNGlish/tulKAtAAN suomeKsi)

Jokainen on henki ja sielu, sillä koko 
ihmisolento on henkinen ja sielullinen. 
Tämä ei tarkoita, että jokainen olisi 
henkisesti herännyt tai tietoinen omas-
ta henkisestä ja sielullisesta olemuk-
sestaan, joka tulee Yhdestä Lähteestä. 
Tämän ymmärtäminen on riippuvainen 
tietoisuuden kehitysasteiden eroista. 
Luennossaan Remi Kanai laajentaa tätä 
tietoisuutta esittelemällä Ykseystietoi-
suuden viisautta ja olemusta. 

Kaikki on yhtä.

Tämä luento rakentaa sinulle tiekartan 
ihmisyyden evoluutioon niin persoonan 
kuin kollektiivisuudenkin eri osa-alueil-
la, laajentamalla tietoisuutta ykseystie-
toisuuden viisaudesta ja olemuspuo-
lista – tuomalla esille kuinka jokainen 
on perusolemukseltaan henkinen ja 
sielullinen olento. Luento kertoo siitä, 
miten olemme Ykseyttä metafyysisessä 
mielessä-siitä lähtien kun laskeudumme 
Lähteestä ja palaamme takaisin Lähtee-
seen. 

•	 Mitä Ykseys on henkilökohtaisessa kehityk-
sessä – Harmoniaa ja kaksinaisuutemme 
yhdentymistä 

•	 Mitä Ykseys on henkisessä kehityksessä – Tie-
toisuuden herättämistä ja avaamista maan-
päällisessä elämässä 

•	 Mitä Ykseys on universaalin tietoisuuden 
osalta – Koko elämämme kokonaisvaltaista 
rikkautta.  

•	 Olemme kaikki värähtelevää energiaa. 
Olemustamme voi luonnehtia järjestelmänä, 
joka on energiaa ja värähtelee, koska olem-
me monitasoisia energeettisiä olentoja, osa 
laajempaa kokonaisuutta. Kun solut väräh-
televät, niiden muodostamat elimet värähte-
levät. Jokaisen ollessa olemukseltaan väräh-
telyjen muodostamaa kokonaisuutta, tämä 
on yksinkertainen syy miksi jokainen meistä 
voi parantua ja transformoitua eri tasojen 
vaikutuksista, mukaan lukien ei-fysikaalisten 
keinojen välityksellä kuten visualisointi ja 
energiatyöskentely.

Remi Kanai
Ykseysinstituutin ja Kansainvälisen 
Elämäntietoisuuden Seuran puheen-
johtaja, Japani

Remi on Japanissa tunnettavuutta 
saanut henkinen ja metafyysinen 
kouluttaja, virallisesti rekisteröity 
Kaliforniaan, Yhdysvaltoihin pastori-
na ja Spiritualistisen Opiston rehto-
rina, edustaen Ykseystietoisuuden ja 
Parantamisen Instituuttia. Paranta-
jana, terapeuttina ja spiritualistisena 
kouluttajana, Akaasisten arkistojen 
lukijana, meediona ja kanavoijana 
Remi toimii yhteistyössä joidenkin 
lääketieteen tutkijoiden kanssa, toimii 
kansainvälisenä luennoitsijana, vetää 
harjoituksia, lukemuksia ja parannus-
sessioita sekä työpajoja lääketieteel-
listen ja akateemisten instituutioiden 
piirissä Japanissa. Hän kouluttaa tera-
peutteja, spiritualisteja ja meedioita 
Japanissa sekä Euroopassa joka vuosi.

office@lifeconsciousness.org  Japani
http://onenessinstitute.jp/  
https://ialc-one.org/

Yhteyshenkilö Suomessa Jaana Jans-
son, janjaana@gmail.com

remi kanai miniseminaari RisiNG sPiRit iN the oNeNess - 
coNtAct / ykseydessä nouseva henki: yhteys

ohjelmAtilA 3K, 3. KRs lAuANtAiNA Klo 14.10–16.30

Miniseminaari tarjoaa sinulle mahdollisuuden oppia tietoisuudesta ja kehittämään sitä eri-
laisten harjoitusten kautta.  Harjoitukset laajentavat tietoisuuttasi, harmonisoivat ja mah-
dollistavat tavoittamaan ydinolemustasi. Opitaan ottamaan yhteyttä sielun lähteeseen ja 
kohottamaan värähtelyäsi, sekä ylläpitämään sitä yhteyttä jokapäiväisessä elämässä.

Tämä miniseminaari tarjoaa sinulle sarjan energiatyöskentelyä ja harjoitteita, joka laajen-
taa tietoisuuttasi, harmonisoi ja integroi aivan koko olemustasi. Sen avulla kykysi ottaa yh-
teyttä omaan Henkeesi ja sen korkeampiin olemuspuoliin ykseydessä laajentuvat, jolloin 
luot elämääsi Maapallolla yhä enemmän henkesi ykseystietoisuudessa. 

ilmoittautuminen sähköpostitse janjaana@gmail.com
Hinta: 50 euroa. Kesto 2,5 h. Ei korttimaksuja.

juhlasalin esiintyjät lauantaina 12.10.2019
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messuillA RemiN 
yKsityisistuNNot 

luoKAssA 1K

remi kanai Workshop youR most imPoRtANt QuestioNs 
- Reading Live SeSSion / elämäsi täRKeiN Kysymys – 
iNteRAKtiiviNeN luKemusistuNto
tuLkataan SuomekSi
ohjelmAtilA 3G, 3. KRs suNNuNtAiNA Klo 11.00 – 13.30

Elämäsi tärkein kysymys.

Workshopin aikana jokainen osallistuja voi esittää Remi Kanaille  yhden kysymyksen, mikä 
on juuri sinulle "elämäsi tärkein kysymys".   Remi kanavoi vastauksen jokaiselle osallistujalle 
erikseen paikan päällä.

Tilaisuudessa on herkkä ja parantava ilmapiiri, joka auttaa jokaista osallistujaa. 

Hinta: 50 €, ei korttimaksua. Kesto n.2,5h. 
Ennakkotiedot ja varaukset Jaana Jansson, janjaana@gmail.com

Erkki Lehtiranta 
FM, ammattiastrologi 

Erkki Lehtiranta on ammattiastrologi, kirjailija, 
kouluttaja ja kukkaterapeutti, joka on tutkinut 
elämän henkisiä ulottuvuuksia 40 vuoden 
ajan. Tutkimusten pohjalta on syntynyt satoja 
kursseja ja 12 kirjaa. Niistä mainittakoon 
Todellisuuden lukutaito ja Universaalit 
lainalaisuudet ja henkinen kehitys, joka on 
julkaistu myös englanniksi. Astrologina Erkillä 
on asiakkaita kuudella mantereella, ja hän 
on kouluttanut mm. Virossa, Espanjassa ja 
Kreikassa. 

erkki@smilingstars.fi 
www.smilingstars.fi

erkki lehtiranta: uNiveRsAAlit lAit – elämäsi Kosmiset meNestysKoodit 
lueNtoesitys juhlAsAli lAuANtAiNA Klo 13.20

Universumillamme on omat ”liikenne-
säännöt”, joiden noudattaminen takaa 
optimaalisen henkisen kehityksen. Näiden 
lakien selitysvoima on valtava, ja ne löyty-
vät kaikkien aitojen henkisten opetusten 
taustalta. Luennolla kuulet, miten lait 
voivat monin tavoin rikastuttaa elämääsi 
ja antaa henkisyydellesi väkevän ponnis-
tuspohjan menestykseen. 

Kosmoksemme toimii hyvin lainalaisesti. 
Sattumia ei ole, ne kuuluvat vain lasten 
ja aikuisten satuihin. Fysikaalisen maail-
man lakeja vastaavat korkeammat hen-
kiset lait, jotka muodostavat ikään kuin 
kosmisen äititieteen. Näihin lakeihin 
tiivistyvät luomisen perusprinsiipit, joita 
kannattaa kunnioittaa ja noudattaa.

Nämä 12 lainalaisuutta ulottuvat ar-
keemme, kaikkien henkisten oppien to-
delliseen testialustaan. Toimivuus onkin 
yksi totuuden kriteereistä, ja lait pitävät 
vettä niin yksilöiden, ihmisryhmien, kan-
sakuntien ja ihmiskunnan tasolla kuin 
laajemmissakin yhteyksissä. Esimerkiksi 
jokaisella kansakunnalla on tietty uni-
versaali laki, jota ko. maahan inkarnoitu-
neet ihmiset erityisesti opiskelevat.

universaalien liikennesääntöjen tutkimi-
nen ja soveltaminen käytäntöön avartaa 
tietoisuuttasi ja antaa elämällesi uusia, 
inspiroivia merkitystasoja ja avaimet 
menestykseen. Lait avaavat valtavan 
kosmisen tietopankin ja auttavat ym-
märtämään ihmisen roolia galaksin 
kansalaisena. Niistä rakentuu myös uni-
versalismin perusfilosofia, joka on yksi 
hyvän huomisen avaimista.

Luennolla saat käytännön esimerkkejä 
kosmisten lakien soveltamisesta. Myös 
universumin sisäänrakennettu viisaus 
ja ehdoton perimmäinen oikeudenmu-
kaisuus voivat valottua monilla uusilla 
tavoilla näiden lainalaisuuksien kautta.

•	 miniseminaari "astraaliprojektio 
– valtavien mahdollisuuksien 
maailma" lauantaina tilassa 3K 
klo 16.50–18.20, hinta 15 €  (kts. 
seuraava sivu)

•	 Messuilla pöytä 364, 3. krs

juhlasalin esiintyjät lauantaina 12.10.2019
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erkki lehtiranta miniseminaari AstRAAliPRojeKtio – 
vAltAvieN mAhdollisuuKsieN mAAilmA

ohjelmAtilA 3K, 3. KRs lAuANtAiNA 
Klo 16.50 – 18.20

Astraaliprojektio eli tietoisuuden heijastaminen kehon ulkopuolelle on helppoa. 
Lapsikin osaa sen, ja jokainen meistä on fyysisen kehonsa ulkopuolella unen aikana. 
Tietoinen projektio ja astraalimatkojen kirkas muistaminen on paljon työläämpää, 
mutta kuitenkin mahdollista oppia. Erkki Lehtiranta avaa astraaliprojektion teknii-
koita ja mahdollisuuksia.  

Hinta: 15 euroa. 

messuillA 
löydätte eRKKi 

lehtiRANNAN 
PöytäPAiKAstA 

364, 3. KRs

Kyky matkata fyysisen kehomme ulkopuolelle ajatusprojektion keinoin 
sekä kaikenlainen meediotyöskentely tuovat saatavillemme mitä syvällisin-
tä ja perustavanlaatuisinta tietoa. Samalla muodostuu henkilökohtainen, 
kokemuksellinen ymmärrys ikuisesta elämästä.

camilla elfving: the beNeFits oF out-oF-body exPeRieNce ANd 
mediumshiP / meediotyöskentely Ja kehostairtautumis-

kokemuksen edut
(tulKAtAAN suomeKsi)

lueNtoesitys juhlAsAli lAuANtAiNA Klo 15.10
jA suNNuNtAiNA semiNAARitilA 1m, 1. KRs Klo 11.00 

Camilla Elfving on spiritualistinen mee-
dio sekä kehon ulkopuolisen ja astraali-
matkaamisen asiantuntija.

Kehomme ulkopuolella matkatessaan 
mielemme tietoinen osa siirtyy aineelli-
selta tasolta korkeammalle kruunuchak-
ran, korkeampien sisäisten maailmojen 
porttimme kautta, kun on tätä varten 
ensin kohottanut värähtelytasoaan kyl-
liksi. Näin pystymme tietoisesti havain-
noimaan mitä näemme, kuulemme ja 
tunnemme henkimaailmassa. Kehosta 
poistuminen on kokemuksena usko-
maton ja käsityksiämme ravisteleva. 
Perinteisen meediotyöskentelyn kautta 
saamme yhteyden jo tuonpuoleiseen 
siirtyneisiin läheisiimme, mikä antaa 
selkeän kuvan tuonpuoleisesta maail-
masta ja siitä mitä kuolemamme jälkeen 
tapahtuu. Ovien avaaminen toisiin ulot-

tuvuuksiin tuo mukanaan myös lukuisia 
muita etuja. Camilla kertoo jännittävästä 
kehon ulkopuolisesta matkaamisesta 
sekä oman tarinansa elämästään yli-
luonnollisten kokemusten parissa.

•	 Lisäksi sunnuntaina workshop 
"Kuinka käyttää parapsyykkistä in-
tuitiota ja henkisiä voimia" taivas-
salissa 4t klo 13.30 – 15.15, hinta 
25 €. tulkataan. 

huom. sAmA lueNto  

myös suNNuNtAiNA 

semiNAARitilAssA 1m, 1. KRs. 

Klo 11.00

Camilla Elfving
Spiritualistinen meedio ja kirjailija.

Camilla Elfving on kotoisin 
Tukholmasta. Hän työskentelee 
spiritualistisena meediona ja on 
kirjoittanut useita yliluonnollisia 
aiheita käsitteleviä kirjoja. Hän 
johtaa Tukholmassa toimivaa 
Elfving Institute -nimistä meedio- ja 
parantajakoulua.

camilla@elfvinginstitute.org 
www.elfvinginstitute.org
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Ph® soiNtuKylPy by 
seveNsouNds 

ReNtouttAvA musiiKKiesitys 
lAuANtAiNA 

juhlAsAli Klo 14.20–15.00

suNNuNtAiNA
juhlAsAli Klo 16.30–17.00

Äänimaljat vievät sinut syvärentouttavalle mat-
kalle puhdistaen mieltä ja kehoa.

soiNtuKylPy täytyy KoKeA, KosKA se 
oN elämys!

äänimaljarentoutus on saksalaisen Peter 
Hessin kehittämä rentoutusmetodi, jonka 
juuret ovat Kaukoidän Veda-kulttuurissa, jossa 
nähtiin, että ihmisellä on alkukantainen tarve 
tuottaa ääniä ja hyödyntää niitä terveyden 
ylläpidossa.
äänivärähtely auttaa sinua oman hyvinvoinnin 
edistämisessä ja terveyden tukemisessa. Mal-
jojen, gongien ja symbaalien äänivärähtelyt 
hierovat kehoasi solutasolle asti.  Autofonisten 
äänimaljojen värähtely on luonnollista, ja se 
resonoi oman sisimpäsi kanssa.
Soitetut äänet eivät ole ennustettavia, joten 
looginen mieli päästää irti eli mieli hiljenee. 
äänimaljat rakentavat ympärillesi turvallisen 
maailman, jossa voit tuntea kuinka äänten 
värähtelyt kulkeutuvat kehoosi ja mieleesi 
lempeästi rentouttaen.
Anna äänimaljojen harmonisten sointujen ja 
värähtelyjen kuljettaa sinut unenomaiseen 
maailmaan. Ota aikaa itsellesi ja anna itsellesi 
lupa rentoutua.
Harmonisoi elämäsi – kokonaisvaltaista hy-
vinvointia äänimaljoilla

SevenSounds™ 
SevenSounds -ryhmä koostuu seitsemän 
naisenergian voimasta. Olemme kaikki 
äänimaljahieronnan ammattilaisia. Teemme 
kukin työtä omalla sarallamme ja toimimme 
äänimaljojen parissa yhdessä ja erikseen. 
Soitamme syvärentouttavia äänimaljoja erilaisissa 
tapahtumissa ja tilaisuuksissa. 

www.sevensounds.fi 

camilla elfving Workshop suNNuNtAiNA: how 
to use Psychic iNtuitioN ANd sPiRituAl PoweRs / 
kuinka hyödyntää yliaistillista intuitiota Ja 

henkisiä voimiaan
(tulKAtAAN suomeKsi)

tAivAssAli 4t, 4. KRs suNNuNtAiNA Klo 13.30 – 15.15

Camilla Elfving esittelee lyhyesti kuinka intuitiotaan ja yliaistillisia voimiaan 
voi käyttää. Tämän lisäksi opimme muutaman menetelmän, joiden avulla 
voimme kohottaa yliaistillista tietoisuuttamme ja laajentaa henkistä voi-
maamme. Yliaistilliset kyvyt ovat arvokas ja suotuisa lisä niin henkilökohtai-
seen, kuin ammatilliseenkin elämäämme.

Workshopin hinta: 25 € käteisenä.

Ihminen on äänekäs olento. Tiesitkö, 
että jokaiseen tuottamaasi ääneen 
kätkeytyy asteikko? Ja että lähes 
kaikki kuulemasi musiikki pohjau-
tuu tuohon asteikkoon, joka sisältyy 
jokaiseen ääneen? Muinaiset kansat 
antoivat merkityksen jokaiselle ihmi-
sen tuottamalle äänelle, egyptiläiset 
koodasivat asteikon mittasuhteet 
pyramidin rakenteisiin. Ääneen sisäl-
tyy maagisia voimia. 

Musiikki on geometriaa ja geomet-
ria on musiikkia. älyllisesti painot-
tuneessa yhteiskunnassa elämme 
jatkuvassa visuaalisen informaation 
tulvassa; näköaisti on valjastettu 
vahvasti loogisen vasemman aivo-
puoliskon käyttöön. ääni sen sijaan 
aktivoi oikeata aivopuoliskoa ja in-
tuitiota. Harmi vaan, että suuri osa 
päivittäin kuulemastamme musii-
kista on tekstitettyä ja rytmisesti 
monotonisen nelijakoista… yy kaa 
koo nee.

Vasen ja oikea, äly ja intuitio, ovat 
läsnä myös kielessä. Kirjoitettu kieli 
on mentaalista, puhuttu intuitii-

veli martin keitel: 
AlussA oli sANA – musiiKiN jA KieleN KätKetyt voimAt 

lueNtoesitys lAuANtAiNA juhsAsAli Klo 16.30

Veli Martin Keitel 
Muusikko, kouluttaja ja elämän tutkija 

Veli Martin Keitel on tutkinut 
peltokuvioilmiötä vuodesta 1997 lähtien. 
Hän huomasi lähes alusta alkaen, ettei 
ole pelkkä tarkkailija vaan myös vaikuttaa 
kuvioiden syntyyn. Hän on tehnyt aiheesta 
useita videoita. Vuodesta 2006 lähtien Veli 
on vienyt ryhmiä Suomesta peltokuvioille ja 
Glastonburyyn Arthurin ja Graalin maljan 
tyyssijoille. Veli pitää luentoja, kirjoittaa 
artikkeleita, tekee Youtube-videoita 
ja 3D-kuvia, vetää matkoja ja on pian 
valmistumassa musiikkipedagogiksi.

martinkeitel@gmail.com 
martinkeitel.net 

messuillA
 luoKKA 2e, 

2.KRs
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Jussi parviainen & riina laurila: eleeN 
evANKeliumi 

interaktiivinen musiikki- ja 
tanssiesitys

juhlAsAli lAuANtAiNA Klo 17.30

Jussi Parviainen kertoo transsendenssin välittymisestä 
ilmaisussa ja transsendenssin välittymisestä eleissä. Jussi 
Parviainen ja Riina Laurila esittävät yhteisnumerona Pas de 
deuxin. Riina Laurila tanssii ”Kuolleen morsiamen tanssin” 
ja kertoo tunneilmaisusta. Ohjelman päätteeksi Riina pitää 
yleisölle balettitunnin.

Jussi Parviainen on tehnyt pitkän uran näytelmäkirjailijana, 
teatterin tekijänä ja teatteri- ja kirjoittajakouluttajana. 
Tällä hetkellä hän viimeistelee väitöskirjaa transsendenssin 
ilmaisusta näyttämöllä.

Riina Laurila on tehnyt 25-vuotisen uran Suomen 
Kansallisbaletissa. Hän on tanssinut useita solistisia tehtäviä 
ja menestynyt kansainvälisissä balettikilpailuissa. Tällä 
hetkellä Riina Laurila opiskelee papiksi Helsingin yliopistossa

messuillA 
veli mARtiNiN  
PöytäPAiKKA 

421-422, 
3. KRs

vista. Kun tuhansien vuosien ajan tarinat 
kulkivat suusta suuhun puhuttuna tai lau-
lettuna, niiden luova voima kulki mukana. 
Tämä perinne elää nykyään lähinnä vain 
lapsille ääneen luetuissa iltasaduissa. Suo-
situimmat sadut ovat onneksi edelleen 
myyttisiä; arkkityyppiset hahmot ja tari-
nankäänteet kiehtovat edelleen. Tarinoi-
kaa ja laulakaa lapsille, äidit ja isät, sedät 
ja tädit!

Musiikin ja puhutun kielen voima perus-
tuvat niiden sisältämään universaaliseen 
geometriaan. Tutkimuksieni mukaan mui-
nainen Atlantiksella puhuttu alkukieli 
perustui äänteiden arkkityyppisten ener-
gioiden tunnistamiseen. ”Mmm” kuvastaa 
Mukavaa Mielihyvää Minussa, T-äänne vie 
huomion Toisaalle, Tuonne. Suomessa ka-
levalaiset runolaulut kuljettivat myyttisiä 

tarinoita ja loitsuja sävelellä ja rytmillä teräs-
tettynä. Viis-astuminen on astumista mate-
riaalisen neliön keskelle, viidenteen element-
tiin, sydämeen. Viisaus pitää myös muotoilla 
käsillä – käsittää, unohtamatta mielen voi-
maa; mieleni minun tekevi. Aivot kuljettavat 
viisautta ajassa; ajattavat ja ajattelevat.

Muinaista pyhää kieltä käytetään työkaluna 
Damanhurissa, yhteisöjen federaatiossa Poh-
jois-italiassa. Siellä vierailin viime keväänä, 
perehtymässä mm. sikäläiseen aikamatkus-
tusteknologiaan. Väittävät jopa vierailleensa 
Atlantiksella… Damanhur on maaginen paik-
ka, jossa muinainen ja nykyinen, henkinen ja 
tieteellinen tieto yhdistetään palvelemaan 
yksilön, yhteisön ja maailman etua. ääni, 
kuva ja muoto ovat siellä kirjallista tietoa tär-
keämpiä, kuten ne ovat olleet muinaisissa 
kulttuureissa.

Jaa messukokemuksesi:   #hengenjatiedonmessut   #rajatieto

keräämme messuvieraiden palautteita tapahtumasta

 Lisätietoja www.rajatieto.fi
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maria nordin: 
tietoisuus, miKRobit jA oPtimAAliNeN teRveys

semiNAARitilA 1m, 1. KRs lAuANtAiNA Klo 11.00

Maria Nordin on kehittänyt menetelmän, jonka avulla voi saada hyötyä erilaisiin 
fyysisiin vaivoihin. Menetelmä perustuu tietoisuuden kokemuksen vahvistamisel-
le, tiedostamattoman stressin purkamiselle sekä mikrobiomin eli bakteerikannan 
muokkaamiselle.

Maria Nordin kärsi vuosia vakavista yliherkkyyksistä, autoimmuunisairauksis-
ta ja muista terveyden häiriöistä. Hän koki valtavan muutoksen löytäessään 
sisältään avaimen parantavaan voimaan, joka meissä kaikissa on.

Miten tämän voiman saa käyttöönsä ja miten sitä ylläpidetään? Luennolla 
käymme läpi mielen voiman perusteet ja sen miten tiedostamaton stressi 
vaikuttaa kehomme hyvinvointiin.

Häiriintyneen mikrobiomin tiedetään olevan yhteydessä lukuisiin sairauksiin. 
Olemmeko olosuhteiden uhreja, vai voimmeko itse vaikuttaa siihen, millaisia 
mikrobeja asutamme. Maria Nordin kertoo luennollaan, miten voimme vai-
kuttaa mikrobistoomme.

Maria Nordin
Arkkitehti, hyvinvointivalmentaja

Maria Nordin on arkkitehti ja kirjoittaja, 
jonka intohimo on tietoisuuden 
tutkimus.  Hänen  Eroon oireista -kurssilla 
opetettavalla Free to Heal-menetelmällä 
tuhannet suomalaiset ovat jo saaneet 
apua erilaisiin terveyshaasteisiin.

asiakaspalvelu@marianordin.fi 
www.eroonoireista.fi

Messuilla pöytäpaikka 02Y-02Z

Matti J. Salo 
rakennusmestari ja kirjailija

Kuin sattumalta minut ohjattiin henkiselle 
polulle 2013, niin Gizan Kheopsille kuin Bosnian 
pyramideille. Yhtäkkiä olin Rajatiedon Yhteistyö ry:n 
varapuheenjohtaja ja järjestin Bosnian pyramidien 
löytäjän tri Sam Osmanagichin Suomeen 2017 ja 
kirjoitin Bosnian pyramidit ja maagiset mysteerit 
-kirjan.  Tutkin muun muassa muinaishistoriaa ja 
ufoja mutta myös muita rajatiedon asioita, joita 
olen vahvasti kokenut, ja mihin minut on tässä 
lyhyessä ajassa myöskin johdateltu.  Juuri nyt eniten 
kiinnostavat Bosnian ja Egyptin mysteerit sekä Israel, 
jonne polkuni ovat  toistaiseksi johtaneet.      

biggestpyramids@gmail.com   
www.bosnianpyramidit.com
Messuilla pöytäpaikka 370

matti J. salo: bosNiAN PyRAmidit jA muut 
AlueeN 30 000 vuottA vANhAt mysteeRit 

semiNAARitilA 1m, 1. KRs lAuANtAiNA Klo 12.15

Bosnian mysteerien selvitystä laajemmalti, myös rajatietoon liittyen. 
Kerron pyramidien rakentamiseen liittyvästä tekniikasta, jota ei 
ihmiskunnalla ole tällä hetkellä käytössä, eikä tunneta. Myös uusista 
löydöistä ja toiminnoista edellä mainitulla alueella. 
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Antti Pietiäinen, rehtori

Olen perustanut Kairon Instituutin 
1987, Kairon käynnisti Suomessa 
80-luvun lopulla luontaisterapia-
aloja, mm. klassinen osteopatia ja 
klassinen homeopatia. Olen kehittänyt 
uusia kehomieliterapioita, moderni 
ja psykologinen vyöhyketerapia, 
tunnevyöhyketerapia ja tunnetaideterapia. 
Olen kirjoittanut kirjan tunteiden 
dynamiikasta, Tunne, Antitunne, Perimä, 
1999, jonka 6. painos ilmestyy 2019. 
Tunnevyöhyketerapian hoitotuloksista 
kertovan kirjani nimi on Tunneperimä ja 
Identiteetti, 2018. 

kairon.fi 
kairon@kairon.fi

1m-seminaaritilan esiintyjät lauantaina 12.10.2019

antti pietiäinen: 
tuNNevyöhyKeteRAPiA jA 

eNeRGiAlääKetiede
semiNAARitilA 1m, 1. KRs 

lAuANtAiNA Klo 14.00

Tunnevyöhyketerapia on erikoistunut 
tunnetraumojen hoitoon. Traumat jäävät 
kehon muistiin muodostaen energeet-
tisiä tukoksia, tunnelukkoja. Kun kehon 
tunnelukko avataan, vapautuu siihen 
sitoutunut energia ja häiriö tai sairaus 
paranee. Tämä on humanistista energia-
lääketiedettä, jonka tieteellinen perusta 
on einsteinilainen. 

Keho pyrkii energeettiseen tasapainoon. 
Kun tasapaino häiriytyy, syntyy sairaus. 
Suuri syy tämän tasapainon häiriytymi-
seen on ihmisen kokemat elämänkriisit 
ja tunnetraumat. Meillä kaikilla on niitä 
jo lapsuudesta lähtien. Lisäksi olem-
me perineet tunneperimänä isiemme 
ja äitiemme sukupolvien yli menevät 
traumat. Traumat ovat varastoituneet 
kehon tunnemuistiin, joka on solutason 
informatiivinen, epigeneettinen muisti. 
Ne kuluttavat energiamme synnyt-
täen kehoon trauma- ja tunnelukkoja. 
Traumat toistuvat elämänkaarissamme 
rytmisesti. Perustraumarytmi on suoma-
laisella väestöllä 18 vuotta jakautuen 6 
vuoden mittaisiin alarytmeihin. Myös 

tietyt suuria tunteita herättävät tapah-
tuman tuovat niihin alun perin liittyneet 
traumat aina uudestaan esiin, tällaisia 
ovat rakastumiset, erot, synnytykset, 
kuolemantapaukset. Myös niissä toistuu 
sama traumakaava, kunnes se on puret-
tu. Lukkojen avaaminen ja niihin sisäl-
tyneen trauman prosessointi vapauttaa 
energiat ja parantaa meidät. Samalla 
kehon tarve toistaa traumaa rytmisesti 
tai tapahtuma kerrallaan läpi elämän-
kaaren, poistuu. Tämän, jopa yli suku-
polvisen toistumisen, pysäyttämiseen 
on erikoistunut tunnevyöhyketerapia. 
Sillä ja muilla traumaterapioilla on suuri 
merkitys terveyden ylläpitämisessä, 
sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidos-
sa. Mitä kehollisemmasta terapiasta on 
kyse, sitä tehokkaammin trauma pur-
kautuu. Niitä voidaan myös säilöä yhä 
syvemmälle kehon tunnemuistiin, yli su-
kupolvien, joten tässä kohtaa on oltava 
tarkka. Trauman näennäinen poistumi-
nen, saati kieltäminen, ei merkitse sen 
parantumista. 

Tieteellisesti tunnevyöhyketerapiassa 
on kyse humanistisesta energialääketie-
teestä. Luennossa esitetään tämän läh-
tökohtia aina energiafysiikasta lähtien. 
Tieteellisesti on kyse hypystä Newtonin 
aikakaudesta Einsteinin aikakauteen ja 
ihmistieteisiin.

erkki lähde: ystävällä 
KoivullA sydäN jA sielu

semiNAARitilA 1m, 1. KRs 
lAuANtAiNA Klo 15.00

Koivut ovat äidillisen uutta luovia. Koivu 
auttaa juurisienien kautta havupuita ja 
muuta metsäluontoa jakamalla ravin-
teita ja elämänenergioita niitä tarvitse-
ville. Kevätkesällä ne levittävät elämän 
aineksia suoraan ilman kautta. Kannat-
taa vierailla usein koivikoissa.  

Vanhan viisauden mukaan koivu on 
Metsän äiti. Se toimii siten Maaäidin 
tärkeänä apulaisena auttamalla esi-
merkiksi avohakkuulla pilatun maape-
rän takaisin aidoksi metsäksi. Se ajat-
telee enemmän muita kuin itseään.

Koivulajeja kasvaa maapallolla useita. 
Meilläkin kasvaa luontaisesti kolme 
lajia. Jos hieskoivua kovasti muistutta-
va tunturikoivu halutaan lukea erilli-
seksi lajiksi, lajeja kertyy neljä: raudus, 

hies, tunturikoivu ja vaivaiskoivu. Nimi 
vaivaiskoivu kuvastaa vain sen pientä 
kokoa. Todellisuudessa se on sitkeyden 
mestari kasvaessaan myös viimaisella ja 
kylmällä tunturin laella ja karulla suolla.

Näistä koivulajeista raudus on itsellisin, 
siksi se kasvaa suurimmaksi. Muut koi-
vulajit ovat äidillisempiä. Koivut huoleh-
tivat muusta metsäluonnosta eivätkä 
käytä kaikkia voimavarojaan vain omaan 
kasvuunsa.
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Erkki Lähde
Metsämaatieteen ja metsänhoidon 
emeritusprofessori 

Olen syntynyt uudenvuodenpäivän 
aamuna 1938, väitellyt tohtoriksi 1969. 
Metsämaatieteen professoriksi minut 
nimitettiin 1978 ja pari vuotta myöhemmin 
metsänhoidon professoriksi. Pääasiallinen 
elämäntyöni on ollut kehittää metsien 
avohakkuulle metsän puustoisena säilyttävän 
jatkuvan kasvatuksen menetelmän. 

erkki.lahde@pp.inet.fi 
https://www.erkkilahde.com/
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Maapallolla on kuten kaikilla elävillä 
olennoilla omat energialinjastonsa eli 
akulinjaverkostot ja akupisteet. Niitä 
voimakohtia koko muu metsäluonto; 
kasveista eläimiin hyödyntävät. Havu-
puille maaäidin akulinjat ja -pisteet ovat 
erityisen tärkeitä. Ne eivät omatessaan 
jähmeät maskuliiniset energiat pysty 
luomaan omia energiakohtia. Ne pys-
tyvät kuitenkin muuttamaan maaäidin 
energioita myös ihmiselle sopivaan 
muotoon. Siksi niiden halaaminen on 
niin virkistävää, voimaannuttavaa ja 
rauhoittavaa.

Lehtipuut, erityisesti koivut ovat äidilli-
sen uutta luovia. Ne pystyvät luomaan 
maaäitiin lisää akulinjoja, joita monet 
muut metsän lajit hyödyntävät. Kun koi-
vut hakataan tai myrkytetään, maaäidin 
voimavarat heikkenevät. Niinpä on kä-
sittämätöntä, että metsäluontoa hoita-
maan koulutetut ja määrätyt metsäam-
mattilaiset hävittävät kaikkia lehtipuita, 
erityisesti koivuja ja haapoja.

Väärää suhtautumista kuvastavat koi-
vun merkitystä vääristelevät ammatti-
käsitteet. Koivua on nimitelty metsän 
rikkaruohoksi, valkeaksi valheeksi, jopa 
hukkakauraksi (prof. Kullervo Kuusela). 
Koivun hävittämiseksi kylvettyjä kemi-
kaaleja aluksi aivan oikein kutsuttiin ve-
sakkomyrkyiksi. Sitten nimi väännettiin 
torjunta-aineiksi ja lopulta kasvinsuoje-
luaineiksi. Kerrotaan, että kotipitäjässäni 
oli aikoinaan metsäteknikko, joka uhosi, 
että koko pitäjässä tarvitaan vain yksi 
koivu. Hän tietää, missä se on. Ajoittain 
vaikuttaa siltä, koivu ja muut metsän 
puut ovat sielukkaampia ja osaavat aja-
tella paremmin ja laajemmin kuin niitä 
hoitavat metsäammattilaiset.

Varmaan kaikille ihmisille ovat tuttu-
ja koivun moninaiset ainekset, joita 
hyödynnämme. Karjalaisten vastat ja 
hämäläisten vihdat lienevät tunnetuim-
mat. Mutta koivulla on myös monia 
näkymättömiä ja aineettoman puolen 
ominaisuuksia, joita harvoin tulemme 
ajatelleeksi. Vihdoista saamme suoraan 
elämänenergioita.

Koivu auttaa juurisienien kautta havu-
puita ja muuta metsäluontoa jakamalla 
ravinteita, vettä, yhteyttämistuotteita 
ja elämänenergioita niitä tarvitseville. 
Yhteistyö ja vuorovaikutus vallitsevat 
aidossa luonnossa. Raaka kilpailu kuuluu 
ajattelemattoman ihmisen ominaispiir-
teisiin.

Kevätkesällä koivut levittävät elämän 
aineksia suoraan ilman kautta. Siksi 
kannattaa vierailla usein koivikoissa. 
uusimmat tiedot kertovat, tosin vielä 
heiveröisesti, että metsän puilla sykkii 
energiatasolla sydän, jolla puu saa nes-
tevirtaukset kulkemaan viimeiseenkin 
lehden nipukkaan. Sydän näyttäisi sijait-
sevan aivan juuren niskan yläpuolella.



20

Aaro Löf
Henkinen valmentaja, kirjailija

Aaro Löf on inhimillisen henkisyyden 
opettaja, Rohkea elämä – 7 askelta 
todelliseen muutoksen -kirjan 
kirjoittaja sekä Hidasta elämää 
-sivuston pitkäaikainen bloggaaja. 
Tinkimätön uskollisuus omaa sisäistä 
löytöretkeä kohtaan on tehnyt hänestä 
inspiraation lähteen itsetuntemuksesta 
kiinnostuneille.

aarolof@me.com
https://aarolof.fi
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Yllättävä ratkaisu kaikkeen toivomaasi on 
inhimillisyys. Tule mukaan kuulemaan, 
mitä ja miten juuri sinä voit tässä hetkessä 
ammentaa tästä yksinkertaisesta ja silti 
monelle haastavasta voimavarasta.

Tänä päivänä on helppo löytää työkaluja 
ja tietoa, joiden avulla kehittää elämänsä 
osa-alueita. Positiivisten kehityspyrkimys-
ten keskellä on helppo unohtaa se, että 
ihmiseen on sisäänrakennettu se kaikkein 
ylivoimaisin voimavara, inhimillisyys.

Työelämässä, parisuhteessa ja itsensä 
suhteen on helppo kokea, että yrittämäl-
lä hieman enemmän saamme parempia 
tuloksia. Kun yritämme tehdä itsestämme 
halumme kaltaista, etäännymme suurim-
masta voimavarasta, itsestämme. 

Toisaalta, voimme olla taipuvaisia myös 
passiivisuuteen, koska emme jaksa tai uskalla 
yrittää.

Yrittämisen ja passiivisuuden välissä on tila, 
jossa olemme haavoittuvaisimpia. Olemme 
aktiivisesti mukana elämässä, yrittämättä olla 
enempää, pysyen rehellisinä siitä mitä olemme 
tässä läsnäolevassa hetkessä. Jos uskallamme 
luottaa, inhimillisyydestämme kumpuaa kaikki 
se mitä tarvitsemme tuossa hetkessä.

Luennolla hiljennymme yhdessä ja käymme 
konkreettisin esimerkein sen äärelle, mitä 
inhimillisyytensä lähellä pysyminen, läsnäolo, 
on. Teemme lyhyen harjoituksen, jossa saat 
oman kokemuksesi luennon aiheesta. Kun 
poistut, tiedät miten astua elämäsi osa-alueil-
le suurimman voimavarasi, inhimillisyyden, 
kanssa.

aavedata
Jupe & marko keskitalo:

suKellus AAvedAtAN huiKeisiiN KohtAAmisiiN 
heNKimAAilmAN KANssA

semiNAARitilA 1m, 1. KRs lAuANtAiNA Klo 16.15

Kun oma tunne ja tutkimuslaitteet yliluonnollisesta tapahtumasta 
lyövät kättä, alkaa tutkijan skeptisyys olla koetuksella. Tule kuulemaan 
mistä kaikki alkoi, mitä tämä uskomaton matka on tuonut tullessaan ja 
missä tällä hetkellä mennään.

Mitkä ovat olleet suurimmat haasteet näiden vuosien aikana ja mit-
kä hetket ovat antaneet parhaimman palkinnon sitoutumisesta tälle 
tielle?  Aavedata käyttää apunaan teknisiä apuvälineitä ja ryhmääm-
me kiehtoo ajatus henkien olemassaolosta. Onko niitä olemassa ja 
saako ilmiöitä tallennettua kuvin ja äänin? 

Tämä on hyvin tärkeää, jotta voimme tarkastella saatuja konkreet-
tisia tallenteita jälkikäteen ja esittää saadut tulokset kaikille jak-
soissamme. Tämä antaa Aavedatalle sen uskottavuuden, jota tämä 
aihealue tarvitsee.

Olemme huikealla retkellä, jonka määränpäätä ei näy. 

Aavedata
Jupe Keskitalo: Aavedatan perustaja 2011. 
Siviiliammatissaan toimii lääkärihelikopterin 
ensihoitajana.

Marko Keskitalo: Aavedatan tutkijana vuodesta 
2012. Ammatiltaan näyttelijä FIA.

aavedata@aavedata.com 
Aavedata Media Oy
www.aavedata.com

Aavedatan tarinan kuultuasi tiedät , miksi 
ryhmä on kehittynyt Suomen tunnetuimmaksi 
paranormaalien ilmiöiden tutkimusryhmäksi. 

aaro löf: KAiPAAtKo syvemPää yhteyttä itseesi, 
meNestystä työRiNtAmAllA tAi hARmoNisemmAN jA 

iNtohimoisemmAN PARisuhteeN?
semiNAARitilA 1m, 1. KRs lAuANtAiNA Klo 17.30

 Klo 17.30 AAvedAtA siGNeeRAA 
osAstollA 380 uuttA KiRjAANsA 
”AAvedAtA – AAvetutKijAN KäsiKiRjA”
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Pentti Tuominen
Tietokirjailija, fil.maist. 

Tietokirjailija, jonka kiinnostuksen kohteita 
ovat antiikin filosofia, gnostilaisuus, 
hermetismi ja esoteerinen mystiikka sekä 
uskontojen historia. Uusin kirja ” Gnosis 
- Löytöretkiä sisimpään itseen” (Basam 
Books 2019). 

www.gnosis.fi

Messuilla pöytäpaikka 423, 3. krs 
(Gnostilainen seura)

taavi kassila: läsNäoloN 
KAuNeus

PiKKusAli 2c, 2. KRs lAuANtAiNA 
Klo 11.40

Siinä missä Echart Tolle puhui Läsnäolon voi-
masta, minä olen alkanut puhua Läsnäolon kau-
neudesta. Tollen johdatti tähän syvä masennus, 
minut armoton selkäkipu, joka kääntyi läsnäolon 
kauneudeksi.

intian joogit vertaavat mieltämme apinaan, 
joka hypähtelee oksalta toiselle. Samalla tavoin 
ihmismieli vaeltaa menneisyyteen ja kurkottaa 
tulevaisuuteen, peläten ja toivoen. Henkisten 
harjoitusten, kuten pyhien laulujen ja meditaa-
tion tarkoituksena on hiljentää mieli ja paljas-
taa meille läsnäoloon alati kätkeytyvä kauneus.

Harjoitettuani meditaatiota yli 40 vuotta, kävi 
niin että intiassa ollessani alaselässäni luiskahti 
kaksi välilevyä, mikä aiheutti sietämättömän 
tuskan. Selvisin voimakkailla kipulääkkeillä se-
kunti kerrallaan. Lopulta pääsin sumopainijan 
runnottavaksi ja selkäni parani.

Samalla aukeni läsnäolon kauneus. Kykyni elää 

Oppi gnosiksesta ja ykseydestä syntyi 
muinaisessa Egyptissä ja levisi sieltä Me-
sopotamiaan, Intiaan ja antiikin filosofien 
ajatteluun sekä tuli pohjaksi myös gnostilai-
suuteen, hermetismiin ja moniin esoteerisiin 
liikkeisiin. 

Muinaisessa Egyptissä hengellinen eliitti 
tunsi ykseysajattelun eli piti koko maa-
ilmankaikkeutta ykseytenä, johon kuu-
luivat maa ja taivas, jumalat ja ihmiset, 
eläimet ja kasvit. He uskoivat kahteen 
rinnakkaiseen todellisuuteen: näkyvään 
ja näkymättömään. He uskoivat myös, 
että ihmisen sisimmällä itsellä (sielulla) on 
kaksi osaa, joista ylempi osa jälleen syn-
tyy. He uskoivat, että jälleensyntymisen 
vääjäämättömyydestä pääsi eroon, jos oli 
elämänsä aikana tehnyt riittävästi hyviä 
tekoja, ja jos pyrki kehittämään alempaa 
itseään niin, että sielu pääsisi nopeammin 
näkymättömään todellisuuteen jumalien 
seuraan. Mysteerivihkimysten huipen-
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nuksena oli vertauskuvallinen kuolema ja 
henkinen uudestisyntyminen, jota nykyisin 
sanottaisin valaistumiseksi tai gnosikseksi. 
Muinaisessa Egyptissä näitä itsen kehittämi-
sen keinoja myös opiskeltiin ja niitä opetta-
via hierofantteja pidettiin suuressa arvossa.

Gnosis eli tietoisuus ihmissielun jumalalli-
sesta alkuperästä ja kaiken ykseydestä on 
ollut syvällisen itsen etsijöiden suosiossa 
paitsi muinaisessa Egyptissä myös Meso-
potamiassa sekä intian hindulaisuudessa ja 
buddhalaisuudessa. Antiikin Kreikassa näitä 
oppeja edistivät tunnetuimmat filosofit. 
Oma lukunsa muodostavat gnostilainen 
filosofia ja hermetismi, jotka rakentuvat 
kokonaan mystiselle opille gnosiksesta ja 
ykseydestä. Juutalaisuudessa nämä opit 
ilmenevät kabbalassa. Myös Jeesus opetti 
näitä viisauksia. islamissa samat opit löyty-
vät suufilaisuudesta. Nämä opit kuuluvat 
myös monien uusien uskontojen perusaja-
tuksiin.

nykyhetkessä parani. Aloin nähdä kaiken 
kauniina, oivalsin, että Jumala on luonut 
kaiken olevaisen rakkaudella, siksi kaikki on 
luonnossa kaunista. Ja kun pysähdymme 
ja näemme olevaisen kauneuden, kauneus 
myös meissä lisääntyy. Alamme kulkea kohti 
kaiken kauneuden alkulähdettä. Oivallamme, 
että Jumala on kauneuden aurinko.

Tämä kauneus on kätketty sydämeemme, 
niin kuin aurinko joka loistaa alati taivaalla. 
Mielen kielteisyyden pilvet saattavat kätkeä 
kauneuden auringon näkyvistämme, niinpä 
meidän tulee poistaa nuo pilvet voidaksem-
me kokea kauneuden auringon. Sitä varten 
pyhimykset ovat antaneet meille henkiset 
harjoitukset ja hyvät teot, jotta puhdistaisim-
me mielemme ja löytäisimme sisäisen kau-
neuden.

Ryhdyin kirjoittamaan aiheesta runoja, jotka 
julkaisin Läsnäolon kauneus –kirjana. Kerron 
Hengen ja tiedon messuilla kirjastani ja ker-
ron, miten voit oppia löytämään alati läsnä-
olevan sisäisen ja ulkoisen kauneuden. 

Sydämellisesti tervetuloa!

pentti tuominen: GNosis - löytöRetKiä sisimPääN 
itseeN

PiKKusAli 2c, 2. KRs lAuANtAiNA Klo 10.40

Taavi Kassila
Elokuvaohjaaja, kirjailija, joogaopettaja

Taavi on ohjannut 50 tv-elokuvaa, kaksi 
pitkää elokuvaa ja kirjoittanut 20 kirjaa, 
lähinnä Intian filosofiasta, joogasta 
ja meditaatiosta. Hän on harjoittanut 
joogaa 50 vuotta ja meditaatiota 
47 vuotta. Hän opettaa joogaa ja 
meditaatiota.

taavi.kassila@gmail.com
www.taavikassila.com
Messuilla pöytäpaikka  25, 2. krs
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PANeeliKesKustelu messuillA
miNKälAisiA visioitA RAjAtieto tARjoAA 

NyKy-yhteisKuNNAlle?
PiKKusAli 2c, 2. KRs lAuANtAiNA 

Klo 13.40

Keskustelijoina rajatiedon tohtori, "holiitikko" ja dosentti Jarkko Kari, professori 
Marja-Liisa Honkasalo, KTM Jarmo Ekman ja Miriam Kankare.

Puheenjohtajana Pauli Liikala.

Seppo Tanhua
Astrologi

Olen toiminut ammattiastrologina 30 
vuotta ja seurannut koko sen ajan myös 
ihmiskunnan ja maapallon tapahtumia 
astrologian näkökulmasta. Tehdessäni 
henkilökohtaisia tulkintoja olen nähnyt, 
miten voimakkaasti ihmiset reagoivat 
näinä aikoina oman karttansa kuvioihin.

Seppo.tanhua@gmail.com 
www.astro.fi
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seppo tanhua: 
AstRoloGiA oPPAANA 

KehityKseN miiNAKeNtillä 
vuosiNA 2020-2021

PiKKusAli 2c, 2. KRs lAuANtAiNA 
Klo 12.40

Mitä yhteistä on toisella maailmansodal-
la, WTC:n tornien romahtamisella ja Uk-
rainan selkkauksella vuosien 2020 ja 2021 
kanssa. Planeettakuvioiden perusteella 
edessämme on vieläkin isompi elämääm-
me mullistava jakso. Luennolla kerron, 
miten siihen voi valmistautua.

Jo astrologiaan ensimmäistä kertaa 
tutustuessani vuonna 1989 törmäsin 
ilmiöön kultaisesta katekivestä ja ihmis-
kunnan kohoamisesta korkeampaan 
ulottuvuuteen.

useiden lähteiden ja jopa uSA:n vaaku-
nassa ja dollarin setelissä olevien symbo-
lien ja aikakirjoitusten perusteella eläm-
me kultaisen lakikiven laskeutumisen 
aikaa vuosina 2012 – 2032.

Myös Maya-kalenteri ja monet pyhät 
kirjoitukset viittaavat ajanjaksoon, jonka 
keskellä me nyt elämme. Olen itse täysin 
vakuuttunut, että juuri nyt Kultainen Suku 
on syntymässä maapallolle värähtelyta-
son kohotessa nopeassa rytmissä.

Kultainen Suku olemme me täällä elävät 
tavalliset ihmiset. Pysyäksemme mukana 
henkisen muutoksen kelkassa, on tärkeää 
löytää vahvimmat henkiset valmiutemme. 
Niiden avulla olemme muutoksen toteut-
tajia sen sijaan että olisimme tahdottomia 
mukana ajelehtijoita. Tervetuloa luennolle 
lauantaina.

•	 Messuilla pöytäpaikka 222-223, 2.krs

www.rajatieto.fi
Maksuttomat 
verkkojulkaisut: 
www.issuu.com/rajatieto

huom! tämä lueNto 
myös suNNuNtAiNA 

Klo 11.50, tilAssA 1m, 
1. KRs.

RAviNtolA- jA KAhvilAPAlvelut messuillA jäRjestää

ravintola 
F a c t o r y

w w w . r a v i n t o l a F a c t o r y . c o m
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Marja-Liisa Honkasalo
Dosentti, tutkija

Sairauden kokemuksen, kärsimyksen, 
haavoittuvuuden ja kummien 
kokemusten tutkija. Lukuisten suurten 
tutkimushankkeiden johtaja. On toiminut 
professorina Göteborgissa, Linköpingissä 
ja viimeksi Turussa. Toimii Koneen säätiön 
rahoittamassa taiteen ja tieteenvälisessä 
hankkeessa ’Ruumis ja toinen’ missä kummia 
kokemuksia tutkitaan yhdessä tutkijoiden ja 
esitystaiteilijoiden kanssa.

mhonkasalo@gmail.com
Mindandother.wordpress.com
http://www.uniarts.fi/ruumis-ja-toinen
http://kummastus.utu.fi/

2c-pikkusalin esiintyjät lauantaina 12.10.2019

Suuri osa ihmisistä on kokenut kummia, 
käsittämättöminä pidettyjä kokemuksia 
elämänsä aikana. Monet tutkimukset 
osoittavat, että ne ovat olleet heille merki-
tyksellisiä. Kuitenkin niiden jakaminen eri-
tyisesti useiden terveydenhuollon ja mielen 
asiantuntijoiden on edelleenkin hankalaa ja 
tuottaa ristiriitaisia tilanteita. Esityksessäni 
valaisen niiden moninaisia syitä.

Väestötutkimusten mukaan arkiymmär-
ryksen ylittävät, kummat tai käsittämät-
töminä pidetyt kokemukset ovat esiinty-
vyydeltään samaa suuruusluokkaa kuin 
esimerkiksi sydämen rytmihäiriöt. Tässä 
esityksessä pohdin, miksi niistä keskuste-
leminen mielen, terveyden ja hallinnon 
asiantuntijoiden kanssa tai niiden tutkimi-
nen on niin latautunut asia. Arkipäiväisen 
ja tavanomaisen kokemisen virrassa suu-
relle osalle ihmisistä tapahtuu joskus jo-
takin erilaista, pysähdyttävää, hämmentä-
vää tai jopa selittämätöntä. Koetut ilmiöt 
voivat olla vain hiukkasen outoja, mutta 
ne voivat myös olla kuin eri maailmasta ja 
ohittaa täysin kokijan käsitykset siitä, mikä 

laura Juusela: NäiN 
hoidAt itseäsi Kivillä jA 

KRistAlleillA ARjessA
PiKKusAli 2c, 2. KRs lAuANtAiNA 

Klo 16.40

Kivet ja kristallit ovat meille monelle jo 
kovin tuttuja, mutta arjessa unohdam-
me kuinka monin tavoin näiden hoita-
vaa energiaa voi käyttää parantamaan 
oloamme.

Kristallit ja kivet arjessa luennolla saat 
käytännön vinkkejä miten nämä upeat 
luonnon tarjoamat rikkaudet voivat aut-
taa meitä arjessa ja helpottavat oloam-
me.

on mahdollista. Niiden valtaan saattaa 
joutua hetkeksi tai jopa vuosiksi tai vuo-
sikymmeniksi selitystä etsimään.

ihmiset ovat kuvanneet monenlaista: 
näkyjä, ennalta-arvaamista, kuuloaisti-
muksia vailla äänen lähdettä tai voima-
kasta läsnäolon tunnetta vailla näkyvää 
läsnäolijaa. ihmiset ovat kertoneet 
kuolleiden kohtaamisesta ja keskuste-
luista heidän kanssaan. Historiallisten ja 
kulttuurienvälisten tutkimusten mu-
kaan ihmisten kesken ei ole vallinnut 
lähestulkoonkaan yksimielisyyttä siitä, 
mitä tällaiset kokemukset ovat, mitä 
niistä tulisi ajatella tai kuinka lähestyä 
ja tutkia niitä. ilmiöistä yleisesti län-
simaissa käytetyt käsitteet sisältävät 
toisistaan poikkeavia ennakko-oletuk-
sia siitä, mitä nämä kokemukset ovat. 
Sanasto kiinnittyy erilaisiin kulttuurisiin 
käsityksiin siitä, mitä maailmassa pi-
detään mahdollisena ja mikä on totta. 
Pohdin esityksessäni erityisesti yliluon-
nollisen, kumman ja käsittämättömän 
alkuperää.

Tutustumme muutamiin erilaisiin 
kivilajeihin ja niiden energeettisiin 
vaikutuksiin, sekä miten valita itselleen 
sopiva kivi. Luennolla voit myös esittää 
sinua askarruttavia kysymyksiä kivien 
käyttöön liittyen. Teemme myös ener-
giaharjoituksen / meditaation kivillä. 

Laura Juusela
Energiahoitaja, henkinen 
valmentaja

Laura Juusela on energiahoitaja, 
korujen tekijä ja intuitiivinen 
ohjaaja, jonka rento ja 
jalat maassa oleva ote luo 
rakkaudellisen ja turvallisen olon 
kaikissa kohtaamisissa. 

laura.juusela@gmail.com
www.iloistavirtaa.fi
Messuilla luokka 36-1, 3. krs

marJa-liisa honkasalo: KummA, KäsittämätöN jA Kesy. 
miKä teKee ”yliluoNNollisteN” KoKemusteN ymmäRtämisestä vAiKeAA?

PiKKusAli 2c, 2. KRs lAuANtAiNA Klo 15.40

Laura pitää myös meditaation lauantaina 
tilassa 3H klo 14.00–14.30. Tervetuloa!

lueNNoitsijA oN 
johtANut mieli jA toiNeN 

-tutKimushANKettA 
(tuRuN ylioPisto, 

suomeN AKAtemiA) jossA 
oN tutKittu "KummiA 

KoKemuKsiA"
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sanni nevalainen: lAuANtAiN eNKelimeditAAtio: 
Arkkienkeli MetAtronin vAlo-Aktivointi

PiKKusAli 2c, 2. KRs lAuANtAiNA Klo 17.40

Sanni Nevalainen
KTM, Enkelikouluttaja, Valon taiteilija, 
Suggestoterapeutti SHY, Reiki ja Karuna 
Master, kirjailija

Olen pitänyt yli 11 vuotta päätoimisesti 
enkelikoulua ja muita koulutuksia Valon 
auttajien kanssa sekä opettanut Reikiä 
ja Karunaa. Suuri iloni ja intohimoni on 
kulkea toisen rinnalla ja saada perehdyttää 
ihanaan Valon maailmaan ja näin nähdä, 
miten jokainen kulkee omaa polkuaan, 
avautuen ja säteillen ainutlaatuista 
valoaan. Kirjani Enkeleiden matkassa, 
Enkelit arjessa, muistikirjani Rakkauden 
polulla ja Tie Runsauteen meditaatiot 
ovat kaikki huippusuosittuja, samoin 
maalaukseni. Lisäksi Intuitio-korttien kuvat 
ovat maalauksiani. 

www.valonvoimaa.fi 
sanni.nevalainen@gmail.com 

2c-pikkusalin esiintyjät lauantaina 12.10.2019

Selitän Intian Veda-kirjoitusten 
tiedon valossa nykyisen 
aikakauden epäedullisen 
kehityksen keskeyttävää ja (lyhyen) 
Kultaisen Ajan manifestoitumiseen 
johtavaa prosessia. Esittelen 
myös tähän prosessiin monista 
eri näkökulmista pureutuvaa 
Kultainen Aika -kirjasarjaani.

Lauantain enkelimeditaatiossa keskity-
tään päivittymiseen, tasapainoon, valon 
aktivointiin ja yhteyksien avaamiseen 
kaikilla tasoilla. Sunnuntain enkelimedi-
taatio taas keskittyy sydämen avautumi-
seen ja rakkauden syvempiin tasoihin.

Meditaation tarkoitus on avata ja 
voimistaa yhteyttäsi enkeleihin, ylös-
nousseisiin mestareihin, yksisarvisiin ja 
lohikäärmeisiin. Moni heistä on mukana 
sekä lauantaina että sunnuntaina.

3k-ohjelmatilan esiintyjät
 lauantaina 12.10.2019

veli-matti auruksenaho: 
KultAiNeN AiKA

vedakirjoitusten ennustukset
ohjelmAtilA 3K, 3. KRs lAuANtAiNA 

Klo 11.10

Lauantaina keskitytään päivittymiseen, 
tasapainoon, valon aktivointiin ja yhteyk-
sien avaamiseen kaikilla tasoilla. Hoidon 
voi myös pyytää jatkumaan seuraavana 
yönä.

Arkkienkeli Metatron on lauantain medi-
taation päätähti. Hän on huikean voimalli-
nen arkkienkeli, jonka syvästi muuntavas-
sa valossa on ihana olla!

sanni nevalainen: suNNuNtAiN eNKelimeditAAtio: 
kultA-kristAllisen rAkkAuden tähden Aktivointi jA 

enkelityökAlujA
tAivAssAli 4t, 4. KRs suNNuNtAiNA Klo 11.00 – 11.50

Meditaatio avaa yhteyttäsi enkeleihin, 
ylösnousseisiin mestareihin, yksisar-
visiin, lohikäärmeisiin ja koko valon 
maailmaan. Sydämen avautuminen ja 
rakkauden syvemmät tasot ovat tämän 
meditaation aiheita. 

messuillA löydätte sANNiN 
luoKAstA 1K, PAiKKA 1, 1. KRs

Mukana on koko arkkienkelikunta, lukui-
sia ylösnousseita mestareita, yksisarvisia, 
lohikäärmeitä ja monia muita ihania 
valon auttajia. Lisäksi meditaatio voi voi-
mistaa ja muuntaa yhteyttäsi maahan.
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alina minerva: 
silmäjooGA elämäNtAPANA

ohjelmAtilA 3K, 3. KRs lAuANtAiNA 
Klo 12.10

Miten näkökyvystä voi huolehtia arjen kes-
kellä, lisäten samalla yleistä hyvinvointia? 

Silmäsairaudet lisääntyvät kovaa vauhtia 
ja yleisenä hoitomuotona meillä pidetään 
vain leikkauksia ja silmälaseja, mutta en-
täpä jos silmiä voisikin hoitaa luontaisella 
tavalla, lähes yhtä helposti kuin harjaat 
hampaasikin? Millaisia arkisia askareita 
voisit ottaa elämääsi ja lisätä samalla sil-
miesi säihkettä ja kokonaisvaltaista hyvää 
oloasi?

•	 Workshop: Silmäjoogaa sielulle, sy-
dämelle ja silmille.

•	 messuilla pöytäpaikka 424, 3. krs

Alina Minerva
ilonmestari

Elämäntutkimusmatkailija, itse 
oppinut silmäjoogi ja ilonmestari. 

info@eyeyoga.fi
www.eyeyoga.fi

3k-ohjelmatilan esiintyjät lauantaina 12.10.2019

Veda-kirjoitusten lausuntojen mukaan Maa-planeetta on siirtynyt 10 000 
vuotta kestävään lyhyeen Kultaiseen Aikaan tai Aikakauteen. Tämä äärim-
mäisen harvinainen muutosprosessi toistuu meidän planeetallamme vain 
yhden ainoan kerran Luoja-jumala Brahman päivän (4,3 miljardin vuoden) 
aikana.

Normaalisti nykyinen Kali-yugan rappioaikakausi jatkuisi vielä noin 427 000 
vuotta, kunnes alkaa noin 1,7 miljoonaa vuotta kestävä pitkä Satya-yuga 
(Tiedon Aikakausi, Kultainen Aikakausi). Tällä kierroksella Kali-yuga keskey-
tyy kun siitä on kulunut 5 000 vuotta (1800-luvun lopulla) ja sen jälkeen 
Maa-planeetasta tulee kokoontumispaikka kaikenlaisille hyväntahtoisille 
humanoideille (devoille, upadevoille [enkeleille], suurille tietäjille).

Tällaisesta vallankumouksellisesta muutoksesta ja lyhyestä Kultaisesta 
Ajasta puhutaan itse asiassa myös mm. Vanhassa ja uudessa Testamentis-
sa. Veda-tiedon puutteen vuoksi meitä on vuosituhansien ajan peloteltu 
"infernaalisella hävityksellä" ja "maailmanlopulla". Loppumassa ei siis ole 
maailma, vaan nykyisen aikakauden rappiokehitys.

Selitän luennoillani tähän teemaan liittyvää Veda-kirjoitusten terminolo-
giaa, aikakausia, niiden syklistä kiertoa, lyhyen Kultaisen Ajan täsmällistä 
ilmenemisajankohtaa, globaalin muutoksen edellytyksiä ja merkkejä nyky-
ajassa sekä sen lopputulosta.

•	 Messuilla pöytäpaikka 02V, 2. krs

Veli-Matti Auruksenaho 
Urbaani mystikko

Olen 1990-luvun puolivälissä henkilökohtaisesta 
oravanpyörästä pois hypännyt; UFO-kontakteihin, 
kosmisiin viesteihin ja paranormaaleihin 
ilmiöihin tutustunut; heprealais-juutalaisten, 
alkuseurakunnan ajan Kristus-liikkeen ja Lännen 
Kirkon kirjoituksia ynnä muinaisia Sumerin, Turkin, 
Egyptin, Kreikan, Rooman ja Persian kulttuureja ja 
mytologioita tutkinut sekä noin 20 vuotta Intian 
Veda-kirjoituksia opiskellut ja joogaa harjoittanut 
kaupunkimystikko ja muusikko.
auruksenaho@hotmail.com

pirJo hutchings: vAlollA ei 
ole vARjoA

loPuKsi eNeRGisoivA 
eNeRGiAhoito läsNäolijoille 
ohjelmAtilA 3K, 3. KRs lAuANtAiNA 

Klo 13.10

Henkisyydestäkin voi tulla rooli, joka sitoo usein 
huomaamatta olemaan tietynlainen. Tämä ei 
ymmärtääkseni ole henkisyyden tarkoitus, tehdä 
meistä ihmisiä, jotka ovat tietynlaisia. Toivon, 
että ihmiset hyväksyisivät itsensä ja kuuntelisivat 
omaa sisäistä ääntään, irtautuen toisten asetta-
mista paineista ja odotuksista siitä, miten pitäisi 
elämäänsä elää.

Olen törmännyt usein tilanteisiin jossa henki-
löt ovat omaksuneet henkisyyden jossain sen 
muodossa elämäänsä ja muuttaneet monia 
ulkoisia asioita. Oma onni, hyvinvointi ja henki-
syys kiinnostavat nyt enemmän kuin koskaan. 
Millaista on, kun hyvinvoinnista tulee pakkoa 
ja suorittamista. Sosiaalinen elämä ehkä kärsii, 
vaikka samalla tuntee koko maailmaa rakas-
tavaa henkisyyttä, joka saa lakaisemaan omat 
ongelmat maton alle. Henkisyyteen hurahtanut 
saattaa myös etääntyä itsestään ja tuntea ylem-
myydentuntoa. Miten me voisimme olla ihmisi-
nä toisiamme pidemmällä? Ja kuka sen määrit-
tää? Mistä minä voin tietää, onko esim. Alepan 
kassa paljon pidemmällä kuin minä? (jatkuu seur. 
sivulle)
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Pirjo Hutchings 

Lapsesta asti on maailmankuvani 
muodostunut kahdesta eri maailmasta, 
näkyvä ja näkymätön, en erottele näitä 
kahta toisistaan, se on osa arkipäivääni. 
Olen kouluttautunut mm. Reiki-Masteriksi, 
Regressio-, Chakra-, ja Enkelihoitajaksi ja –
kouluttajaksi.
Positiivinen elämänasenne onkin 
säilynyt minulla koko elämäni ajan, se on 
voimavarani. Pyrin löytämään vaikeistakin 
asioista aina myös sen valoisan puolen. Valo-
olennot viestivät minulle monella eri tavalla, 
Musiikki ja luonto ovat lähellä sydäntäni. 

www.sydanmaanvalo.fi 
sydanmaanvalo@gmail.com

3k-ohjelmatilan esiintyjät lauantaina 12.10.2019

Henkisellä sektorilla näkyy paljon itsensä korottamista, ”minä tiedän, miten 
teidän kaikkien tulisi elää ja haluan kertoa sen kaikille”. Puhutaan rakkaudesta ja 
anteeksiannosta ja itse saadaan raivarit, kun esim. joku kiilaa kassajonossa. Saa-
tetaan syyllistää toisia siitä, mikä on itse asiassa oma ongelmamme. unohdetaan 
se tosiasia, että vain valolla ei ole varjoa, meistä kaikista ihmisistä se edelleen jää 
ja niin kauan kuin meistä jää varjo valossa, olemme kaikki täsmälleen ”samalla vii-
valla”, meillä on kaikilla vielä oppimista. Olemme siis jokainen yhtä tärkeä. Meissä 
kaikissa on myös se valo ja jokaisen valoa tarvitaan.

Näen ihmisissä valtavasti potentiaalia ja haluan auttaa tarvittaessa eteenpäin 
kohti syvempää itsetuntemusta ja löytämään omat intohimon kohteet. Kuljen 
omaa polkuani ja toivon voivani tukea sinuakin omalla polullasi.

•	 Messuilla pöytäpaikka 427, 3. krs

mesimarJa paatero: RohKeus 
säteillä vAloAsi

hiljeNtymistilA 3h, 3. KRs lAuANtAiNA 
Klo 11.15 – 12.10

Miten löydät rohkeuden seurata sydämesi ääntä? 
Työpajan aikana Mesimarja avaa esimerkein ja 
erilaisin työkaluin rohkeuden löytymistä oman 
polun seuraamiseen. Tule aistimaan ja kokemaan 
läsnäolon voima ja sydämen yhteys turvallisessa 
tilassa.

"Rohkeus säteillä omaa valoasi" 
-luento/työpaja käsittelee meille 
jokaiselle tärkeää aihetta: miten 
uskaltaa olla juuri se taivaallinen 
olento, joksi olet syntynyt. Kuka 
olet pohjimmiltasi ja miten se nä-
kyy arjessasi? Peitteletkö itseäsi vai 
uskallatko olla avoinna?

Mitkä asiat ovat esteinä valosi 
säteilylle ja miten rohkenet ylittää 
esteesi?

Työpajan aikana avaudumme 
kuuntelemaan sydämen viestejä 
turvallisessa tilassa. Mesimarja 
ohjaa sinut sisimpääsi meditaation 
ja henkilökohtaisten esimerkkien 
avulla. 

3h-hiljentymistilan esiintyjät lauantaina 12.10.2019

Mesimarja Paatero
Luova sielu, ilon haltiatar

Olen luova visionääri, muotoilija, joogaopettaja 
ja oman polkuni kulkija. Nainen, joka uskaltaa 
astua sinne, mistä ei olla vielä kuljettu. Koen 
elämän merkitykselliseksi mahdollisuudeksi kokea, 
kasvaa, oppia ja ymmärtää. Tärkeintä minulle 
on luoda valinnoillani parempaa huomista, olla 
yhteydessä luontoon ja kunnioittaa kaikkia ja 
kaikkea. Elämäntehtävänäni on luoda harmoniaa 
ja yhteistyötä maailmaan, herättäen ihmisiä 
oivaltamaan oman potentiaalinsa, sisäisen 
viisautensa ja elämän hulvattomuuden. Yritykseni 
Of Happiness X 40 on matkalla kanssani kohti 
kestävämpää ja eettisempää tulevaisuutta sekä 
vaatteiden että palveluiden kautta.

mesimarja@ohx40.com
www.ohx40.com

Tilaisuus on intuitiivinen, saatamme ot-
taa mukaan myös vapaata liikettä ja eri 
instrumenttien hoitavaa ääntä. 

Sydämellisesti tervetuloa voimaantu-
maan kaikilla tasoilla juuri sellaisena ja 
siinä elämäntilanteessa kuin olet!

Varaa mukaasi muistiinpanovälineet 
omia oivalluksiasi varten.

Tilaisuus kestää 50min ja on suljettu. 
Saavuthan paikalle hyvissä ajoin.

•	 Messuilla pöytäpaikat 010-012
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3h-hiljentymistilan esiintyjät lauantaina 12.10.2019

seppo laaksonen: sydäNmeditAAtio
hiljeNtymistilA 3h, 3. KRs lAuANtAiNA 

Klo 12.30 – 12.50 jA 13.30 – 13.50

"Minussa on rauha, 

joten minä olen rauha ja 

annan kaikkien avoimien sielujen nauttia tästä.

Elämä on mieletön rakkaus. 

Noitien noidan, tietäjien tietäjän eli Lapin päänoidan, 

shamaani Iisakki Pistokosken sanoin:

'Jo vain se on voimallinen taikha, se puhas rakkaus.

Sille ei maha kukhaan mithään'."

Seppo Laaksonen on entinen bisnesmies ja mai-
nostoimiston omistaja, joka muutti elämänsä täysin 
lähtiessään seuraamaan sydämensä ääntä. Muodot-
toman muotoon ja avoimeen rakkauteen elämänsä 
perustava Seppo on henkisen alan moniottelija, 
jolle mikään energiassa ei ole vierasta tai pelottavaa. 
uuden ajan Shamaanin omakuva muodostaa hänen 
maailmankuvansa.  Messuilla pöytäpaikka 347B.

Brahma kumaris: ohjAttu meditAAtio
hiljeNtymistilA 3h, 3. KRs 

lAuANtAiNA 
15.30 – 15.50 suojeluKseN meditAAtio

16.00 – 16.20 lAuANtAimeditAAtio

suNNuNtAiNA
12.45 –13.10 suojeluKseN meditAAtio

13.20 – 13.40 suNNuNtAimeditAAtio

Meditaatio on menetelmä mielen ja 
sydämen rentouttamiseen ja virkistämi-
seen. Se auttaa katsomaan sisäänpäin ja 
yhdistymään alkuperäiseen, henkiseen 
olemukseen. Meditaatio auttaa yhdis-
tämään henkisen identiteetin fyysiseen 
todellisuuteen ja palauttaa toimivan ja 
terveen tasapainon sisäisen ja ulkoisen 
maailman välille.

Brahma Kumariksen opettaman Raja 
jooga -meditaation tavoite on palata 
takaisin omaan alkuperäiseen, täydel-
liseen muotoon. Tällä hetkellä tietoi-
suutta sumentavat väärät uskomukset, 
jotka estävät alkuperäisen, totuudellisen 
tietoisuuden kokemista. Raja jooga 
-meditaatio on keino puhdistaa tie-

Brahma Kumaris Finland

Brahma Kumaris on maailmanlaajuinen 
henkinen liike, joka on omistautunut 
sekä henkilökohtaisen transformaation, 
että maailman uudistamisen tehtävälle. 
Brahma Kumaris on vaikuttanut laajasti 
monilla sektoreilla kansainvälisenä 
kansalaisjärjestönä, mm. YK:ssa. Kuitenkin 
Brahma Kumariksen todellinen päämäärä on 
auttaa yksilöitä muuttamaan materiaalinen 
maailmankatsomus henkiseksi. Brahma 
Kumaris tukee syvällistä, yhteistä tietoisuutta 
rauhasta, sekä jokaisen sielun arvokkuuden 
kehittämistä.  

helsinki@fi.brahmakumaris.org
www.opimeditoimaan.fi

Messuilla pöytäpaikka 197-198

toisuudesta tarpeetonta roskaa, jotta 
ajatuksista tulisi taas selkeitä ja tunteista 
positiivisia.

Keskityttäessä alkuperäiseen identi-
teettiin, sieluun, voidaan helposti ottaa 
etäisyyttä siitä, minkä on aikaisemmin 
kuviteltu olevan totta itsessä. Viha, suru 
ja halut eivät ole sielun alkuperäisiä tun-
temuksia. Jokaisen sielun alkuperäinen, 
luonnollinen olemus on enkelimäinen. 
Jokainen on rakkaudellinen, puhdas ja 
voimakas. Kuitenkin, jotta saadaan voi-
maa muistaa tämä, on luotava hiljainen 
suhde Korkeimpaan, joka on Voiman 
Lähde, Puhdistaja. Sielu palaa alkupe-
räiseen tilaansa olemalla meditaation 
avulla yhteydessä Korkeimpaan.

Kaikkein tärkein matka, 
jonka voit tehdä, on matka 
sisäänpäin. Tämä on matka 

totuuteen siitä, 
kuka todella olet.
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susan hedman: 
meditAAtio-KANAvoiNti 
tAivAssAli 4t, 4.KRs lAuANtAiNA 

Klo 11.00 – 11.55

ovi suljetaan tilaisuuden ajaksi

Susan Hedman ohjaa meditaation, jossa 
valmistaudutaan ottamaan vastaan 
kanavointi yleisölle. Virittäydytään yhtei-
sesti taajuudelle, jossa olemme yhtey-
dessä Suureen Valkoiseen Veljeskuntaan, 
Enkelikuntaan, Tähdistön edustajiin ja 
Maan Sisäiseen Kansaan. 

"Vuonna 2000 aloitin säännölliset sun-
nuntaimeditaatiot, ja ne jatkuvat edel-
leen. Meditaation jälkeen huomasin, että 
Valomaailmalla oli aina viesti tilaisuuteen 
osallistuneille. Valomaailman läsnäolo ja 
rakkaus on näissä tilaisuuksissa käsinkos-
keteltavaa. Ymmärrettyäni, että Valomaa-
ilmalla on paljon asioita joita he haluavat 
jakaa kauttani ihmisille, aloin järjestä-
mään tilaisuuksia, joita kutsun meditaa-
tio-kanavoinneiksi. Vuodesta 2000 olen 

Susan Hedman

Susan Hedman on yli 30 vuoden 
ajan toiminut puhtaana kanavana 
Valomaailmalle. Hän on ohjeistanut, 
opettanut ja auttanut tuhansia 
ihmisiä elämänsä aikana ja jatkaa 
edelleen työtään Valon ja Rakkauden 
sanansaattajana. Susan järjestää 
jatkuvasti uusia koulutuksia niin 
Suomessa kuin Italiassa, joiden 
tarkoituksena on auttaa sinua 
löytämään yhteys itseesi. Kurssien 
ja tulkintojen lisäksi olet tervetullut 
rakkaudentilaan, Olemus Shoppiin 
Helsingissä.

susan@olemus.fi
www.olemus.fi

Messuilla luokka 35, paikka 2-3, 3. krs

pitänyt Uuden Vuoden Päivän meditaatio-ka-
navoinnin, jonka kautta saamme ohjeistus-
ta tulevaan vuoteen. Ohjaan meditaation 
kautta kaikki läsnäolijat yhtymään kanssani 
tuohon värähtelytaajuuteen, josta saamme 
viestejä läsnäolijoille ja koko Maa-planeettaa 
koskeviin asioihin. Yleisön viisailla kysymyksil-
lä olemme saaneet upeaa tietoa ihmiskunnan 
tilasta ja Maa-planeetasta.

Lämpimästi tervetuloa kokemaan Valomaail-
man vahva läsnäolo, rakkaus ja viisaus."

maria zavou: viides 
ulottuvuus jA tAivAAlliset 

vANhemmAt
sisältää KANAvoiduN ohjAuKseN jA 

eNeRGiAKesKusteN PuhdistuKseN

tAivAssAli 4t, 4.KRs lAuANtAiNA Klo 
12.10 – 14.10

ovi suljetaan tilaisuuden ajaksi

Maria Zavou kertoo Viidennestä ulottuvuudesta 
ja siitä, miten maapallo on tällä hetkellä siirty-
mässä siihen.

Hän esittelee, miten ja miksi on tärkeää yhdis-
tyä omiin Taivaallisiin vanhempiin ja kuinka 
saada heiltä korvaamatonta tukea tässä ajassa, 
jossa niin paljon muutoksia ilmenee elämän 
monilla alueilla.

Maria tulee ohjaamaan kanavoimalla yhdisty-
misen Taivaallisiin vanhempiin ja sen jälkeen 
heidän avullaan  energiakeskusten puhdistuk-
sen. Tilaisuus tulkataan suomeksi.

Maria Zavou
Kanavoija, taidemaalari ja kirjailija

Maria Zavou on kreikkalainen opettaja, kirjailija ja 
taidemaalari. 
Hänen ohjauksellaan tehdään kanavoituja 
matkoja Viidenteen ulottuvuuteen korkeimpien 
vihkimyksien kautta. Tavoitteena on herättää 
oppilaassa jumalallinen viisaus, henkilökohtainen 
kehitys ja luonnonllinen parantuminen, jotta 
hän pystyy muuttamaan ajattelemisen tavansa, näkemyksensä ja lähestymisensä 
elämän tosiasihin, sekä katsomaan ja käsittelemään niitä ilman negatiivisia tunteita. 
Huomaamaan mahdollisesti sielun horrostavat kyvyt, jotka voidaan herättää 
jumalallisten valoenkelien ja Kristuksen hierarkian mestareiden avulla.
 Maria Zavoun ohjauksessa oppilaat yhdessä henkilökohtaisen itsetietoisuuden kanssa 
asteittain:
-  vapautuvat karmisista sopimuksista. 
-  löytävät todellisen itsensä.
-  oppivat rakastamaan, kunnioittamaan ja uskomaan.
-  lopettavat pelkäämisen, katkaisevat riippuvuudet ja epäilykset, sekä poistavat esteet, 
jotka ovat kontrolloineet elämää.
-  rakentavat uuden todellisuuden, joka sopii sielun todellisiin tarpeisiin ja toiveisiin.

info@angels.gr
www.angels.gr     Messuilla pöytäpaikka 302-303, 3. krs

4t-taivassalin esiintyjät lauantaina 12.10.2019
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tarJa senne: tRANssimeediotilAisuus
tAivAssAli 4t, 4.KRs lAuANtAiNA Klo 14.40 – 16.30

ovi suljetaan tilaisuuden ajaksi

Tarja Senne
Transsimeedio, selvänäkijä,  kaukokatsoja, 
energia – henkihoitaja, transsitaiteilija, 
taiteilija.

Viestejä henkimaailmalta symbolien 
kautta. Valon ja Kristus-rakkauden kautta. 
Enkeleiden auttajien ohjaamana. Valon 
mestarit läsnä. 

Tarja kiertää ympäri Suomen antaen 
istuntoja. Hän pitää myös henkisiä 
transsimeediotilaisuuksia eri tapahtumissa. 
Tarja ottaa vastaan myös kotona, jossa 
häneltä on saatavissa myös Casan siunaama 
kristallipetihoito, tsakra- väriterapia.

valoilorakkaus@gmail.com
www.valoilorakkaus.com

Messuilla pöytäpaikka 28A-C, 2. krs

Terhi Jansson
Meedio, selvänäkijä ja eläinkommunikoija.

Olen ollut meedio, eläinkommunikoija ja 
selvänäköinen jo lapsesta saakka, kyvyt ovat 
periytyneet useamman sukupolven takaa. 
Lisäksi lähellä sydäntä ovat enkelit ja ufot.

animalhelp16@gmail.com 
www.animalhelp.fi

Messuilla pöytäpaikka 02Ä-Ö, 2. krs

Henkimaailman viestejä rakkailta lähei-
siltä sekä henkistä kehon ”skannausta”, 
johon voit saada symbolisen viestin ja 
ohjauksen. Kristus-energia  läsnä. 

Tarjan henkiset kyvyt puhkesivat toimin-
taan jo aivan varhaisessa lapsuudessa. 
Tarja on lähtöisin Lapin läänistä,  mutta 
asuu tällä hetkellä kauniissa Vesijärven 
maisemissa Vääksyssä lähellä Lahtea. 
Hänellä oli kehosta irtaantumista ja 
useita muita ”rajakokemuksia” kuten 
kuolemankokemus sydänleikkauksen 
yhteydessä. Enkelin saattelemana hän 
palasi oman kehoonsa. 

Tarjan henkiyhteydet syntyvät transsin 
aikana. Hän vaipuu transsiin ja antaa 
fyysisen kehonsa korkean entiteetin/
hengen käyttöön. Selvänäkijänä hän 
saa yhteyden oppaisiin, sekä edellisiin 
elämiin ja myös Rakkaisiin.useat ulot-
tuvuudet avautuvat katsomisen kautta 
ja istunto muotoutuu kunkin henkilön 
mukaan. Näin myös yleisötilaisuudessa.

Henkiparannus on myös lähellä Tar-
jan sydäntä. Tarja ”skannaa” asiakkaan. 
Kehosta erottuvat ne kehon osat, joihin  
tarvitset parantavaa /energisoivaa ener-
giaa. Jotkut sairaudet ovat myös karmal-
lisia. Henkimaailman auttajat ovat läsnä. 
Tarja sanoo: ”Minä en paranna, vaan 
Jumala.” Kaikki tapahtuu korkeimman 
mukaan ja mikä sielunsuunnitelmaasi 
kuuluu.

Tarja on myös kaukokatsoja sekä kauko-
parantaja. useasti pyydetään katsomaan 
hyvin laajasti maan ja taivaan väliltä. Tar-
jalle ne avautuvat myös symbolein, joita 
hän katsoo ja tulkitsee viestein, enkelit 
ovat läsnä. Hänelle avataan tieto kunkin 
henkilön henkisen kehityksen edistämi-
seksi ja auttamiseksi.

terhi Jansson: 
meedioistuNto

tAivAssAli 4t, 4.KRs lAuANtAiNA Klo 
17.00 – 18.15

ovi suljetaan tilaisuuden ajaksi

Tervetuloa valon ja rakkauden täyteiseen het-
keen, kuulemaan mitä viestejä edesmenneet 
läheisesi ja rakkaasi haluavat sinulle viestittää, 
myös viestintuojat ja lemmikit saattavat osal-
listua istuntoon. 

Meedioistunnot ovat aina rauhan ja rakkau-
den täyteisiä hetkiä välittää viestejä rajan 
takaa. Tilaisuudet ovat aina kauniita kohtaa-
misia henkimaailman kanssa ja ne sopivat 
kaikille.

Mitään pelättävää ei ole.

Viestintuojia tulee myös menneiden elämiesi 
ja lemmikkiesikin muodossa, joten ei yllättä-
vää, ettet välttämättä tunnista tulijaa.

Tärkeämpää onkin viestin sisältö.

istunnoissa ilmapiiri väreilee jälleennäkemi-
sen, ilon ja surunkin muodossa, ennen kaik-
kea ääretön määrä rakkaudellista energiaa 
ympäröi meidät tilaisuuden ajaksi.

Tulethan ajoissa, ovet suljetaan ajallaan!

Tarja tunnetaan myös kuvittajana ja 
taiteilijana. Hän on mm. suunnitellut   
kymmenien vuosien ajan eri kustanta-
jille kortteja, joulukortteja sekä servet-
tejä Suomeen, Baltiaan ja pohjoismai-
hin. Henkinen taide ja transsimaalaus 
ovat lähellä sydäntä. 

Messuilla on myös Tarja Sennen taide-
näyttely, 3. kerroksen kaiteilla juhla-
salia vastapäätä.

Kun tulet meediotilaisuuteen, virittäydy 
positiivisin ajatuksin. Riittää kun laitat 
käden sydämelle, yhteys on luotu. 
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HENGEN JA TIEDON MESSUT HELSINKI 2019 

Klo juhlAsAli seminaariTiLa 1m PiKKusAli 2 c

10 Juontajana Eva Garcia

10.45 – 11.30 
Vaskilintu Live

Alkukantainen ääni
Lopuksi tanssiesitys elämälle
Tanssija anna emilia Laurila

Juontajana Anuirmeli Sallamo

10.40 – 11.40
Camilla Elfving (Ruotsi)

Meediotyöskentely ja 
kehostairtautumiskokemuksen edut

(tulkataan suomeksi)

Juontajana Jaana Viitamäki

10.50 – 11.50
Pekka Kaarakainen

Planetaarinen 
Muunnosvaihe

11 11.30 – 11.50
Rajatiedon Yhteistyö ry:n 

stipendien saajien julkistaminen

11.50 – 12:40
Astrologi Seppo Tanhua

Astrologia oppaana
kehityksen miinakentillä

vuosina 2020-2021

12 12.00 – 12.50
Markku Siltala

Hän oli siinä – Kokemuksia
kuolleen läsnäolosta

12.00 – 13.00
Aalo Susanna

Varjominä/varjomaailma

13 13.00 – 13.50
Tony Dunderfelt

ihmisen henkinen ydin

13.00 – 14.00
Seppo Laaksonen ja 

Klaus Rahikainen
Henkinen ja intuitiivinen

stand-up show

13.10 – 14.00
Anup Takarautio 

Oraakkeli - Sisäinen 
Jumaluus

14 14.00 – 15.20
Antti Heikkilä

Lääkkeetön elämä

14.30 – 15.30
Johannes Setälä

ihminen on osa luontoa
 ja avaruutta

14.15 – 15.45 
Pekka Kaarakainen

Minä ja perhe 
elämän aallokoissa

WORKSHOP
maksuton / vapaaehtoinen kolehti

15 15.30 – 16.20
Jeremy Qvick

Rakkaus ja tietoisuus

15.45 – 16.45
Pauliina Aarva

Täydentävät hoidot – luuloja
ja tosiasioita

16 16.30 – 17.00
SevenSounds™
PH® Sointukylpy

16.00 – 16.50
Ville Puromäki

Vaihtoehtoinen ihmishistoria
TV-dokumentiksi

ohjelmA suNNuNtAiNA 13.10.2019
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Klo OHJeLmaTiLa 3K hiljeNtymistilA 3h TaivassaLi 4t
10 Vetäjä Riitta Wahlström Vetäjä Seppo Laaksonen

Tilan ovet suljetaan muiden kuin luentojen 
alkaessa. Ole ajoissa paikalla!  
Ohjelmia ei saa keskeyttää.

Vetäjä Johanna Papinaho
Tilan ovet suljetaan muiden kuin luentojen 

alkaessa. Ole ajoissa paikalla!  
Ohjelmia ei saa keskeyttää.

11 11.10 – 11.55
Seppo Laaksonen

uuden ajan shamanismin
voima on rakkaudessa

11.00 – 11.40
Tea Lehikoinen

Voimaannu Sai Shakti Healing -energialla 
(luento)

11.45 – 12.00 
Tea Lehikoinen

Ryhmäenergiahoito

11.00 – 11.50
Sanni Nevalainen

Päivän avaus: Enkelimeditaatio
Kultakristallin rakkauden tähden

aktivointi ja enkelityökaluja

12 12.10 – 13.40 
Lasse Aitokari

Kaikuja Atlantiksesta -
muinaisen Egyptin pyramidit,

korkea teknologia ja 
henkisyys

MINISEMINAARI 
(maksuton)

12.10 – 12.30 
Jeremy Qvick

Meditaatio: Tietoisuuden
evoluutio

12.45 – 13.10 
Brahma Kumaris

Suojeluksen meditaatio

12.10 – 13.10
Harriet Piekkola

Rakkaus ja tunteet ravintona –
syvällä olevat juuret (luento)

13
13.20 – 13.40 

Brahma Kumaris
Sunnuntaimeditaatio

13.30 – 15.15 
Camilla Elfving (Ruotsi)

Kuinka käyttää parapsyykkistä
intuitiota ja henkisiä voimia

(tulkataan suomeksi)
WORKSHOP
Hinta: 25 €

14 14.00 – 15.30 
Yolanda Fotaki (Kreikka)
Viidennen ulottuvuuden

kristalliterapia
(tulkataan suomeksi)

MINISEMINAARI. Hinta: 20 €

14.00 – 14.20
 Jeremy Qvick

Meditaatio: Elävöitä tunteesi

14.30 – 14.50 
Taavi Kassila

Meditaatioharjoitus

15 15.45 – 17.00 
Magdalena Mölsä
Alkukantainen ääni

Primitive Sound Journey
Sis. Vaskilintu LIVE-esityksen

MINISEMINAARI
Hinta: 5 €

15.00 – 15.20
 Anita Suvanto

Ohjattu meditaatio

15.30 – 15.50
 Anita Suvanto

Ohjattu meditaatio

15.30 – 16.50
Anu Väisänen ja Alan Craig 

(iso-Britannia)
Yleisömeediotilaisuus
(tulkataan suomeksi)

16 16.00 – 16.50
Heli Kananen

Elämä on kuin raparperimehu
Yhtä aikaa makeaa ja hapanta

– Pohdintoja ihmisyydestä,
elämästä ja kärsimyksestä (luento)

ohjelmA suNNuNtAiNA 13.10.2019
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tietoiskuluokka 1g sunnuntai 13.10.
10.30 – 11.00 prOTecTiOn againsT emF, rndr. BřeTisLav kupera (tietoisku englanniksi). 
if we want to eliminate the consequences, we must first remove the cause. The excessive quantity of technical 
electromagnetic fields leads to numerous nature, animal and human biological disorders, caused by penetrati-
on of technical electromagnetic signals in the information systems of our cells and body organs
SomaVedic (pöytä 22, 2. krs)
somavedic@somavedic.fi

11.15 – 11.45 HarJOiTus: sTressin HaLLinTa – sTressisTä paLauTuminen nykyaJan 
työKAluillA. hiNtA: 3€, luoNNoNmAGiA
Tuletko toimeen stressin kanssa? Tällä luennolla puhutaan siitä mitään voidaan hallita stressia monella eri 
tavalla. Keskustelemme energioista, eteerisistä öljyistä ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.
Luonnonmagia (luokka 27, 2. krs)
Savela Cosmetics, savelaco@gmail.com, +372440171400

12.00 – 12.30 mitä oN vAstuulliNeN heNKiNeN KAsvu jA mitä se meRKitsee mAAilmAlle? 
vaLmenTaJa kirsi mäkinen,  TyyTyväisyyden HaasTe
Tietoiskut messuilla: Luokka 1G la 12.10 klo 14.15-14.45 ja su 13.10 klo 12.00-12.30
Maailmassa on isoja ratkaisemattomia ongelmia, joihin nykyiset keinot eivät ole auttaneet. ihmisyys on uhat-
tuna, maailma tuhoutumassa. Mikä saisi ihmisen näkemään uusia vaihtoehtoja? Mitä se edellyttää ihmiseltä 
itseltään ja miten jokainen voimme auttaa?
Kirsi Mäkinen, Tyytyväisyyden haaste (pöytä 269, 2. krs)
kirsi.makinen@tyytyvaisyydenhaaste.fi, www.tyytyvaisyydenhaaste.fi

12.45 – 13.15 muutA elämäsi tiibetiläiseN PeRiNteiseN tiedoN AvullA, PiA PAlosAARi
Tietoiskut messuilla: Luokka 1G la 12.10 klo 16.30-17.00 ja su 13.10 klo 12.45-13.15
Prananadi on tiibetiläinen energiaparannustekniikka, joka on osa tiibetiläistä lääketiedettä. Se auttaa vapaut-
tamaan sairauksien ja ongelmien syistä, näin antaen mahdollisuuden palauttaa fyysisen kehon terveyden. 
Energeettiset harjoitukset aikaansaavat muutoksen tunne- sekä ajatusmaailmassa, näin ollen muuttaen miten 
koet elämän. Näiden maailmojen harmonisointi on erittäin tärkeää, sillä se auttaa kehoa toipumaan ja uudista-
maan itseään. Tässä workshopissa tulet kokemaan miten mielen ja tunteiden levollisuus tuo tasapainoa myös 
fyysiseen kehoon. 

13:30–14:00 sANojeN jA AjAtusteN voimA, ANjA KAilANKo
Tietoiskut messuilla: Luokka 1G la 12.10 klo 15.00-15.30 ja su 13.10 klo 13.30-14.00
Sanojen ja ajatusten voima avaa näkymän siihen, miten hauskoiksi tai huvittaviksi tarkoitetuilla sanoilla ja 
lausahduksilla on voinut olla suuri vaikutus elämässämme. Sanoilla ja ajatuksilla on suunnaton värähtelyvoi-
ma, joka muovaa jatkuvasti meidän ajatuksiamme ja tekojamme.
Kouluttaja Anja Kailankolla on yli 40 v kokemus monipuolisesta opettamisesta, vaihtoehtohoitoja v. 1993 lähtien. Messujen 
aikana: Niska-hartia käsittelyä 5 min/5e (paikka 268 2 krs)
anja.kailanko@gmail.com, p. 0458904127. Mahdollisuus ennakkovarauksiin.

14.15 – 14.45 violetti lieKKi – jumAlAN ARmoN Pyhä tuli, helsiNGiN summit liGhthouse
Tietoiskut messuilla: Luokka 1G la 12.10 klo 13.30-14.00 ja su 13.10 klo 14.15-14.45
Helsingin Summit Lighthouse (luokka 3F, 3. krs)

15.00 – 15.30 iHmeiden kOkeminen eLämässä, Harry TuOminen, iOk 
 IOK (pöytä 21, 2. krs)

15.45 – 16.15 KAdotetuN RAKKAudeN Pyhyys, sANNe tuuliKKi
Kun rakkaus on kaiken kattavaa, silloin rakastelusta on pystyttävä puhumaan sellaisenaan, jolloin samalla 
henkisesti kasvat.
Sanne Tuulikki, rakkaudenkäsitteen laajentaja

16.25–16.55 miteN KRistAllit PARANtAvAt?
Kristallihoidon ja Kristalli-Reikin opettaja, kirjailija Kaia-Liisa Reinut, Kristallikeskus & Sisäisen Viisauden Koulu UNIVERSUS 
(pöydät 157-162, 1. krs) 

Kirsi Mäkinen

Anja Kailanko

Hannu Hyttinen

Matti J. Salo

Annina Kyrklund

1g, 1p, 3g -tilojen ohjelmat sunnuntaina 13.10.2019
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ohJelmatila 1p sunnuntai 13.10.
10.20 – 11.05 KANAvoituA heNKistä viisAuttA jA meditAAtioitA sydäNtietoisuudellesi, hANNu 
hyttiNeN
Tietäjä-parantaja, kouluttaja Hannu Hyttinen (luokka 34/4, 3. krs)

11.10 – 12.00 muiNAiset tuNtemAttomAt RAKeNNusteKNiiKAt, mAtti j. sAlo. hinta: 5€.
Jo tuhansia ja kymmeniä tuhansia vuosia sitten, muun muassa kiven työstö - ja rakennustekniikat, sekä nostotek-
niikat olivat vailla vertaansa, jota meillä ei tänä päivänäkään tiedossa. Siis kaikilta osiltaan, saatikka edes käytössä, 
varsinkaan nostotekniikoiden suhteen. Tietoiskut messuilla: Luokka 1P la 12.10 klo 14.10-15.00 ja su 13.10 klo 11.10-
12.00. Rakennusmestari, kirjailija Matti J. Salo (pöytä 370, 3. krs)

12.10 – 13.00 NAPuttelemAllA eRooN KivuistA jA PeloistA! ANNiNA KyRKluNd, vAloN sydäN
Yhdistämällä länsimainen psykologia ja itämainen meridiaanioppi saadaan erinomaisia tuloksia huomattavan 
nopeasti ilman neuloja ja lääkkeitä! Tietoiskut messuilla: Luokka 1P la 12.10 ja su 13.10 klo 12.10-13.00.
Henkinen opettaja Annina Kyrklund, Valon Sydän (luokka 25/1, 2. krs)

13.10 – 14.00 ohjAttu meditAAtio: Riisu KäsityKsesi jumAlAstA – luojA-yhteys oN eNemmäN, 
ANtti häyhä. hinta 5 €.
Syvällinen ja intensiivinen meditaatio/workshop, joka jatkaa sieluyhteyden tuolle puolen, Korkeimpaan Minääsi 
ja yhdistymiseen Luojan, Elämän kanssa. Matkaa erilaisten mieltä ja sielua hallitsevien jumala-, arkkienkeli-, mes-
tarikäsitysten läpi kokemaan Luojan, Ykseyden tulinen Alkumeri. Mahdollisuus vapautua satoja miljoonia vuosia 
vanhoista energiasidoksista. Tietoiskut messuilla: Luokka 1P la 12.10 klo 16.10-17.00 ja su 13.10 klo 13.10-14.00.
Reiki Seichem Master, intuitiivinen energiahoitaja ja kouluttaja Antti Häyhä, Holy Healing (luokka 34 /3, 3. krs)

14.10 – 15.00 esoteeRiNeN seKsuAAlisuus, jAN-miKAel mARos
Kuinka seksuaalienergiaa voidaan muuntaa tietoisuudeksi sisäisten harjoitusten avulla ja kuinka jalokivet voivat 
edistää, voimistaa ja vapauttaa energoita.
Esoteerinen alkemisti Jan-Mikael Maros, Esoteeriset alkemistit ry (pöytä 100-106, 1. krs) Esoteerisetjalokivet.fi

15.10 – 16.00 AjAtusteN AvullA sisäiseeN eheyteeN – johdANto KiRjeoPisto viAN 
RAjAjooGAAN, teRttu sePPäNeN
Tietoiskut messuilla 2019: La 12.10. luokka 1G klo 10.30-11.00 ja Su 13.10. luokka 1P klo 15.10-16.00. 
Ajatusjooga sopii jokaiselle, joka tahtoo muuntaa ajattelunsa rakentavalla, järkevällä ja realistisella tavalla posi-
tiiviseksi ja tahtoo oppia elämään todellisen sisäisen itsensä, korkeamman Minänsä ohjauksessa. Ajatusjooga on 
moderni ja käytännöllinen nimi perinteiselle Kirjeopisto Vian rajajoogalle, Rajajoogan kurssi on julkaistu kirjana, 
johon voi tutustua luennolla ja Via-Akatemian osastolla 276-278. 
Rajajoogaopettaja, psykologi Terttu Seppänen, terttu.seppanen@via.fi, 050 567 9630. Via-Akatemia, Kirjeopisto Via 276-278

16.10 – 17.00 NAisteN mAAilmA – voimAN lähde oN sisälläsi, shAmAANi ZhANNAbel 
Maaginen matka naisellisen voimasi herättämiseen ja unelmien täyttymys Siperian shamanismin feminiinisen 
tiedon suojelijoiden ohjauksessa! Zhannabellen ohjelma “Naisten maailma” auttaa naisia löytämään yhteyden 
luonnon parantaviin voimiin, sisäiseen harmoniaan ja kohti elämän tarkoituksen löytämistä ehdottoman rakkau-
den avulla. Yhdessä Sinun kanssasi, esitämme tapaamisessa parantavan, yli 1000 vuotta vanhan rituaalin "Rak-
kauden Kenttä", auttaaksemme rakkaitasi. Rituaalissa siunaamme kohtumme Siperian shamaanijumalattaren äiti 
Luonnon avulla. Käsilläsi ovat Siperian suuret salaisuudet terveydestä ja itseparantamisesta yleisimmistä sairauk-
sista. Amuletti juuriesi suojelemiseksi lahjana Zhannabellelta. Tapaamisessa jokaisella on mahdollisuus esittää 
kysymyksiä muinaisille Siperian TAROT-korteille. Tuo mukanasi vesipullo ja lähimpiesi tai perheesi kuvat.
Parantaja, parapsykologi, valmentaja, shamaani Zhannabel (pöydät 178-179, 1. krs)

Workshop-tila 3g sunnuntai 13.10.
11.00 – 13.30 elämäsi täRKeimmät KysymyKset – KANAvoiNtisessio, Remi KANAi. hiNtA: 50€
Workshopin aikana jokainen osallistuja voi esittää Remi Kanaille yhden kysymyksen, johon Remi kanavoi vas-
tauksen paikan päällä. KtS. LiSÄtieDot sivulta 10. Remi Kanain yksityisistunnot luokka 1K-3, 1. krs

14.00 – 16.30 woRKshoP: häN oli siiNä – KoKemuKset KuolleeN läsNäolostA ARjeN 
vOimavaraksi, markku siLTaLa. HinTa: 20€   
KTS. LiSäTiedOT SivULTA 35. Pappi, psykoterapeutti, teologian tri Markku Siltala (pöytä 27, 2. krs)

Jan-Mikael Maros

Terttu Seppänen

Zhannabel

Remi Kanai

Markku Siltala

1g, 1p, 3g -tilojen ohjelmat sunnuntaina 13.10.2019
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Sunnuntain meSSupäivä aLkaa juhLaSaLiSSa vaSkiLinnun 
alkukantainen ääni -muSiikkieSitykSeLLä, jonka päätteekSi 

nähdään anna emiLia LauRiLan tanSSieSityS "elämälle".

VASKILINTU eli Magdalena Mölsä aloitti musiikillisen polkunsa Kansallisoopperassa 
lapsena. Hän kiinnostui uudelleen musiikista, äänenkäytön parantavista ja terapeuttisista 
vaikutuksista vuonna 2017 lähtiessään Etelä-Amerikkaan missä tutustui erilaisiin seremo-
niallisiin parannuslauluihin ja musiikin tajunnantiloihin vaikuttavaan väkevään voimaan.

Häntä inspiroi kaksikulttuuriset juurensa, joissa yhdistyy Etelä ja Pohjoinen, sekä yleismaa-
ilmalliset sieluun kurottavat muinaiset alkukantaiset äänimaisemat.

•	 miniseminaari "alkukantainen ääni" sunnuntaina tilassa 3K klo 15.45 – 17.00, 3. krs. 
hinta 5 €. Sisältää Vaskilintu LiVe-esityksen.

Vaskilintu
Muusikko 
vaskilintumusic@gmail.com
FB: vaskilintu 

anna emilia laurila - elämälle 

Taiteen keinoin syventyminen elämän ja kuoleman 
teemoihin. Kuin kuolema puhuisi, tanssisi vanteen 
(elämän) kanssa ja laulaisi elämälle. Mitähän kuole-
ma haluaa kertoa elämälle?

”Elämälle”-niminen, n.15 min pituinen taiteellinen 
ilmaisu, joka sisältää alkurunon, liikkeellisen ilmai-
sun vanteen (elämän) kanssa Jon Henrik Fjällgrenin 
”Daniel's Jojk”in tahtiin ja laulun rakkaudelle, jossa 
pyydän ihmisiä laittamaan silmät kiinni ja käden 
sydämelleen. 

Esityksen vanneosio syntyi 20-vuotiaana, kun 
ensimmäistä kertaa kävin tunteissani elämän ja 
kuoleman rajalla, enkä enää oikein tiennyt jaksai-
sinko elää. Minun täytyi luoda vannenumero Sirkus 
Tähti -nimiseen kiertävään sirkukseen ja Jon Henrik 
Fjällgrenin joiku kutsui tekemään visuaalisen ilmai-
sun itsestään. 

Jon Henrikin paras ystävä Daniel oli kuollut. Hän oli 
hyvin surullinen ja meni heidän yhteiselle lempi-
kivelleen suremaan tapahtunutta. Siellä hän kuuli 
joikun ja meni suoraan kotiin säveltämään sen. Hän 
nimesi joikun näin, "Daniel's Jojk". Tästä inspiroitu-
neena esitykseni sai nimekseen "Elämälle".  Koen, 
että kyseisessä joikussa kuolema laulaa elämälle. 
Jätin kuolema-sanan pois ja jäi vain: elämälle.

Tuntui, että jokin elämän ihmeellinen virta johdat-
ti minua esiintymään kaikkialla muuallakin kuin 
Sirkus Tähdessä ja lopulta esiinnyin "Elämälle" 
-vannenumerollani tuona keväänä ja kesänä n. 60 

Anna Emilia Laurila
Taiteilija

Olen 25-vuotias nuori äiti, jolla on koko iän sirkustausta. 18-vuotiaasta 
eteenpäin sirkus alkoi vaihtua kokonaisvaltaisesti taiteisiin ja nyt 
esityksissäni sirkus on enää yksi kertomisen tapa kertoa jotain syvästi 
merkittävää. Taiteeni sukeltaa elämän syvimpiin teemoihin ja kutsuu 
ihmisiä niiden ääreen. Olen huomannut taiteen valtavan suoraan sielusta 
sieluun puhuvan voiman. Herättäen näin parhaimmassa potentiaalissaan 
esiin kokijan sielua. Koen tämän yhdeksi elämäntehtäväkseni. Herättää 
tietoisuutta sielusta ja sen syvimmistä tunteista ja kokemuksista.

anna.emilia.laurila@gmail.com

kertaa eri tilaisuuksissa ja paikoissa, jopa italiassa kahdessakin eri 
tapahtumassa.

Esiintymiseen tuli pieni tauko, kun tulin raskaaksi ja sain lapsen. 
Lapsen ollessa vuoden ikäinen sain kutsun erääseen tapahtu-
maan esiintymään ja herättelin vannenumeroni uudelleen. Silloin 
syntyi nyt esittämäni alkuruno, jota olen sen jälkeen esittänyt 
esitykseni yhteydessä ikään kuin syventämään ja tekemään 
kokemuksesta vielä kokonaisvaltaisemman. Runo syntyi halusta 
kuvata sanallisesti, mitä esityksen uudelleen herättäminen mi-
nussa herätti, mihin tiloihin, tietoon ja tietoisuuksiin tuo esitys vie 
minut aina sen esittäessäni. 

Esityksen loppuun lisäsin myös "Laulun rakkaudelle", joka on luo-
tu tuttuun kelttiläiseen melodiaan "Scarborough fair". Loin tähän 
tuttuun melodiaan uudet sanat samalla kun tuuditin rakasta las-
tani nukkumaan ja laulamani laulu olikin lapseni uneensaattamis-
laulu pitkään. Tämä kanavointi syntyi äidin puhtaan rakkauden 
äärellä. Laulu rakkaudelle.

hengen ja tieDon messut sunnuntaina 13.10.2019



Rajatiedon Auttavan Puhelimen puhelinpäivystys
040 913 1038

torstaisin ja sunnuntaisin
klo 18.00 – 22.00

Puhelut maksavat vain normaalin puhelumaksun verran.
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markku siltala: häN oli siiNä – kokemuksia kuolleen 
läsnäolosta

lueNtoesitys juhlAsAli suNNuNtAiNA Klo 12.00

Markku Siltala
TT, psykoterapeutti, pappi

Teologian tohtori Markku Siltala on 
ratkaisukeskeisenä psykoterapeuttina 
ja pappina ollut läsnä ja työskennellyt 
haasteellisissa, ennakoimattomissa 
tilanteissa menetysten ja surun keskellä. 
Työssään hän on vuosien ajan kohdannut 
kertomuksia kuolleiden kohtaamisista. 
Nämä hienovaraiset, kauniit ja 
vaietutkin kokemukset johdattivat hänet 
ensimmäisenä suomalaisena tekemään 
aiheesta väitöskirjan Jälleenkohtaamisia 
(HY 3/2019) ja tietokirjan Hän oli siinä 
(S&S 4/2019). Siltala työskentelee 
psykoterapeuttina Pihlajalinnassa.

markku@markkusiltala.fi 
www.markkusiltala.fi

Hän oli siinä! Millaisia ovat kokemukset 
kuolleen läsnäolosta? Miten suhtautua 
hienovaraisiin ja vahvoihin kokemuksiin? 
Voiko kokemuksiin luottaa? Luennollaan 
Markku Siltala kuvailee esimerkein ylei-
simpiä kokemustyyppejä kuolleen läsnä-
oloista ja nostaa esille väitöstutkimuksen-
sa tuomia vastauksia mieltä kiehtoviin ja 
usein kysyttyihin kysymyksiin. 

Kokemukset kuolleeseen läheiseen ovat 
Suomessakin hyvin yleisiä. Tämä ilme-
nee Siltalan tuoreesta väitöskirjatutki-
muksesta ja Hän oli siinä –tietokirjasta. 
Laajaan suomalaiseen kirjeaineistoon 
perustuvassa tutkimuksessa Siltala on 
luonut kuolleen läsnäolokokemuksista 
selkeän luokittelun ja yksityiskohtaiset 
kokemustyyppien kuvaukset. 

Tule kuulemaan kenelle ja millaisissa 
tilanteissa kokemuksia tapahtuu sekä 
miten eri tavoin kuolleet voivat ilmentää 
olemassaoloaan. Luennollaan Siltala 

kuvailee esimerkein yleisimmin koettuja 
kokemustyyppejä. 

Luennolla Siltala kertoo myös, miten 
suhtautua näihin yllättäviin ja hämmäs-
tyttäviin kuolleiden yhteydenottoihin ja 
voiko omaan kokemukseen luottaa? Tut-
kimuksen kokemuskertomukset antavat 
ajateltavaa näihin monien mieltä kiehto-
viin ja usein kysyttyihin kysymyksiin.

Mitä kokemuksen jälkeen, kätkeäkö 
kokemus vai kertoako muille? Siltala 
kuvailee kokemusten merkityksiä ja 
vaikutuksia niitä kokeneille. Tervetuloa 
kuulemaan, miten kokemus kuolleen 
läsnäolosta on mahdollista rakentua 
oman elämän voimavaraksi.

•	 Workshop "Kokemukset kuolleen 
läsnäolosta arjen voimavaraksi" 
sunnuntaina ohjelmatilassa 3G klo 
14.00 – 16.30, hinta 20 €

markku siltala Workshop 
HäN OLi SiiNä – KOKemUKSeT KUOLLeeN LäSNäOLOSTA 

ArjeN vOimAvArAKSi
sunnuntaina ohjelmatilassa 3G klo 14.00 – 16.30

Workshopissa kuullaan, miten voit tunnistaa poikkeuksellisen kokemuksen kuolleen 
läsnäoloksi ja kuinka voit eritellä kokemuksen merkityksiä ja vaalia sen vaikutuksia. Anna 

ainutlaatuiselle ja kauniille kokemukselle mahdollisuus syntyä ja aikaa rakentua arjen 
voimavaraksi. Tule keskustelemaan läsnäolokokemuksista ja jakamaan ajatuksiasi tästä 

hienovaraisesta aiheesta - Hän oli siinä.

Hinta 20€. Enintään 20 henkilöä
Ennakkovaraukset: markku@markkusiltala.fi

messuillA 
PöytäPAiKKA 

27, 2. KRs

juhlasalin esiintyjät sunnuntaina 13.10.2019
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tony dunderfelt: ihmiseN heNKiNeN ydiN
lueNtoesitys juhlAsAli suNNuNtAiNA Klo 13.00 

juhlasalin esiintyjät sunnuntaina 13.10.2019

antti heikkilä: lääKKeetöN elämä 
lueNtoesitys juhlAsAli suNNuNtAiNA Klo 14.00

Antti Heikkilä
Lääkäri

Olen tehnyt kliinistä lääkärintyötä 49 
vuotta. Ortopedian kautta tajusin, 
että valtaosa kipukirurgiasta on 
tehotonta. Kehitin oman menetelmän 
hoitaa tukirankakipuja ilman 
lääkkeitä ja leikkauksia. 1969 tapasin 
New Yorkissa psykiatrin joka hoiti 
mielenterveysongelmia pelkästään 
ravinnolla ja psykoterapialla. Siitä lähtien 
olen ymmärtänyt ravinnon suunnattomat 
mahdollisuudet sairauksien hoidossa. 
Olen vuosia hoitanut potilaita näillä 
menetelmillä.

www.anttiheikkila.com

Ilman ruumista ei ole henkeä. Jotta voisi 
kokea hengen on pidettävä huolta ruu-
miista. 

Voi tuntua erikoiselta tulla puhumaan 
ravinnosta ja ihmisen aineenvaihdun-
nasta tilaisuuteen, jonka pääteema on 
henki. Toisaalta jo roomalaiset puhuivat 
terveestä sielusta terveessä ruumiissa. 
Mieltä ei voi erottaa ruumiista, mikä 
on valitettavasti unohtunut nykyiseltä 
terveydenhuollolta. 

On täysin ilmeistä, että sairauksien 
keskeisimpinä syinä ovat elämäntavat. 
Vaikka eläisi säällisesti, on prosessoitu 
ruoka uhkana jokaisen terveydelle. 

Fyysisten sairauksien lisäksi huono 
ruoka vaikuttaa myös mieleen. Mielen-
terveydelliset ongelmat ovat lisäänty-

neet huomattavasti nykyaikana, mitä 
psykologiset selitysmallit eivät kykene 
selittämään. 

Tietysti jokainen reagoi yksilöllisesti, 
mutta kemikalisoitu, ultraprosessoitu 
ruoka aiheuttaa monelle aivojen myrky-
tystilan. Tilasta käytetään termiä ai-
vosumu, mutta psykoositkaan eivät ole 
harvinaisia. 

itse ajattelen kokemuksesta, ettei hen-
keä voi lähestyä ennen kuin ruumis on 
kunnossa. Raamatustakin tuttu lause: 
”Teidän ruumiinne on Pyhän Hengen 
temppeli” pätee edelleenkin.  

Jokainen voi tehdä muutoksen oman 
elämänsä suhteen hyvin yksinkertaisella 
tavalla – keskittymällä siihen, mitä syö.

Tony Dunderfelt
Psykologi, tietokirjailija

Psykologi Tony Dunderfelt on 
ihmisenä kasvamisen asiantuntija, 
joka on yli kolmekymmentä vuotta 
auttanut suomalaisia ymmärtämään 
ihmismielen salaisuuksia. Hän on suosittu 
luennoitsija, tietokirjailija ja tv:stä tuttu 
parisuhdeterapeutti.

tony@dialogia.fi
www.tonydunderfelt.com

Henkisyys ei ole vain uskon asia, vaan 
ihmisenä olemisen keskeinen ulottuvuus, 
jonka voimme hyvin selkeästi tiedostaa. 
Luennolla paneudumme siihen, miten 
henkisyys vaikuttaa arjessa ja miten siitä 
käsin voidaan luoda uusia psykologisia 
terapeuttisia sovelluksia.

Henkisyys jää usein vain filosofisten 
uskomusten tai uskonnollisen 
pohdinnan piiriin. On tärkeätä 
ymmärtää, miten ihmisen henkinen ydin 
toimii tietoisuudessamme ja miten sitä 
voi terapeuttisesti hyödyntää. 

Miten henkinen eroaa psyykkisestä? 
Miten edetä henkisen kehityksen tiellä, 
varsinkin henkilökohtaisina vaikeina 
aikoina? Ovatko henkiset kokemukset 
totta?

Psykologi Tony Dunderfelt on luonut 
uuden kokonaisvaltaisen psykologisen 
ihmiskäsityksen, jossa ihmisen henkistä 
ulottuvuutta tarkastellaan tieteellisen 
tarkasti. Tästä ns. aureettisesta 
psykologiasta käsin, voidaan luoda uusia 
terapeuttisia sovelluksia mm. tunteiden 
kohtaamista varten ja parisuhteen 
edistämiseksi.

messuillA 
Pöytä 26, 2. KRs
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Jeremy Qvick
Kirjailija, tietoisuuden tutkija 

Jeremy Qvick on 30-vuotias kirjailija, 
luennoitsija ja tietoisuuden tutkija 
Inarista. Hän opiskelee ja työskentelee 
kansainvälisesti antroposofisen 
yhteisön Global Event Collegen 
ja koulun Global Schoolin kanssa 
tutkien rakkauden ja tietoisuuden 
mahdollisuuksia nykypäivänä. Hän on 
omistanut elämänsä Rudolf Steinerin 
vapauden filosofia -kirjasta lähtevän 
vapauden ja rakkauden kehitystielle, 
joka johtaa ihmisen kokemaan itsensä 
aktiiviseksi ja tärkeäksi osaksi elävää ja 
merkityksellistä todellisuutta.

jeremy.qvick@gmail.com
www.ihmisyyteen.fi 

Jeremy Qvick: RAKKAus jA tietoisuus
lueNtoesitys juhlAsAli suNNuNtAiNA Klo 15.30

Sydämen rakkauden voimien kehittämi-
sen myötä voimme löytää kokonaisvaltai-
sen yhteyden ja ymmärryksen elämää ja 
itseämme kohtaan. Sisäinen elämämme 
kuten myös arkinen ja sosiaalinen elämä 
saavat aivan uuden merkityksen kun 
päämme ja sydämemme toimivat yhdes-
sä toisiaan tukien.

Jokaisessa meissä syvällä sydämessäm-
me elää kaipuu yhteyteen toisen ihmi-
sen, luonnon ja koko elämän kanssa. 
Kasvaaksemme yksilöllisiksi ja vapaiksi 
olennoiksi olemme tarvinneet oman 
tilan, persoonan. Emme kuitenkaan aina 
muista omien mielemme rakenteiden 
keskeltä antaa tilaa muulle elämälle ja 
toisillemme. Vahva yksilöllisyys yksipuo-
listuu persoonallisen onnen tavoitteluksi 
ja vaikeiden kokemuksien välttelemi-
seksi. unohdamme elämän suurimman 
onnen olevan yhteisen todellisuuden 
yhdessä kohtaaminen. Tämän sijasta 
yritämme luoda todellisuudesta omia 
ennakkoluulojamme, tarpeitamme ja 
positiivisia tunteitamme palvelevan 
illuusion; mayan. 

Ei hätää, tämä kaikki on aivan normaalia 
nykyaikana. Jos näin ei olisi, ei meitä 
olisi olemassa yksilöinä. Juuri siksi, että 
unohdamme maailman emmekä koe 
elämää ja itseämme elävänä kokonai-
suutena, syntyy meille yksilöllinen minä. 
Tämän minän kanssa voimme palata 
jälleen elävään yhteyteen maailman-
kaikkeuden kanssa. Annamme silloin 
vastalahjaksi elämälle uuden itsemme, 
uuden yksilöllisen jäsenen kosmiseen 
perheeseemme. 

Omalla tielläni olen vuosia pyrkinyt 
muodostamaan tätä yhteyttä inten-
siivisen meditatiivisen harjoittelun ja 
opiskelun kautta. Olen matkustanut 
ympäri maailmaa opettajien ja kolle-
goiden luokse luomaan uutta sosiaa-

lis-henkistä yhteisöä, jossa koko ihmisyys 
ja kaikki mitä maailma on meille antanut 
otettaisiin mukaan merkityksellisenä 
osana elämän kokonaisuutta. Silloin kaikki 
tarpeet, negatiiviset tunteet, haastavat 
kokemukset ja itserakkauskin löytävät oi-
kean paikkansa toimien ja yhdessä luoden 
uutta sisäisen ihmisyyden kulttuuria. 

Avain tähän kaikkeen löytyy Rudolf 
Steinerin Henkisen Tiedon Tie -kirjan 
ensimmäisen luvun alusta. Tämä avain on 
kaiken todellisen syvä kunnioittaminen 
ja rakastaminen. Kun opimme avaamaan 
sydämemme rakkaudessa ja omistautu-
maan sille mikä on totta, tapahtuu ihmei-
tä! Olen päässyt kokemaan tämän ihmeen 
yhä uudestaan ja tahdon jakaa sen kaik-
kien kanssa. 

Rakkaus rauhoittaa ja luo tilan, jossa oma 
mieleni ei samalla tavalla tule maailman 
ja itseni väliin. Annan silloin toiselle tilaa 
itsessäni ja olen valmis muuttumaan ja 
oivaltamaan aina jotain uutta toisesta, it-
sestäni ja koko maailmasta. Löydän silloin 
itsestäni uusia puolia. Lahjoja, jotka eivät 
ole minun vaan meidän ansiota. Elämä 
alkaa puhua kauttani ja löydän jokaisesta 
päivästä ja hetkestä uutta merkitykselli-
syyttä. Samalla tavalla myös meditaatio, 
ajattelu ja koko sisäinen elämäni syventyy 
ja laajentuu käsittämään koko ihmisyyte-
ni. Ajattelu muuntuu kokemukselliseksi 
sydämen ajatteluksi, jonka kuivan älylli-
syyden ovat rakkauden voimat herättä-
neet ja koemme viimeinkin todella ole-
vamme vapaita ajattelussamme.

uskon että voimme tällä luennolla tulla 
kokemaan mitä rakkaus voi konkreettises-
ti tarkoittaa. Jaan oivalluksia ja konkreet-
tisia harjoituksia sydämen avaamisesta 
ja toisen kohtaamisesta. Ennen kaikkea 
tahdon omistautua luennolla läsnäolevan 
hetken totuudelle ja jakaa todellisuuden 
kauneuden yhdessä. 

messuillA 
PöytäPAiKKA 
29A-b, 2. KRs

Jeremy Qvick: meditAAtio 
"tietoisuudeN evoluutio"

hiljeNtymistilA 3h, 3. KRs 
suNNuNtAiNA

 Klo 12.10–12.30

meditAAtio "elävöitä 
tuNteesi"

Klo 14.00 – 14.20
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Klaus Rahikainen on pitkän linjan 
elämäntutkija, kirjailija, kirjakätilö ja jopa 
historian maisteri, jonka neljästoista teos 
"Elätkö pelossa vai Elämän ihmeessä?" 
ilmestyy lokakuussa Basam Booksin 
kustantamana. Klaus on löytänyt 
itsestään loputtoman iloisesti Elämää 
ihmettelevän olennon ja luojan, sen 
saman joka myös Sepossa ja kaikissa 
teissä kuulijoissakin Elämää kantaa ja 
luo. Klaus on Elämä Itse, ihan niin kuin 
sinäkin olet ja nuo toiset ihmiset, eläimet, 
kukat ja mehiläisetkin ovat. Kaikki on yhtä 
Elämää, joka mitä moninaisin muodoin 
ja tavoin maailmankaikkeutta kaunistaa 
ja kuvittaa. Nautitaan siitä, nautitaan ja 
iloitaan Elämästä yhdessä!

klaus rahikainen & 
seppo laaksonen: 

heNKiNeN jA iNtuitiiviNeN 
stANd-uP show

semiNAARitilA 1m, 1. KRs 
suNNuNtAiNA Klo 13.00

Hengen ja Tiedon messuilla 2019 ilmaantuu 
maailman valokeilaan aivan uudenlaista 
hengen leikkiä. 

Kaksi ihmisyyttä ihmettelevää konkaria 
Seppo & Klaus lähtee yhdessä leikittele-
mään kaiken niin kovin vakavaksi koke-
mamme henkisyyden kanssa, sen jonka 
haastamisesta niin monet ovat loukkaan-
tuneet enemmän tai vähemmän verisesti. 
Tarjolla on kylmää kyytiä, kuumaa herjaa 
ja naurun purskahduksia iloisen ykseyden 
sylissä.

Koskaan ei tiedä mitä voi tapahtua, eikä 
koskaan voi olla ehdottoman varma siitä, 
miten kumppani siihen suhtautuu, mutta 
aina voi olla varma, että tapahtuu ja että 
Seppo tai Klaus ottaa tapahtumasta kopin 
ja sinkoaa sen haasteena niin toinen toi-
silleen kuin yleisölleenkin. Henkisyys on 
hauskaa, se on asioiden iloista toisinajat-
telua, sitä ettei ota itseään eikä varsinkaan 
toista liian vakavasti! Kaikki on mahdollis-
ta ja kaikki on mahdotonta, ihan niin kuin 
satumme ajattelemaan! Ja kun Seppo ja 
Klaus puhuvat, niin vastuu on savolaiseen 
tapaan ehdottomasti kuulijalla! Tervetuloa 
hämmentymään!

Seppo Laaksonen on entinen 
bisnesmies ja mainostoimiston omistaja, 
joka muutti elämänsä täysin lähtiessään 
seuraamaan sydämensä ääntä. 
Muodottoman muotoon ja avoimeen 
rakkauteen elämänsä perustava Seppo on 
henkisen alan moniottelija, jolle mikään 
energiassa ei ole vierasta tai pelottavaa. 
Uuden ajan Shamaanin omakuva 
muodostaa hänen maailmankuvansa. 
Motto: Elämä on mieletön rakkaus.

seppou.laaksonen@gmail.com 
0452 999000
facebook: Tasapainontie ja Luonnon pyhät 
paikat

 messuillA 
PöytäPAiKKA 347b,

 3. KRs

pauliina aarva: täydeNtävät hoidot – luulojA jA tosiAsioitA 
semiNAARitilA 1m, 1. KRs suNNuNtAiNA Klo 15.45

Täydentävät hoidot herättävät 
voimakkaita mielipiteitä puolesta 
ja vastaan. Niiden hyödyistä ja 
haitoista liikkuu paljon luuloja 
ja huhuja. Luennossa valaisen 
tutkimuksiin ja muihin faktoihin 
nojautuen luulojen taustoja ja 
avaan tosiasioita hoitojen hyö-
dyistä ja haitoista. 

Noin kolmannes suomalaisista käyttää 
täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja. 

Täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja 
(Complementary and Alternative Medi-
cine, CAM) käytetään kaikkialla maail-
massa.

Yleinen luulo on, että näitä hoitamisen 
ja terveyden edistämisen menetelmiä 
käyttävät tietämättömät ja kouluttamat-

tomat ihmiset. Todellisuudessa käyttäjät 
ovat enemmän koulutettuja, taloudelli-
sesti paremmassa asemassa ja terveel-
lisemmin eläviä, mutta heillä on enem-
män fyysisiä ja psyykkisiä vaivoja kuin 
väestöllä keskimäärin. Naiset käyttävät 
näitä, kuten muitakin terveyspalveluja 
miehiä enemmän.

Luullaan myös, että täydentäviä hoitoja 
valitaan korvaamaan lääketieteelli-
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Johannes setälä: ihmiNeN oN osA luoNtoA jA 
AvARuuttA

semiNAARitilA 1m, 1. KRs suNNuNtAiNA Klo 14.30

Olemmeko ihmisenä olemassa? Muutum-
meko koneiston osaksi? Tahdommeko 
vaikuttaa kehityksen suuntaan ja mitä 
keinoja meillä niin halutessamme on? Kun 
kokoamme nykyisen hajanaisen maa-
ilmamme palasia, ratkaisu ristiriitoihin 
löytyy sisältämme. Punainen lanka on 
olemassa, ja shamaanitietoisuus antaa 
vankan perustan sen löytämiseen.

Nykyhetkessä vallit-
see keinotekoinen 
kvasitodellisuus. 
Tämä tarkoittaa muun 
muassa jatkuvaa ja 
yhä syvenevää ristirii-
taa niin yksilön sisällä, 
kuin yhteisöjen välillä. 
Mutta kaikki ei sitten-
kään ole rikkinäistä. 
Elämämme ei ole vain 
tähän yhteen näkyvään 
todellisuuteen sidottu, 
vaan moniulotteinen 
ja -tasoinen kudelma 
menneestä tulevaan, 
elämästä elämään. 

Johannes Setälä
Shamaani

Johannes Setälä on lohjansaarelainen shamaani, kuvataiteilija 
ja kuvataideopettaja.
Hän on ollut yhteydessä esivanhempiensa, shamaanien, 
tietäjien ja noitien perintöön koko ikänsä. Shamaanin initiaatio 
alkoi kuusikymmentäluvulla, ja Johannes jatkoi suomalaisten 
ja kalevalaisten tietäjien oppiin. Hän on myös Four Winds- 
yhdistyksen perustajajäsen ja shamaanitulen vartija. Tällä 
pitkällä shamaanin polulla Johannes Setälä on palvellut meitä 
suomalaisia jo 50 vuotta.
Näiden vuosien aikana hän on hoitanut ja parantanut apua 
tarvitsevia, järjestänyt julkisia ja yksityisiä rituaaleja, opettanut 
tulevia parantajia ja taiteilijoita ja elvyttänyt uutta kalevalaista 
taidetta ja kuvanveistoa ja kirjoittanut artikkeleita kalevalaisesta 
hengenperinnöstämme.

pyjsetala@gmail.com

Yhä vain mekaanistuvan maailman kes-
kellä olemme havahtumassa kysymään 
ihmisen merkitystä ja sijaintia tässä 
kaikessa.

Shamaanitietoisuus auttaa ymmärtä-
mään, että elämän ilmeneminen koko-
naisuutena on yhteistä ja kaikkeudellis-
ta, ei yksilöllistä. Kaikkien karmallisten 
kehitysvaiheiden jälkeen jokainen yksi-
löllinen elämä liukenee takaisin suureen 
kaikkeudellisen hengen välittömään 
yhteyteen. Samaan, mistä se on aika-
naan eronnut. Samoin koko kaikkeuden 
kehitys ja aika alkoi hengestä, ja siihen 
se myös aikojen kuluttua palaa takaisin. 

Näihin teemoihin pureutuvan Johannes 
Setälän luennon ohella Susanna Aarnio 
tulee tuomaan kuulumiset shamanisti-
selta koulutusmatkaltaan italialaiselle 
lääkäriryhmälle. Susanna Aarnio, FM, on 
Pohjoisen perinteen kantaja, uskontotie-
teilijä, taiteilija, itkijä, ammattiluontova-
lokuvaaja sekä Johannes Setälä-Keskuk-
sen (Centre For Finno-ugric and Arctic 
Shamanism) johtaja ja pääopettaja. 

Pauliina Aarva
Tutkija, tietokirjailija 

Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden tohtori 
ja dosentti Tampereen yliopistossa 
tutkimusalana terveyden edistäminen. Hän 
luennoi, kirjoittaa ja osallistuu täydentävien 
ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen 
tutkimukseen. Kirja Täydentävät hoidot 
(Viisas elämä) ilmestyy lokakuussa 2019. 

www.liinanblogi.com 

siä hoitoja. Tutkimusten mukaan niitä 
käytetään useimmiten tavanomaisen 
hoidon lisänä ja täydennyksenä. Suurin 
osa käyttäjistä raportoi saavansa niistä 
apua. Käyttäjät eivät ole tiedevastaisia, 
kuten monesti väitetään.

Kansalaiset suhtautuvat melko myön-
teisesti näihin hoitoihin. Noin puolet 
väestöstä on sitä mieltä, että akupunk-
tio, kiropraktiikka ja vyöhyketerapia 
pitäisi olla yleisesti hyväksyttyjä. Alle 
10 prosenttia katsoo, että näitä pitäisi 
rajoittaa vakavasti sairailta. (Taloustutki-
mus 2018).
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pekka kaarakainen: PlANetAARiNeN muuNNosvAihe 
PiKKusAli 2c, 2. KRs suNNuNtAiNA Klo 10.50

Pekka Kaarakainen 
Diplomi-insinööri 

Pekka Kaarakainen asui työtehtävissä 7 vuoden ajan Brasiliassa. Siellä hän 
tutustui paikallisen spiritistisen keskuksen hyväntekeväisyystoimintaan, joka jätti 
lähtemättömän vaikutuksen. Omat havainnot, opinnot ja Allan Kardecin teoksien 
lukeminen avasivat entisen skeptikon ymmärtämään elämää laajemmasta 
näkökulmasta. Tänä päivänä hän tekee vapaaehtoistyötä, jonka päämääränä on 
saada Allan Kardecin teosten sisältö paremmin tunnetuksi myös Suomessa. ”Tiedän, 
että ulkomailla tämä tieto auttaa jo miljoonia ihmisiä.”

info@allankardec.fi 
www.allankardec.fi   Allan Kardecin opin ystävät ry  messuilla 
     pöytäpaikka 91-92, 1. krs

Monet lähteet kertovat ihmiskunnan 
muunnosvaiheesta, jossa nyt elämme. 
Luento antaa jokaiselle ymmärrettävällä 
tavalla tietoa kysymyksiin: Kuinka plane-
taarinen muunnosvaihe tapahtuu? Mistä 
se johtuu? Mitä se merkitsee minun itseni 
ja läheisteni kohdalle? Kuinka voimme 
onnistuneesti käydä sen läpi?  

Luennon aihe perustuu uuteen suomen 
kielellä julkaistuun meedio Divaldo 
Francon kirjoittamaan teokseen Plane-
taarinen Muunnosvaihe.  Divaldo Franco 
tunnetaan mm. väsymättömänä huma-
nitäärisen työn tekijänä, Yhdistyneiden 
Kansakuntien rauhan lähettiläänä sekä 
useiden yliopistojen kunniatohtorina. 
Ohjenuorana hänellä on ollut läpi elä-
mänsä Allan Kardecin teokset. Kirjassa 
Manoel Philomeno de Mirandan Henki 
kuvaa planeettamme monimuotoista 
muunnosprosessia tuonpuoleisesta 
näkökulmasta.

Luennossa annetaan tietoa elämästä 
muilla planeetoilla sekä kaikkia planeet-
toja koskevista lainalaisuuksista, joita 
myös Maa-planeettamme muunnos 
noudattaa. Päämääränä planeettamme 
muunnokselle on uudelle edistyksen 
tasolle kehittyminen. 

ihmiskunnan muunnosvaiheesta on jo 
ennalta kerrottu useissa lähteissä Allan 
Kardecin teokset, Raamattu ja Maya-ka-
lenteri mukaan lukien. Ajan merkit ovat 
tulleet tunnistetuiksi ja monet meistä 
tiedostavatkin, että elämme juuri nyt 
tätä vaihetta. 

useille on vielä epäselvää, kuinka tämä 
muunnos oikein tapahtuu. Epätietoisuus 
muunnoksen luonteesta nostattaa esiin 
joskus pelkoja ja ne voidaan poistaa 
asian paremman tuntemuksen kautta. 

pekka kaarakainen Workshop: miNä jA PeRheeNi elämäN AAlloKoissA
PiKKusAli 2c, 2. KRs suNNuNtAiNA Klo 14.15–15.45

Tämä työpaja on tarkoitettu heille, jotka jo ymmärtävät elämän jatkuvan kuoleman jälkeen sekä edesmenneiden ihmisten 
Henkien vuorovaikutuksen meidän kanssamme. Työpajalla annetaan käytännön keinoja henkiseen kehitykseen niin, että 
sen positiivinen vaikutus yltää itsemme lisäksi myös omaan perheeseen, läheisiin ja lastenlapsiin.     

työpajan hinta:  Maksuna vapaaehtoinen kolehti, joka lahjoitetaan lyhentämättä Divaldo Francon perustamaan vähäosaisten 
lasten kasvatusta edistävään hyväntekeväisyysinstituutioon. Lisätietoja: video (Google search): The Mansion of the Way by Dival-
do Franco.

Luennon aikana tullaan yhtenä osakoko-
naisuutena käsittelemään niitä seikkoja, 
jotka olisi hyvä ottaa huomioon tässä 
muunnosvaiheessa meidän omassa elä-
mässämme sekä läheistemme elämässä. 

Lyhyesti sanottuna tämä luento antaa 
jokaiselle ymmärrettävällä tavalla tie-
toa kysymyksiin: Kuinka planetaarinen 
muunnosvaihe tapahtuu? Mistä se 
johtuu? Mitä se merkitsee minun itseni 
ja läheisteni kohdalle? Kuinka voimme 
onnistuneesti käydä sen läpi?  
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aalo susanna: vARjomiNä/vARjomAAilmA
PiKKusAli 2c, 2. KRs suNNuNtAiNA Klo 12.00

Aalo Susanna / Sielunhoitamo

Olen lapsesta saakka ollut auki 
henkimaailmalle, mutta varsinaisen 
herätyksen koin 2012 ajaessani hirvikolarin. 
2013 olin jo täysin näkijän polullani, ja 2014 
vuoden lopulla henget kastoivat minut 
toimimaan parantajana. 2015 vuoden 
aikana aloin tutustua varjominään ja 
varjomaailmaan, samalla kun teen omaa 
varjotyötäni, autan siinä myös muita. 
Toimin tällä hetkellä näkijänä, parantajana 
ja henkisenä valmentajana kunnioittaen 
aina ihmisen vapaata tahtoa tehdä omia 
valintojaan. Siksi en ennusta lainkaan.

sielunhoitamo@gmail.com
https://sielunhoitamo.webnode.fi/ 

”Ihminen ei valaistu kuvittelemalla va-
lo-olentoja, vaan tekemällä pimeydestä 
tietoisen” – Carl Jung. Oman pimeyden 
kohtaaminen vaatii omien mörköjen 
kohtaamista aidosti, hyväksyvästi ja 
rakastavasti. Sillä juuri ne rakkaudettomat 
kohdat meissä kaipaavat eniten rakkaut-
tamme.

”Varjotyö kysyy meiltä kaikilta kuria, 
asennetta ja johdonmukaista päämäärä-
tietoisuutta. Kukaan meistä ei voi väistää 
itsekuria, jota tämä työ vaatii. Työ, johon 
vaaditaan enemmän ankaraa voimaa, 
kuin tekniikkaa.” - James Hollis kirjassa 
Miksi hyvät ihmiset tekevät pahaa.

Mikä varjo, varjominä tai varjomaailma 
oikein on? Tiedät varmasti Ying&Yang 
merkin? Se kuvastaa tasapainoa. Siellä, 
missä on valoa, on myös pisara pimeää 
ja siellä missä on pimeää, on myös pisara 
valoa. Moni ajattelee henkisen kehityk-
sen keskittyvän pelkästään kaikkeen 

anup takarautio: oRAAKKeli - sisäiNeN jumAluus 
matka jumaluuteen ja tasapainoon
PiKKusAli 2c, 2. KRs suNNuNtAiNA Klo 13.10

Luento siitä, kuinka löytää harmonia 
kehon tuntemusten, mielen tietoisuuden 
kehittämisen ja sielun yhteyksissä.

Oraakkeli, mitä se on?

Yleensä etsimme vastausta syvimpiin 
kysymyksiimme ulkomaailmasta. Siitä 
että joku toinen kertoo meille elämäm-
me tarkoituksen. Jopa ollessamme 
henkisellä polulla, karsinoimme sen 
osiin, valitsemme yhden ja olemme kriit-
tisiä toisista. Holistisessa ihmiskuvassa 
olemme yhdistymä kolmesta entiteetis-
tä; sielu, mieli ja keho. Persoonallisten 

valintojemme kautta identifioidumme 
useimmiten yhteen näistä heijastumista, 
täten samaistuen vain osaan todellista 
potentiaaliamme. Luemme toisten viisaita 
kirjoituksia, kuuntelemme heidän aja-
tuksiaan ja samaistumme ulkopuoliseen 
maailmaan, mutta sisimmässä emme ole 
todella tyytyväisiä. Tämä, koska tiedämme 
että ohitamme oman oraakkelimme, jossa 
todellinen viisaus asustaa. Tämä luento on 
tarkoitettu niille, jotka haluavat tutkia ja 
löytää vastauksia omiin syvimpiin kysy-
myksiinsä. Lähde kanssani avoimella mie-
lellä matkalle Jumaluuteen, jossa kohtaat 
todellisen itsesi. 

Anup Henrikki 
Takarautio
Ihmisyyden 
tutkija

Anup Henrikki 
kävi lähellä 
kuolemaa 
16-vuotiaana 
moottoripyöräkolarissa. Tämä kokemus 
antoi suunnan nyt 40 vuotta kestäneelle 
elämän tarkoituksen tutkimiselle. Anupin 
opetusten perusta on kehotietoisuuden 
ja moniuloitteisten astraali- ja 
mentaalienergioiden tasapaino, jossa 
transendentaaliset kokemukset maadoittuvat 
alitajunnallisen minämme tiedostamisen ja 
ymmärryksen myötä.  
Syntyperältään suomalainen, Anup on asunut 
Alankomaissa 26 vuoden ajan. Viime vuodet 
hän asuu osan vuotta myös Suomessa. 

ihanaan valoon ja rakkauteen, mitä se 
toki parhaimmillaan on. Mikäli varjot 
kuitenkin jätetään kohtaamatta, sielun 
henkinen kehitys pysähtyy, sillä kehityk-
sen ydin on juuri siinä, että tiedostamme 
varjomme ja alamme rakastaa sitä. Sillä 
se on juuri niitä paikkoja meissä, mikä 
eniten kaipaa rakkautta. Varjomaailma 
on osa henkistä kasvuamme.

Varjon projisoiminen itsensä ulkopuo-
lelle, tai sen täydellinen kieltäminen on 
hyvin yleistä ja siihen törmää kaikkialla. 
Siinä kohtaa, kun ihminen alkaa tajuta 
katsoa itseään, syvälle sisimpäänsä, kaik-
kiin niihin kipeisiin kohtiin (joita voidaan 
myös tunnelukoiksi ja haitallisiksi käyt-
täytymismalleiksi kutsua), aukeaa täysin 
toisenlainen maailma. Alkaa hyväksy-
minen, armo, ja itsensä rakastaminen. 
Tässä kehitysvaiheessa myös toisten 
tuomitseminen ja syyllistäminen alkavat 
vähentyä ja loppuvat lopulta kokonaan. 

”Päämäärämme ei ole hyvyys, vaan 
eheys”  – Carl Jung
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ville puromäki: vAihtoehtoiNeN ihmishistoRiA tv-doKumeNtiKsi 
PiKKusAli 2c, 2. KRs suNNuNtAiNA Klo 16.00

Onko ihmishistoria sitä mitä meille on kou-
lussa opetettu? Miksi meille ei kerrota toista 
mahdollista vaihtoehtoa? Näytämme ja an-
namme kysymyksiä toisenlaisesta historiasta. 

Meille on kerrottu kouluissa ihmiskunnan 
kehityksestä, mutta jätetty kertomatta 
asioita mitkä eivät täsmää historian kerto-
muksen kanssa. Meidän dokumenttiryhmä 
lähtee tutkimaan indiana Jonesin lailla näitä 
kertomatta jätettyjä historian jäänteitä ym-
päri maailmaa.

Maailmassa on käsittämättömän suuria 
ihmiskunnan tekemiä kivimonumenttejä ja 
valtavia kivirakennuksia, joita sen aikaisen 
teknologian avulla ei pitäisi olla mahdollista 

valmistaa. Entä jos ihmiskunta olisi ollut ai-
kaisemmin paljon edistyneempi teknologias-
sa kuin on oletettu? Näitä dokumenttiryhmä 
lähtee selvittämään.

Sen aikaiset ihmiskunnan saavutukset kiven 
työstämisessä on tänä päivänäkin mahdotto-
mia toteuttaa. Jotain mahdotonta on silloin 
ollut mahdollista. Onko pyramidit paljon van-
hempia kuin meille on kerrottu? 

Meidän tämän päivän "indiana Jonesit" lähte-
vät kertomaan katsojille ympäri maailman 
huikeista entisaikojen saavutuksista. Bosnian 
pyramidit, Mayojen uudet kaupunki löydöt, 
Suomen hiidenkirnut ja pirunpellot ja Karja-
lan tasavallassa Vottovaarassa olevat mielen-
kiintoiset kivet ja kalliot.

Ville Puromäki
TV- uutisohjaaja

Ville Puromäki on tehnyt 
musiikkivideoita, yritysvideoita, 
teatteritallenteita, TV- 
mainoksia ja hän toimii nykyisin 
uutisohjaajana. 

ville.puromaki@windowslive.com

seppo laaksonen: uudeN AjAN shAmANismivoimA oN 
RAKKAudessA

ohjelmAtilA 3K, 3. KRs suNNuNtAiNA Klo 11.10

Uuden ajan shamaani ymmärtää, että 
muodot ja rituaalit ovat tärkeitä mielen 
työkaluja, jotka helpottavat uskomista eli 
ne ovat mahdollistajia, mutta todellinen 
voima tulee sisältämme pyyteettömänä 
rakkautena.

uuden ajan shamaani hakee voimansa 
sisällään olevasta rakkaudesta, ei kuten 
perinteinen shamaani rituaaleista ja 
muodosta, tai ylisestä ja alisesta.

Aiheena on yhteys itseen, luontoon ja 
eri tasoille...

Miten kokea eri tasot ympärillämme 
ja meissä, siis ne, joita emme näe. Vai 
näemmekö, hatok'ha – irokeesien kie-
lellä sama sana tarkoittaa nähdä, kuulla, 
tietää, tuntea. Onko siis väliä, miten 
asian aistimme.

Olemme sielu, jolla on keho... Kaikilla 
elävillä on sielu. Ja voimme olla yhtey-
dessä kaikkiin sieluihin tasosta riippu-
matta... Siis eläimiin, henkiin, luonnok-
kaisiin, tähteläisiin, kasveihin, kiviin, 
yms. Niin myös todelliseen minään 
eli omaan sydämeen, sieluun.

Näitä yhteyksiä voi tunnustella 
ja harjoitella. Kuten myös, miten 
saamme ohitettua mielen luo-
man häiriökentän, jotta pääsi-
simme yhteyteen sydämemme 
kanssa, joka taas mahdollistaa 
sen, että opimme tietämään, 
mikä on itsellemme parasta. Mi-
ten tulemme selvänäköisiksi niin, 
ettei näköisyys liity mitenkään 
aisteihin. Miten olla läsnä omassa 
tasapainossaan... Tätä on uuden 
ajan shamaaniksi tuleminen.

Seppo Laaksonen

Seppo Laaksonen on entinen bisnesmies ja 
mainostoimiston omistaja, joka muutti elämänsä 
täysin lähtiessään seuraamaan sydämensä ääntä. 
Muodottoman muotoon ja avoimeen rakkauteen 
elämänsä perustava Seppo on henkisen alan 
moniottelija, jolle mikään energiassa ei ole vierasta 
tai pelottavaa. Uuden ajan Shamaanin omakuva 
muodostaa hänen maailmankuvansa. 
Motto: Elämä on mieletön rakkaus.

seppou.laaksonen@gmail.com 
0452 999000
facebook: Tasapainontie ja Luonnon pyhät paikat

Messuilla pöytäpaikka 347B, 3. krs

3k-ohjelmatilan esiintyjät
sunnuntaina 13.10.2019
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lasse aitokari: KAiKujA AtlANtiKsestA - muiNAiseN 
eGyPtiN PyRAmidit, KoRKeA teKNoloGiA jA 

heNKisyys
ohjelmAtilA 3K, 3. KRs suNNuNtAiNA Klo 12.10

Sfinksi on tuhansia vuosia vanhempi kuin yleisesti ajatellaan. Suuret pyrami-
dit eivät ole hautoja, ja niitä on rakennettu koneita käyttämällä. Muinaisen 
Egyptin henkinen symboliikka kertoo ikivanhasta viisaudesta. Esityksessä 
käydään läpi geologien ja insinöörien tutkimuksia sekä perehdytään Egyptin 
ikivanhaan perimätietoon.

Lasse Aitokari on ammatiltaan 
joogaopettaja ja muusikko. Vuodesta 
1990 lähtien Lasse on seurannut Egyptiin 
liittyviä tutkimuksia ja kirjoittanut niistä 
lehtiartikkeleita. Lasse järjestää vuosittain 
jooga- ja mysteerimatkoja Egyptiin.

www.egyptinmysteerit.fi

3k-ohjelmatilan esiintyjät sunnuntaina 13.10.2019

yolanda fotaki miniseminaari viideNNeN 
ulottuvuudeN KRistAlliteRAPiA

 kuuden elohimin voiman aktivointi henkilökohtaiseen 
suojaavaan pyramidiin

ohjelmAtilA 3K, 3. KRs suNNuNtAiNA Klo 14.00 – 15.30

Yolanda Fotaki
Kristalliterapeutti, psykoterapeutti

Yolanda Fotaki on kreikkalainen, Ateenassa 
asuva parantaja, opettaja ja henkisen 
terveyden neuvonantaja.  Yolanda käyttää 
Viidennen  ulottuvuuden kristalliterapiaa 
parannustyössään,  hän on kehittänyt 
erityisen menetelmän puhdistamaan  tilojen 
energioita ja energiaporttien aktivointeja. 
Näitä menetelmiä  hän myös opettaa muille 
erilaisissa koulutustilaisuuksissa. 

info@angels.gr
www.angels.gr

Messuilla pöytäpaikka 302-303, 3. krs

Viidennen ulottuvuuden kristalliterapiassa työskennellään värien, äänen ja 
pyhän geometrian kanssa.

Yolanda kertoo workshopissa , miten Viidennen ulottuvuuden kristallitera-
pia eroaa tavallisesta kristalliterapiasta.

Käymme läpi, miten toimitaan yhdessä värien, äänen ja pyhän geometrian 
kanssa.

Aktivoidaan henkilökohtainen kristallivalopyramidi, jonka kautta saamme 
ohjausta, parannusta, vapautusta vanhoista käsitteistä, suojelua ja puhdis-
tusta sekä yhteyden todelliseen rakkauteen.

Tämän pyramidin kautta luomme yhteyden kuuden Elohim-enkelin voi-
miin. 

Käytännön vinkkejä, miten omaa värähtelyä voidaan nostaa käyttämällä 
aktivoituja kristalleja. Tulkataan suomeksi.

Hinta: 20€, myös korttimaksut.
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vaskilintu: 
AlKuKANtAiNeN ääNi 

työpaJa 
ohjelmAtilA 3K, 3. KRs 

suNNuNtAiNA Klo 15.45 – 17.00

Alkukantainen ääni -työpajassa sukel-
letaan äänen ja yhdessä laulamisen 
voimaan. Työpajassa tehdään kehomieli-
harjoituksia, ääni-improvisaatiota ja työs-
kennellään niin pareittain kun ryhmässä. 
Sopii aloittelijoille.

Alkukantainen ääni -workshopissa teem-
me hengitys- ja ääniharjoituksia, joiden 
tarkoitus on auttaa sinua laskeutumaan 
oman äänesi äärelle, päästämään irti 
ylimääräisestä jännityksestä ja myös 
valmistelemaan sinua intuitiiviseen 

äänenkäyttöön. Teemme erilaisia 
improvisaatioharjoituksia, äänileikke-
jä ja harjoituksia niin pareittain kuin 
ryhmässä ja muodostamme lopussa 
yhdessä äänimeren.

Aiempi kokemus äänenkäytöstä ei ole 
välttämätöntä.

Hinta: 5€, vain käteinen

Vaskilintu
Muusikko 

Vaskilintu eli Magdalena Mölsä aloitti 
musiikillisen polkunsa Kansallisoopperassa 
lapsena. Hän kiinnostui uudelleen 
musiikista, äänenkäytön parantavista ja 
terapeuttisista vaikutuksista vuonna 2017 
lähtiessään Etelä-Amerikkaan missä tutustui 
erilaisiin seremoniallisiin parannuslauluihin 
ja musiikin tajunnantiloihin vaikuttavaan 
väkevään voimaan.
Häntä inspiroi kaksikulttuuriset juurensa, 
joissa yhdistyy Etelä ja Pohjoinen, sekä 
yleismaailmalliset sieluun kurottavat 
muinaiset alkukantaiset äänimaisemat.

vaskilintumusic@gmail.com
FB: vaskilintu

Jeremy Qvick: 
meditAAtio 

"tietoisuudeN 
evoluutio"

hiljeNtymistilA 3h, 3. KRs 
suNNuNtAiNA

 Klo 12.10–12.30

meditAAtio "elävöitä 
tuNteesi"

Klo 14.00 – 14.20

taavi kassila: 
meditAAtiohARjoitus

hiljeNtymistilA 3h, 3. KRs 
suNNuNtAiNA

 Klo 14.30–14.50

UUTTA MESSUILLA: 
HILJENTYMISTILA 3H, 3. krS. 
TErVETULOA rENTOUTUMAAN!

anita suvanto: 
ohjAttu meditAAtio
hiljeNtymistilA 3h, 3. KRs 

suNNuNtAiNA

 Klo 15.00 – 15.20

Klo 15.30 – 15.50

"Tervetuloa 
kanssani 

kokemaan 
uudet energiat, 
enkelit, yhdessä 

luomamme 
energia on 
kokemisen 
arvoinen!"

3h-hiljentymistilan esiintyjät
sunnuntaina 13.10.2019
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tea lehikoinen: voimAANNu sAi shAKti heAliNG -eNeRGiAllA 
hiljeNtymistilA 3h, 3. KRs suNNuNtAiNA Klo 11.00–11.40

Klo 11.45 – 12.00 RyhmäeNeRGiAhoito

Tule kuulemaan ja kokemaan Sai Shakti 
Healing -energiahoitomuodosta, joka pa-
rantaa ja antaa sinulle hyvää oloa sisältä 
ulospäin kehon energiapisteitä hyväksi 
käyttäen. Kyse on ikivanhasta sielun tie-
teeseen perustuvasta hoitomenetelmästä, 
jonka juuret ovat Intiassa.

Sai Shakti Healing -energiahoidon juuret 
ovat intiassa tuhansia vuosia takaperin. 
Vedalaisen hoidon teki tunnetuksi hen-
kinen opettaja ja pyhimys, intialainen 
Swami Kaleshwar. 

Sai Shakti Healing on energiahoitomuo-
to, joka perustuu viiden elementin (ilma, 
maa, vesi, tuli ja taivas) täydelliseen tasa-
painoon ja niiden harmonisen tasapai-
non palautumiseen. Hoito antaa voimaa 
ja parantaa yleistä henkistä, fyysistä ja 
psyykkistä tasapainoa sisältä ulospäin, 
jolloin juurisyy parantuu ja hyvä olo saa-
vutetaan nopeasti ja tasapainoisesti. 

Tea Lehikoinen
Elämäntapa-
valmentaja, 
energiahoitaja, 
jooga- & meditaatio-opettaja

Tea on opiskellut sielun tieteitä jo vuosia. 
Hänen tiensä on vienyt Intiaan henkisen 
opettajan Swami Kaleshwarin ashramiin, 
jossa hän myös oppi Sai Shakti Healing 
-energiahoitomuodon. Sitä ennen 
hän opiskeli spirituaalista psykologiaa 
Yhdysvalloissa, Kaliforniassa, ja suoritti 
holistisen elämäntapavalmentajan 
tutkinnon UK:ssa, Lontoossa vuonna 2014. 
Lisäksi Tealla on vuosien kokemus Kundalini 
ja Hatha/Vinyasa joogan ja meditaation 
opettamisesta, ja hän on keskittynyt vankien 
opettamiseen vankiloissa sekä Suomessa että 
Yhdysvalloissa.

tea.lehikoinen@gmail.com
www.holistichealingheart.com

Sai Shakti Healing -energiahoitomuoto 
hoitaa sairauden tai ongelman juuri-
syytä voimaannuttaen omaa sieluasi 
kosmisen energian avulla, ja tämän takia 
hoitomuotona se on erittäin tehokas ja 
tulokset näkyvät suhteellisen nopeasti. 
Hoitomuotoa voidaan käyttää paran-
tamaan tai muuttamaan mitä tahansa 
elämän osa-aluetta.

Sai Shakti Healing -hoito voidaan tehdä 
joko henkilökohtaisesti tai kaukohoito-
na. Sai Shakti Healing -energia välite-
tään asiakkaaseen hoidon aikana käyt-
täen mantraa (pyhä vibraatio) ja yantraa 
(pyhä muoto).

Asiakkaat saavat hoidosta voimaa, 
sisäistä rauhaa, sekä mielen ja sydämen 
selkeyttä. Kun yhteys itseen kasvaa, olo 
tuntuu voimaantuneelta ja maadoit-
tuneelta samanaikaisesti. Lisäksi he 
kokevat sen hyvin voimallisena, mutta 
rentouttavana. 

3h-hiljentymistilan esiintyjät sunnuntaina 13.10.2019

Heli Kaarina Kananen 
FT, vapaa kirjoittaja ja 
tutkija, hyvinvointi-
valmentaja 

Olen FT, yliopistokoulu-
tukseltani historiantut-
kija ja aineenopettaja. 
Tällä hetkellä toimin 
vapaana kirjoittajana, 
teen luontaishoitoja 
sekä tarjoan henkistä ja hyvinvointivalmennusta. 
Tutkimusten lisäksi olen julkaissut runokirjan Rakkau-
den oppimatka I sekä omaelämäkerrallisen teoksen 
Talohelvetti, Kärsimyksen hedelmät. Rakennusten 
kunnosta ja sisäilmaongelmista kertoo myös Tam-
men vuonna 2009 julkaisema artikkelikokoelma Ho-
mehelvetti, Kriisistä ratkaisuihin, jota olin ideoimassa 
ja toimittamassa. 

www.facebook.com/heli.kananen 
helikaarinakananen@gmail.com

heli kaarina kananen: ”elämä oN KuiN RAPARPeRimehu. sAmAAN AiKAAN hAPANtA 
jA mAKeAA. – PohdiNtojA elämästä, ihmisyydestä jA KäRsimyKsestä.” 

hiljeNtymistilA 3h, 3. KRs suNNuNtAiNA Klo 16.00

Henkisissä piireissä puhutaan oppiläksyistä, joita me ihmiset olemme tulleet 
tänne maan päälle oppimaan. Kerron luennossani talohelvetiksi nimeämäni ko-
kemuksen aikaisista ja sen jälkeisistä, jälkitraumaattisen kasvun aikana saavut-
tamistani henkisistä oivalluksista. 

ihmisenä pyrimme välttelemään kärsi-
mystä, eikä länsimaisessa kulttuurissa 
juurikaan ohjata ymmärtämään kärsi-
myksen tarjoilemaa kasvun ulottuvuut-
ta. ikään kuin nykykulttuurista puuttui-
sikin malli kärsimyksen kohtaamisen 
taidosta ja sen jalostavasta vaikutukses-
ta.

Elämän syvin luonne, ihmisyys ja ihmis-
suhteet ovat kuitenkin kuin raparperi-
mehu, samaan aikaan sekä makeaa että 
hapanta. Elämä on vastakohtia ja sul-
jemme sisäämme kaiken.

Kärsimyksen kautta meidän on halutes-
samme mahdollisuus oppia ymmärtä-

mään tätä elämän syvästi paradok-
saalista ja mysteeristä luonnetta.

Kerron luennossani, millaisia 
elämän oppiläksyjä ja korkeampia 
henkisiä totuuksia olen voinut ko-
kemusteni avulla tavoittaa ja miten 
kärsimys on avannut minua uudel-
le elämälle ja tavalle olla olemas-
sa. Samalla käsitykseni elämästä, 
minuudesta ja maailmankuvani 
ovat kokeneet muutoksia. Kärsi-
myksen merkityksen oivaltaminen 
on vähitellen mahdollistanut sen 
hyväksymisen ja luonut pohjaa uu-
denlaiselle elämälle ihmisyydessä.
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Harriet Piekkola
Mediaalinen voimavarakouluttaja®, Meedio

Olen työskennellyt auttajana ja kouluttajana 
n. 20 v henkimaailman kanssa. Viiden 
lapsenlapsen mummi, arki on suuri opettaja ja 
voimavara. Kirja “Mielen päällä”, yhdessä Jutta 
Gustafsbergin kanssa, joka lempeästi ohjaa 
oivalluksiin kasvussa.
Johtokunnassa kansainvälisessä International 
Spiritualist Federation (ISF) yhdistyksessä. 
Ympäri maailmaa tulevat henkiset ihmiset 
kokoontuvat yhteen kerran vuodessa.  www.
theisf.com
Olen myös puheenjohtaja pohjoismaisessa 
Nordisk Spiritualist Union (NSU) yhdistyksessä, 
missä tällä hetkellä ei ole aktiivista toimintaa. 

harpiekkola@gmail.com
www.harrietpiekkola.fianu väisänen Ja alan craig: yleisömeediotilAisuus - 

RAKKAus jAtKuu RAjAN yli
tAivAssAli 4t, 4. KRs suNNuNtAiNA Klo 15.30 – 16.50

Anu Väisänen

Anu on toiminut meediona 
yli kymmenen vuoden ajan 
pitäen yksityisistuntoja, 
yleisötilaisuuksia ja koulutuksia. 
Opin hän on saanut Englannista 
Arthur Findlay Collegesta.

Alan Craig

Alan on saanut oppinsa 
Skotlannista ja Arthur Findlay 
Collegesta ja ollut mediaalinen koko ikänsä. Hän muutti Suomeen ja tekee 
täällä meedion töitä.

highwaytoheaven@wippies.com
https://www.facebook.com/meedioanu/ 

Tule kuulemaan viestejä henkimaailmaan 
siirtyneiltä rakkailta.
Tilaisuuden aikana saamme viestejä, joilla henkimaailma 
todistaa olemassaolonsa. He kuvailevat itseään, jotta heidät 
voi tunnistaa. Lisäksi he kertovat terveisensä.

Jokainen ei saa omaa viestiä, mutta muiden viesteistä ja hen-
kimaailman rakkaudesta pääsee jokainen osalliseksi. Tilaisuu-
den aikana henkimaailma luo vahvan hoitavan energian.

Viestejä välittävät meediot Anu Väisänen ja Alan Craig. Alan 
Craig puhuu englantia ja hänen osuutensa tulkataan.

olethAn  AjoissA, ovet suljetAAn tilAisuuden 
AlkAessA.

harriet piekkola: RAKKAus jA tuNteet RAviNtoNA – syvällä olevAt juuRet 
tAivAssAli 4t, 4. KRs suNNuNtAiNA Klo 12.10 – 13.10

Tunnetko yhteyden rakkauden juuriin? Vuoropuhelussa tunteet ja järki, välttämätön vuoropu-
helu, jotta selviämme arjessa. Kehon yhteys juuriin, tämä elämä vai vielä syvemmälle, mennei-
siin elämiin? Miten selvitämme/korjaamme yhteyden juuriin?

Sielun matka, muistoja vai mielikuvitus-
ta?

Jokainen on jossain vaiheessa elämään-
sä kyseenalaistanut omia tunnetiloja, 
jotka ilmentyvät mielikuvina, muistoina 
tai fyysisenä tuntemuksena omassa 
kehossa.

Tietoinen mieli ja järki käyvät keskuste-
lua, mikä on oikeaa tunnetta ja mikä on 
mielikuvitusta, miten pystyn luottamaan 
omaan itseeni matkalla rakkauteen 
omassa itsessäni.

Sielu on kokonaisuus, johon liittyvät 
elämänkaaret, mitkä sielu on jo elänyt ja 
tämä hetki. Miten hän on elänyt ja elää, 
kenen kanssa on elänyt ja kenen kanssa 
elää, mitkä muistot kulkevat mukana, 
miksi ja miten?

Kuinka oma itse ja keho reagoi asioihin, 
joiden kautta minun on tarkoitus mennä 
eteenpäin omassa henkisyydessä, niin 
sieluna kuin ihmisenä.

Kuinka paljon sielu muistaa menneistä 
elämistä ja tähän hetkeen elämästä, 
mitä on tallentanut omiin juuriin.

Löytöretki omaan itseen, harjoitusten 
kautta matkaamme hetken sielun mat-
kaa menneessä ja tässä hetkessä.

Jokainen antaa itselleen luvan juuri 
sellaisiin kokemuksiin, mitä tällä hetkel-
lä tarvitsee, ymmärtääkseen itseään ja 
sieluja, jotka kulkevat yhdessä.

Vain sinä itse voit antaa itsellesi lupaa 
kokemuksiin, ne ovat sielun vapaata tah-
toa ja ne ovat sinun sielusi kokemuksia.
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messukartta – 1. krs
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2.KRs

messukartta – 2. krs
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3.KRs

messukartta – 3. krs

KulKu tAivAssAliiN 
4t KolmANNeN 

KeRRoKseN KAuttA
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NäytteilleAsettAjAt 
PAiKottAiN

1. KeRRoKseN tilAt
Luokka 1h Koruliike Careliahelmi

Yli 200 kiven ja mineraalin valikoima, seleniittilamppuja, 
suolakidelamppuja ym. hopeakoruja, -sormuksia, teräskoruja 
-sormuksia, kivikoruja, kivihelmiä yms.
www.careliahelmi.fi

Luokka 1L Quantum-touch® hoitajat ja kouluttajat

Tule ja koe hoidon vaikutus. Tehokas ja monipuolinen 
energiahoito. 
www.quantumtouch.com, www.facebook.com/
kvanttikosketus, www.kvanttikosketus.fi

Luokka 1K osa 1 Valon taiteilija, kirjailija Sanni nevalainen

Tietoa koulutuksista, tulkintoja ja tauluja. Myynnissä kirjoja 
”Enkeleiden matkassa”, ”Enkelit arjessa” ja ”Rakkauden 
polulla” sekä intuitio-kortteja ja Tie Runsauteen 
-meditaatioita. 
Enkelikoulu www.valonvoimaa.fi
Esitykset pikkusalissa 2C la 17:40-18:20 ja taivassalissa 4T su 
11:00-11:50

Luokka 1K osa 2a Kuppari-hanna / hanna aro-heinilä

Kansanparannushoitoja maadoittavalla, henkisellä otteella: 
perinnehieronta, jäsenkorjaus, rentoutus, kivunhallinta
Pohjanpääntie 90b, 21180 Livonsaari
040-59 05 379, kupparihanna@gmail.com
www.kuppari.fi

Luokka 1K osa 2B Risto-matti Rantanen

Syvällisiä, korkeavärähteisiä, kanavoituja hoitoja vuodesta 
1998: fyysistä käsittelyä, energiahoitoa, äänihoitoa
www.risto-matti.com

Luokka 1K osa 3 Remi Kanai, oneness Consciousness and 
healing institute

Tietoa ykseydestä ja kursseista. Yksityisistuntoja 
sunnuntaina.
Ajanvaraukset: Jaana Jansson janjaana@gmail.com
www.onenessinstitute.jp
Esitys juhlasalissa la 12:00-13:10 sekä miniseminaari tilassa 3K 
la 14.10-16.30 ja työpaja workshop-tilassa 3G su 11.00-13.30

Luokka 11 Suomen Kansanparantajaseura ry

Kansanperinteen taitajat. Kansanlääkintämuotojen 
koulutusta. Kokoaa yhteen perinteisen kansanparannuksen 
mukaisten hoitomuotojen tarjoajia.
www.suomenkansanparantajaseura.fi

hoitonurkkaus 199B Quantia

Quantia Nordic Quantum Healing. Voimakas, puhdas ja 
korkeavärähteinen kvanttifyysinen energiahoito, jonka 
avulla asiat voivat muuttua vaivattomasti ja nopeasti.
info@quantia.fi, www.quantia.fi

1. KeRRoKseN AulA/
KäytäväPAiKAt

010-012 mesimarja Paatero

Kohti kestävämpää ja eettisempää tulevaisuutta vaatteiden 
sekä palveluiden kautta. Eettisesti ja ekologisesti Suomessa 
valmistettuja uniikkeja yksittäiskappaleita. Järjestää 
ohjausta, hoitoja, työpajoja ja kursseja
www.ohx40.com
Esitys hiljentymistilassa 3H la 11:15-12:10

013 intuitiivinen hoitaja/vyöhyketerapeutti taija mäntylä

Messuilla energisoivaa hoitoa esim. hartiat/kädet. 15 
min/10e.
040 737 4215, www.taitimo.fi

014 energiakivet / Violethealer

Aidoista korukivistä valmistetut korut, ja energiakivet. Käsillä 
parantaja.
violethealer66@gmail.com, P:0465943127
www.energiakivet.eu

090 Lasitaiteilija juha Danson

Tilaa hyväileviä lasiveistoksia, fengshuita ja voimaannuttavia 
äänitteitä. Tulkkauspalveluita (tulkkaa lauantaina meedio 
Camilla Elfvingin).
divineform@gmail.com

091-092 allan Kardecin opin ystävät ry

Kustantanut ennen julkaisematonta tietoa Suomen 
kielelle, 15 kirjaa ja 4 äänikirjaa. Järjestää luentoja, kursseja 
sekä opintopiirejä. Harjoittaa myös pienimuotoista 
hyväntekeväisyyttä.
info@allankardec.fi
www.allankardec.fi, facebook.com/allankardecfinland
Esitys pikkusalissa 2C su 10:50-11:50 ja työpaja pikkusalissa 2C 
su 14:15-15:45

095-099 mari hadayati

Terveellisiä inkiväärituotteita, Börek-pasteijaa, baklavaa ja 
halvaa.

100-106 esoteeriset alkemistit ry

Henkiseen kasvuun ja itseoivallukseen tähtääviä luentoja 
ja kursseja. Esoteerisia jalokiviä hoitoon. Chakra- ja 
auraluentaa.
www.esoteerisetalkemistit.fi
Tietoisku luokassa 1P su 14:10-15:00

107-108 tanja Österman

Enkeleitä ja koruja.

109-110 airihelena tmi

Hatut, huivit, käsineet eri materiaaleista. Käsinvärjätyt 
harsopellava-asusteet, huivit, ponchot, keepit, viitat ihanissa 
mielen ja kehon värimaailmoissa.
www.airihelena.com

111 henkeli ry

äitijumalan, Enkeleiden ja maailman Valonlasten kanssa 
muutamme maailmaa uudeksi Paratiisiksi.
osirissofia@henkeli.one
www.henkeli.one
Työpaja workshop-tilassa 3G la 16:00-18:30

112-113 elämänpuun Design (helmiprinsessa)

Merkityksellisiä koruja, Helsingissä käsin valmistettu.
elamanpuu.design@gmail.com
www.elamanpuudesign.fi

114-116 orgonisaatio

Orgon-laitteita kodin, yksilön ja ympäristön energian 
harmonisointiin sekä yleiseen energisoimiseen.
www.orgonisaatio.fi

117-121 Kotipellontila terho tapaninaho

Monipuolista luomuruokaa.

122-124 Sielunpeili-lehti

Sielunpeili -lehti tarjoaa konkreettisia työkaluja sisäisen 
kasvusi tueksi. Sielunpeilin aihealueina ovat yksilön sisäinen 
kasvu, ajatuksenvoima, myönteinen ajattelu, tunteiden 
kohtaaminen, antautuminen rakkaudelle sekä itsensä 
hyväksyminen.
www.karprint.fi/aikakauslehdet/sielunpeili

125-136 uLtRa-lehti

ultra on tunnetuin ja ensimmäinen rajatiedon aikakauslehti. 
12 numeroa vuodessa. Osastolta myös uutuuskirjat, CD:t, 
DVD:t ja tarotit.
www.ultra-lehti.com

137-139 Glass Design Seija auvinen

Käsintehtyä taidelasia. Tervetuloa kokemaan ihanat 
energiat. Saatavana vahvoja arkkienkeleitä, energia- ja 
chakraenkeleitä, 12 sädettä, vahvat chakrakorut, tauluja ym.
www.glassdesign.fi

140-143 maire Seutu

Parantavat kivet ja kristallit
www.mairenputiikki.fi

144-145 Strumptrollet

Myynnissä käsinneulottuja villasukkia, lapasia, 
rannelämmittimiä
a.hallerskog@gmail.com

146-148 Choice Finland oy

CHOiCE Finland -luonnonkosmetiikka, Magneetti- ja 
ajatuskorut.
www.choicefinland.com

149-150 Skepsis ry

Skepsis ry on 1987 perustettu yhdistys, tarkoituksena edistää 
paranormaaleja ilmiöitä koskevien väitteiden objektiivista ja 
puolueetonta tieteellistä tutkimusta. 
www.skepsis.fi

151-152 okabo organics

Kotimainen luonnonkosmetiikkasarja, joka perustuu ihoa 
hoitavaan ja kosteuttavaan Arganöljyyn. Tule tutustumaan 
messutarjouksiimme. Luomu * Vegaani * Reilukauppa
www.okabo.org

154 handmade by Riikka

Persoonallisia ja kauniita tuotteita. Messuilla mukana mm. 
heijastavia tuotteita, Lilli-enkeleitä, korviksia, rannekoruja.
www.pliide.com, www.facebook.com/handmadebyriikka

155 miriam Kankare

Q-anon

157-159, 161-162 Kristallikeskus / Viisauden Koulu 
uniVeRSuS/ Kaia-Liisa ja andres Reinut

Kristallit ja mineraalit, kristallihoidon apuvälineet. Kristallien 
ja mineraalien kauppa. Kristallihoidon ja Kristalli-Reikin 
kurssit Suomessa.
info@universus.ee
Kristallikeskus www.kristallikeskus.ee
Sisäisen Viisauden Koulu uNiVERSuS www.universus.ee
Tietoisku luokassa 1G su 16:25-16:55

160 eco tehdas, mari Pelander

Pitkäikäisiä ja ekologisia tuotteita, kuten kosmetiikkaa 
ja metalli/lasi -pillejä. Myös kotikosmetiikan lasiset 
pakkaustuotteet eri kokoisina sekä voidepakkaukset.
+358 45 141 3439, tai FB:ecoehdas
www.ecotehdas.fi

163-169 mazu oy

Mazu on toiminut naisten kauneuden parissa jo yli 10 
vuotta.Oman Mazun korumalliston aidoista helmistä ja 
kivistä valmistavat naisyrittäjät Aasiassa.Vaatteet tuomme 
Euroopasta ja asusteet kauden mukaan luomaan kaunista 
kokonaisuutta asuusi.
www.mazu.fi

170-171 hiljainentila.fi

Edistää hengellistä kasvua kristillisen spiritualiteetin, 
mystiikan, hengellisen ohjauksen, retriittien, meditaation ja 
joogan sekä kontemplatiivisen elämän kautta.
henri.jarvinen@evl.fi, 050 355 9294
www.hiljainentila.fi

172-174 Rauno moilanen

Ph-tuotteet, tietoa happo-emästasapainosta.
www.healthylife.fi

175-176 e-Coach / marko Vapa

Elävän ja kuivaveren analyysejä.
www.e-coach.fi

177 Selvänäkijä-meedio-parantaja Päivi alanen 

Yksityisaikoja. Myös ajan varaus messuille ennakkoon 
mahdollista
puh. 045 1296806, paivi@paivialanen.fi 
www.paivialanen.fi
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Tule kuuntelemaan 
osastollemme 100 - 106 
esoteeriset alkemistit, 

kuinka entisajan shamaanit, 
poppamiehet ja alkemistit 

hoitivat jalokivien energioilla 
ihmisiä. Tule kokemaan kuinka 
itse voit käyttää jalokiviä oman 

hyvinvointisi edistämiseen 
esim. itsetunto, parisuhde 

ja irtipäästäminen vihasta ja 
pelosta.

109-110 airihelena tmi, 1. kerros
Käsityötä mielen ja kehon väreissä
Naisten hatut, huivit ja käsineet eri 
materiaaleista. Käsin värjätyt harsopellava-
asut, ponchot, keepit ja viitat ihanissa 
mielen ja kehon värimaailmoissa

177B meedio Stella

Selvätieto, edelliset elämät, henkioppaat.
Ennakkovaraukset: 050-3441033

178-179 Shamaanimestari Zhannabel

Naiset on luotu kommunikoimaan yhdellä yhteisellä 
kielellä – rakkaudella. 1. kerran kansainvälinen Siperian 
naisshamanismin perinteenkantaja saapuu auttamaan 
Suomen naisia ja heitä yhdistymään sisäiseen 
voimanlähteeseensä.
+90 542 888 830, zhannabel.int@gmail.com
Työpaja workshop-tilassa 3G la 10:30-13:00 ja tietoisku 
luokassa 1P su 16:10-17:00

180-181 helmisatama

Enkelinkutsukorut, kivikorut, voimakivet, Mala-korut ym. 
Kaikki korut ovat valmistettu käsityönä Suomessa. 
www.helmisatama.com

182 Dolce Vita Global / nature and You

Elämäntapamuutos ja terveellinen elämä / luontainen ruoka, 
juoma, kosmetiikka
www.mydvg.eu

185 tõnu aru

www.sisemiserahutempel.eu

186 mira Korhonen

Selvänäkijä, parantaja, uskontotutkija, kirjailija, ihmisten ja 
ihmiskunnan auttaja ja esoteerikko. Kirjallisuutta, ufologiaa, 
tietoa luennoista.
p. 044-3339900 ja info9@suomi24.fi
mira9.munblogi.com
Tietoisku luokassa 1G la 17:55-18:25

187 tea Lehikoinen

Elämäntapavalmentaja, energiahoitaja (keskittynyt Sai Shakti 
healing energiahoitomuotoon), sekä kundalini ja hatha/
vinyasa jooga- & meditaatio-opettaja.
tea.lehikoinen@gmail.com
www.holistichealingheart.com
Esitys hiljentymisluokassa 3H su 11:00-12:00

188-189 Ruchida Yodking

Thai – hierontaa

190a-B Lyster team oÜ

191-194 timo toikka

Messujen edullisimmat divarikirjat.

195-196 Kristina Design

Myynnissä KristinaDesign valmistetut unisiepparit, kivikorut, 
saippuat ja kynttilät.
www.moi-moi.eu

197-198 Brahma Kumaris

Maailmanlaajuinen henkinen liike. Omistautunut 
transformaatioon henkilökohtaisella sekä maailman tasolla, 
päämääränä auttaa yksilöitä muuttamaan materiaalinen 
maailmankatsomus henkiseksi.
www.brahmakumaris.fi
Meditaatiot hiljentymisluokassa 3H la 15:30-16:20 ja 
su 12:45-13:40

2. KeRRoKseN tilAt

Luokka 2e Sevensounds

Seitsemän äänimaljahieronnan ammattilaista. 
Syvärentouttavaa äänimaljahierontaa. 10 tai 20 minuutin 
näytehoitoja. Kokonaisvaltainen hoito, jossa elimistön 
nesteet värähtelevät samalla hieroen kehoa.
www.sevensounds.fi
Esitykset juhlasalissa la 14:20-15:00 ja su 16:30-17:00

Luokka 23 osa 1 tähtitieto ry

Ylläpitää ja tukee omaehtoista, tervettä elämäntapaa 
ja positiivisia asenteita. Kokoaa vastuulliset harrastajat 
yhteiseen, kestävää kulutusta edistävään toimintaan. 
Keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia, seminaareja, luentoja ja 
kursseja.
www.tahtitieto.fi

Luokka 23 osa 2 SynerKi

Tri Robert C. Beckin kehittämät itsehoitolaitteet: 
otsonaattori, hopeapulsaattori, magneettipulsaattori, 
kolloidihopeavesivalmistaja, sähkörentoutuslaite. 
Hulda Clarkin MultiZapper. Led-valolaite. Yarra-yarra 
päänhierontalaite. Hemi-Sync musiikkiäänitteet ja 
harjoitukset. Superfoodit.
www.synerki.fi

Luokka 24 RtV

RTV on vuonna 2015 perustettu kanava, joka tarjoaa 
ohjelmia rajatiedosta, paranormaaleista ilmiöistä ja 
henkisyydestä aina tietoisuuden ja todellisuuden rajojen 
molemmin puolin.
www.rajatieto.fi/rajatieto-tv

Luokka 25 osa 1 Valon Sydän, henkisen kasvun keskus ry

Auravalokuvausta + selvänäköinen tulkinta, 
teemalukemuksia, tarot- ja numerologista konsultointia, 
energiahoitoa. Tutustu kurssi- ym. tarjontaamme 
kotisivuillamme!
Lundinkatu 7 C 26, 06100 Porvoo
valonsydan@gmail.com, 050 5344643, arkisin 12-15
www.valonsydan.fi
Tietoiskut luokassa 1P la 12:10-13:00 ja su 12:10-13:00

Luokka 25 osa 2 Kiinalainen hoito Yulan niu (myös 
pöytäpaikka 213)

Hoitomenetelminä perinteiset kiinalaiset: akupunktio, 
akuhieronta, kuivakuppaus, yrttilääkintä, ruokavaliohoito, 
Guasha ja nyt myös uuSi AKuPuNKTiO-HOiTOMENETELMä. 
Tervetuloa tutustumaan!!!
09 449 147, yulan_niu@hotmail.com
www.kiinalainenhoito.fi 

hoitoluokka 26 osa 1 annikan Kosketus

Hoitavaa kosketusta keholle, iholle ja sielulle
www.annikankosketus.fi

neliväri
- 1 / 4 sivua 109 x 149 mm 

Hengen ja Tiedon messut -messuleh

Opetuskirjekirjan kuva ja teks

Perinteinen Kirjeopisto Vian 
rajajoogakurssi on toimiteu kirjaksi. 
Soveltuu rajajoogaa aiemmin 
opiskelleille sekä harjaantuneille 
itseopiskelijoille. Sivuja 239. Hinta?

Tyyne Malainen ja Mirja Salonen
Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi
Kymmenen opetuskirjeä
Toimianut Teru Seppänen

Tervetuloa tutustumaan 
osastollemme 276 - 278!

Perinteinen 

Kirjeopisto Vian rajajoogakurssi 

on nyt toimiteu kirjaksi. 

Teos soveltuu rajajoogaa 

aiemmin opiskelleille sekä 

harjaantuneille itseopiskelijoille. 

Kirjassa on 239 sivua ja sen saa 

messutarjouksena hintaan 39 €.

Kirjeopisto Via

 

 

www.via.fi, www.facebook.com/via.akatemia

Olavinkatu 34 B 22, 57130 Savonlinna
050 567 9630   teru.seppanen@via.fi

Olavinkatu 34 B 22, 57130 Savonlinna

050 567 9630   teru.seppanen@via.fi

Saatavana nyt messuilta!!

 

Klassikkoteos
henkisen en kulkijoille 

Tyyne Malainen ja Mirja Salonen

Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi
Kymmenen opetuskirjeä

Toimianut Teru Seppänen

Tervetuloa tutustumaan osastollemme 276–278!

Kirjeopisto Via  teru.seppanen@via.fi    
Via-Akatemia via.akatemia@via.fi
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hoitoluokka 26 osa 3 Saanalo Lillu Sandström

Healing Hands SAANALO energiahoito.
lillu.sand55@gmail.com
www.saanalo.fi

Luokka 27 Savela Cosmetics / Luonnonmagia

Esoteerinen kahvila ja hoitoja. Rakkaudellinen elämäntyyli 
eteeristen öljyjen kanssa. Pienellä energianvaihdolla ihania 
hoitoja – energiahoidosta intialaiseen päähierontaan. 
Rakkaudella valmistettuja käsityötuotteita.
www.luonnonmagia.fi
Tietoisku luokassa 1G su 11:15-11:45

Luokka 28 esko jalkanen - Luonnonvoimat Yhdistys ry 
(myös pöytäpaikat 204-208)

Luokassa maksuttomia yliaistillisia mittauksia kotienergioista 
ja opastusta henkiseksi auttajaksi. 
Saariniemenkatu 3, 00530 Helsinki
toimisto@eskojalkanen.net / info@goodset.fi
www.eskojalkanen.net, www.goodset.fi

2. KeRRoKseN AulA/
KäytäväPAiKAt

021 Ykseys ry

ihmeiden Oppikurssi eli kurssi ihmeiden kokemuksien 
lisääntymiseen elämässä.
Harry Tuominen 0400931452, Lea Tikkala 0400594051
www.ykseys.com
Tietoisku luokassa 1G su 15:00-15:30

022 Somavedic & elämäntasapaino - Bioresonanssi

Somavedic – myynnissä kodin bioresonanssilaitetta. 
Bicom perusterapia harmonisaatioon ja mielen lukkojen 
avaamiseen.
palvelut@elamantasapaino.fi, somavedic@somavedic.fi
www.somavedic.fi, www.elamantasapaino.fi
Tietoisku luokassa 1G su 10:30-11:00

025 taavi Kassila

Elokuvaohjaaja, kirjailija
www.taavikassila.com
Esitykset la pikkusalissa 2C la 11:40-12:30 ja hiljentymistilassa 
3H su 14:30-14:50

026 tony Dunderfelt

Psykologi, luennoitsija, tietokirjailija
www.tonydunderfelt.com
Esitys juhlasalissa su 13:00-13:50

027 markku Siltala

Teologian tri, pappi, psykoterapeutti, tietokirjailija 
– kirjallisuutta, psykoterapiaa, suruterapiaa, 
asiantuntijaluentoja ja -koulutuksia, tilausrunoja, kirkollisia 
toimituksia.
markku@markkusiltala.fi
www.markkusiltala.fi
Esitys juhlasalissa su 12:00-12:50 sekä työpaja workshop-tilassa 
3G su 14:00-16:30

028a-02C tarja Senne

Transsimeedio–transsitaiteilija, selvännäkijä, henki-
energiahoitaja. Selvännäkötulkintaa symbolien kautta, 
henkimaailman apua. Enkelipostikortteja, enkelijulisteita, 
enkelitaidetta, mediaalisia töitä sekä kirja.
www.valoilorakkaus.com
Esitys taivassalissa 4T la 14:30-16:30

29a-29B jeremy Qvick

www.ihmisyyteen.fi
Esitykset juhlasalissa su 15:30-16:20 sekä hiljentymistilassa 3H 
su 12:10-12:30 ja 14:00-14:20

204-208 esko jalkanen - Luonnonvoimat Yhdistys ry. 
(myös luokka 28)

Lapin voima-aineita, varpuja, supertetraedrejä sekä kirjoja 
luonnon salaisten voimien käytöstä.
Saariniemenkatu 3, 00530 Helsinki
toimisto@eskojalkanen.net / info@goodset.fi
www.eskojalkanen.net, www.goodset.fi

211 Sini Sieppi tmi

Olen intuitiivinen näkijä, energiahoitaja ja hyvinvointialan 
yrittäjä. Teen tarottulkintoja messutarjoushintaan. Myynnissä 
käsintehtyjä Arktisen heimon tuotteita.
sini.sieppi@gmail.com, P.0458502714
https://blueangeltarot.com

212 oksitosiinibaari

Rentouttava, maadoittava ja läsnä oleva käsien 
hierontatuokio, jossa kuulet erilaisia, voimaannuttaviakin 
tarinoita.
050 369 2537, ansaitsen@gmail.com 

213 Kiinalainen hoito Yulan niu (myös luokka 25 osa 2)

Tietoa Fysioterapia Sinin hoitopalveluista: akupunktio, 
akuhieronta, kuivakuppaus, yrttilääkintä, ruokavaliohoito, 
Guasha. Tervetuloa tutustumaan!
09 449 147 yulan_niu@hotmail.com
www.kiinalainenhoito.fi 

214-216 Suomen urantia-seura ry/urantia-säätiö

urantia-kirjan lukijoiden muodostama järjestö. Kirja on uusi 
näkemys maailmankaikkeudesta ja ajanmukainen kertomus 
Jeesuksen elämästä ja opetuksista.
www.urantia.fi

219 mRh GoWild / tarot-tulkitsija mikko heikkilä

Tulkintaa 20min/30€ ja tarot-kirjoja 20€/kpl, 0700-88277 
(2,32€/min).
www.tarottulkinta.fi

220 opas totuuteen

Vain henkilökohtainen suhde Jeesukseen Kristukseen voi 
johtaa iankaikkiseen elämään. Tule kuulemaan miten se on 
mahdollista.

222-223 astro.fi 

Astrologiset tulkinnat, kurssit, luennot
info@astro.fi
www.astro.fi
Esitykset pikkusalissa 2C la 12:40-13:30 ja seminaaritilassa 1M 
su 11:50-12:40

224-225 intuitiivinen taiteilija Sari aino tolonen

Sielunkuvamaalauksia, veedinen taide, Encaustic-tekniikka.
www.artenjoy.fi

226 unelmien uniKoru (eija ojanen/matkailupalvelu 
eräpäivä oy)

Käsityönä valmistettuja, yksilöllisiä unisieppareita ja 
pentagrammeja. Valmistuksessa käytetään mm. luonnon- ja 
kierrätysmateriaaleja sekä energiakiviä.
unikoru@erapaiva.com 
www.erapaiva.com

227 Riina alén – Selvänäkijä, enkelitulkitsija, meedio ja 
kaukoparantaja

Selvänäköisiä, meediotulkintoja sekä enkelihoitoa 
kanavointina. Tulkinnan aikana on mahdollista tehdä 
enkelihoito. Voit varata ajan jo ennakkoon messuille 
numerosta.
044 987 8040, riina.alen@lahellataivasta.fi 
www.lahellataivasta.fi

228 Beatrice Paabo

229-230 Luonnon aarreaitta

Korkealaatuisia, kotimaisia, hoitavia luonnontuotteita 
pihkasta, tervasta, turpeesta ja mehiläisvahasta, 
luonnonsaippuoita ja shampoita. Valikoimissa myös pakuri ja 
juuttiset selänpesimet.
puh. 050 374 2743
www.luonnonaarreaitta.fi (nettikauppa)

231-232 Suomen amma-keskus ry

intialaisen pyhimyksen äiti Amman opetuksia ikuisen 
rakkauden, ilon, valon ja rauhan saavuttamisesta. 
Kirjallisuutta, muita tuotteita ja tilauksia sekä Amman 
hyväntekeväisyyshenkkeiden tukeminen.
www.amma.fi 

235-237 mirjami järvinen

Voimaa antava tarot-tulkinta, myös selvänäkö, paranna itsesi 
oikealla ravinnolla. Tervetuloa, 35v. kokemus.

238-241 minä olen –lehti

Minä Olen -lehti käsittelee erilaisia maailmankuvia, 
kehittyvää elämänymmärrystä, henkisyyttä ja henkistä 
kasvua, terveyttä, luontaishoitoja ja –terapioita.
www.minaolenlehti.fi

242-248 era nova Bookshop oy

Kirjoja, kortteja, musiikkia, tuoksuja, uniikkikoruja, 
voimaesineitä, uutuuksia. Mikä sinua tänään kutsuu? Era 
Nova Bookshop ja vuokrattava SALi (per. 1983). 
Kasarmikatu 2, 00140 Helsinki (avoinna ma-pe 12-18 ja la 
11-15).
www.eranova.fi

249-255 aatma Kirjakauppa ja antikvariaatti

Filosofia, idän uskonnot, jooga, henkinen kasvu, psykologia, 
teosofia, kansanperinne, kivet, kristallit, tarot, DVD:t, korut, 
suitsukkeet, nettikauppa ja kustantamo.
www.aatma.fi

256-259a Carina Åstrand art

Pyhään geometriaan perustuvaa taidetta. Taidekortteja ja 
-julisteita.
puh 040-5801791 carinaastrandart@gmail.com
www.carinaastrand.com

256-259b Zillakoru

uniikkeja kivikoruja ilolla ja intuitiolla.
info@zillakoru.com - 050 537 5564
www.zillakoru.com

260-265 Ruusu-Risti ry / Ruusu-Ristin kirjallisuusseura ry

Kirjallisuusseura tukee Ruusu-Ristin työtä kirjallisella alalla.
Merimiehenkatu 31, 00150 Helsinki
www.ruusuristi.fi

266 Young Livingin luonnonmukainen elämäntapa

Aromaterapeuttisia tuotteita. Eteerisillä öljyillä voi 
tasapainottaa kehoa niin fyysisellä, emotionaalisella kuin 
henkisellä tasolla.
https://www.facebook.com/groups/1889847994407957/
https://issuu.com/yleurope/docs/everydayessentials_v1_fi

267-268 Selvänäkökatselmus, tuula Bech, Köpenhavn

Henkimaailman tietoa ja opastusta Sinulle. 15 min/20€. 
Mahdollisuus ennakkovaraukseen.
Puh. +4531272311, tuulabech@gmail.com
www.hoitola.dk

269 tyytyväisyyden haaste

Kasvuohjelmat vastuulliseen ihmisyyteen: inhimillisiä 
työkaluja elämän mittaiseen kasvuun tilanteesta 
riippumatta.
Kirsi Mäkinen, Puh. 0405354991, 
kirsi.makinen@tyytyvaisyydenhaaste.fi
www.tyytyvaisyydenhaaste.fi
Tietoiskut luokassa 1G la 14:15-14:45 ja su 12:00-12:30

271 Suomen astrologinen Seura ry

Yhdistys edistää astrologian tuntemusta ja tutkimista 
maassamme. Toimii yhdyssiteenä astrologian harrastajien 
kesken ja järjestää esitelmiä, keskustelutilaisuuksia sekä 
kursseja. 
www.suomenastrologinenseura.fi

273 Kati heikkinen / Katin aaRRe

Katin Aarre on henkisen hyvinvoinnin, energiatyöskentelyn 
ja taidekäsityö alan yritys.
katinaarre@gmail.com, 044-9760234
Tietoisku luokassa 1G la 12:00-12:30
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274 Pirjo Väyrynen - elämän kantava Voima

Järjestää elämänhallinnan KOuLuTuKSiA ja TYÖPAJOJA, 
auttaen ihmisiä eheyttämään elämänsä. Luentoja, 
keskustelutilaisuuksia, kirjallisia kanavointeja omiin 
kysymyksiin.
pirjovayrynen@evakoulutus.com, 0453116665
www.evakoulutus.com
Tietoisku luokassa 1G la 11:15-11:45

276-278 Via-akatemia - Kirjeopisto Via

Rajajoogan lähi- ja etäopetusta. uusi Safiiri -lehtiä ja kirjoja. 
Kaukalinna ja Kaukalinnan kyläkappeli. Kodinjuhlat - 
Kokoukset - Kurssit – Majoitus.
Kirjeopisto Via, Savonlinna, 050 567 9630, 
terttu.seppanen@via.fi
Via-Akatemia, Kerimäki, (015) 543 112, via.akatemia@via.fi, 
uusi.safiiri@via.fi
www.via.fi / www.facebook.com/via.akatemia
Tietoiskut luokassa 1G la 10:30-11:00 ja luokassa 1P su 15:10-
16:00

279 merja Sankelo

Myynnissä omaa kirjatuotantoa. Kirjan ostajalle 
henkilökohtainen enkeliviesti tai parantavan energian 
välitystä.
merja.sankelo@gmail.com
www.nordictrainingconsultation.com

280-284 mithu

Eettisesti valmistetuja aarteita: äänimaljoja ja 
munniharppuja, persoonallisia ja värikkäitä vaatteita sekä 
asusteita. intialaisia sisustuskankaita.
www.mithu.fi facebook.com/mithuoy

285 Päivi Konttinen / Young Living

Messuilla mukana ihanat hyvinvointia tukevat Young 
Livingin puhtaat eteeriset öljyt. Tule tutustumaan, 
tuoksuttelemaan ja juttelemaan.

287-288 Donna taponero / Fuengicon oy

Suomalaiset luonnontuotehoitovoiteet: kuusenpihka-, 
terva-, pakuri-, lämmittävä jalka-, inkivääri-MSM-hoito-, 
hunajainen iho- ja antiseptinen voide. Luonnonkosmetiikka.
www.donnataponero.com

292-294 Pranic healing

Kansainvälinen energiahoito- ja meditaatiokoulutus. 
Energiahoitoa ja meditaatiotilaisuuksia sekä koulutusta 
energiahoidoista kristallien käyttöön, Feng Shuihin ja 
henkiseen kasvuun.
www.pranichealing.fi

295-296 Pieni haltijakauppa

Kuuletko kuiskeen.....? Haltijaemo Tuija Leinosen uniikit 
haltijat. Onkohan omasi syntynyt?
www.pienihaltijakauppa.fi

299-2a tiia Parikka

Luontoaiheisia tauluja ja perinnerumpuja

02B Susanna Salo 

Kirjailija, kuvittaja ja pitkän linjan tarot-harrastaja. ukon 
Pakka – Kalevalainen tarot, joka käsittää 78 kortin tarotpakan 
ja 302-sivuisen kovakantisen tulkintakirjan.
www.susannasalo.fi

02C ellinne / ulrika Rasinmäki

Kirjallisuutta

02e-02h Karma Bhutia tmi

Soivia kulhoja, patsaita, seinäkankaita ja muita löytöjä 
intiasta ja Nepalista.

02i-02j Krishna-liike iSKCon Suomessa

Osa kansainvälistä yhteisöä, jonka perusti intialainen munkki 
ja henkinen opettaja A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada 
vuonna 1966.
www.krishna.fi

2L-2m elppi oy

Magnetix, Terveysvaikuteisia magnettikoruja.
Puh. 040 0555551

2n ananda tarot

Tarot-tulkintoja
Tietoisku luokassa 1G la 15:45-16:15

2P-2Q teosofinen Seura ry

Totuuden etsijäin vapaa yhtymä, joka edistää veljeyttä ja 
pyrkii palvelemaan ihmiskuntaa.
Vironkatu 7 C 2, 00170 Helsinki
09 135 6205, info@teosofinenseura.fi
www.teosofinenseura.fi

02R-02S Leili Rooden

Meedio, energiahoitoja

02t Suomen jediyhdistys ry

Jedintie on hengellinen mestarinpolku, jota voidaan kutsua 
Valon voimanvaltiaan tieksi, Valon lohikäärmeen tieksi.
www.kolumbus.fi/jedi.akatemia
Tietoisku luokassa 1P la 15:10-16:00

02V Veli-matti auruksenaho

ufoihin ja paranormaaleihin ilmiöihin perehtynyt 
kaupunkimystikko. Kristus-liikkeen ja lännen Kirkon historiaa, 
Sumerin, Egyptin, Kreikan, Rooman ja Persian kulttuureja ja 
mytologioita.
Esitys miniseminaaritilassa 3K la 11:10-11:55

02Y-02Z maria nordin

Eroon oireista
www.marianordin.fi
Esitys seminaaritilassa 1M la 11:00-12:00

02Ä-02Ö terhi jansson

Meedioviestit, menneet elämäsi, eläinkommunikaatiot 
(ota lemmikin kuva mukaasi), enkelikanavointi hoidolla. 
Selvänäköviestit tähän hetkeen. Hinta: 25€/15min.
Ennakkovaraukset: animalhelp16@gmail.com
www.animalhelp.fi
Esitys taivassalissa la 17:00-18:15

3. KeRRoKseN tilAt

hoitoluokka 3a osa 1 mountain medicine & holy human 
harmony

Sangoma-shamaani Michael – Aurapuhdistus – 
Selvänäkökonsultaatio – Ayurvedatuotteet – Tetraphala – 
Dragon Oil – Chakra-öljy – Villiyrttituotteita.
hhh@tpow.onmicrosoft.com
https://ruunjiestate.com

hoitoluokka 3a osa 2a tmi Kultakanneli/Reetta 
appelblom

Valon Kosketus-hoito. Syväluotaavaa valon välitystä. 
Kokemuksella ja luottamuksella Valon väeltä. Messuilla 10e/
hoito
Ennakkovaraukset: omenankukka@gmail.com tai 
0405747300
Henkisen kasvun palvelut: www.uusimaa.site, tunneterapia: 
www.avalon-tunneterapia.fi

hoitoluokka 3a osa 2B energiahuone marianne

Marianne uimosen intuitiiviset energiahoidot ja 
sielukanavoinnit.
marianneui@hotmail.com p. 0405521128
www.energiahuone.fi

hoitoluokka 3a osa 3 Raili Vilkko

Ennustaja / Selvänäkijä Raili 0700 701313 (2,38e/min+ppm )
040 5915880 (ajanvaraus klo 19-21)

hoitoluokka 3a osa 5 ull-Britt nordin

Selvänäkijä, meedio, astrologi. Tarot ja selvänäköä 
messuilla. Puhelinpalvelu 0700 391737 (2,38 e /min+ppm). 
Astrologiset- ja tarot-tulkinnat myös ajanvarauksella.
Puh. 041 4583068.

Luokka 3C nouseva aurinko

Aurakuvausta, selvänäköisiä lukemuksia, 
vitaliteettianalyyseja, Healing-energiahoitoja ja 
oheistuotteita!
p. 09-4584764, nouseva@aurinko.fi
www.aurinko.fi

Luokka 3D i.h.m.e. ry

Vaihtoehtohoitoja, tähtiporttitietoutta ja näkijöiden apua. 
Tervetuloa!
Tietoiskut luokassa 1G la 12:45-13:15 ja 17:15-17:45

Luokka 3F helsingin Summit Lighthouse ry

Ylösnousseiden mestareiden opetuksia violetista liekistä, 
enkeleistä. Kirjoja, kuvia ja cd-levyjä. www.summitfin.fi
Tietoiskut luokassa 1G la 13:30-14:00 ja su 14:15-14:45

Luokka 3L osa 1 mai niemi Finnish Fairytale

Taikavaatekaappi on kestävää ja modernia kalevalaista 
hyvinvointimuotia, jossa on uuden tietoisuuden tarinat ja 
energiat, luontoyhteys ja naiseuden voima.
Mai Niemi Design House, Puutarhatie 4, 02700 Kauniainen
Mai Niemi Finnish Fairytale Shop, Katariinankatu 4, Hki
044 595 7476
www.mainiemi.com

Luokka 3n Vieno Puustjärvi

Kirologi Vieno Puustjärvi lukee käsiä kymmenien vuosien 
kokemuksella.
050 566 5704
www.vienopuustjarvi.fi

Luokka 3R ananda Seva ry (myös paikat 358-359)

Henkistä kirjallisuutta, ohjattuja meditaatioita, retriittejä. 
Sunnuntaina klo 13.30-14.00 luento Spiritual Warmth, James 
Cormier.
www.anandaseva.fi

hoitoluokka 3m osa 1 mikael nyström

innokas, Sydämellinen ja Valovoimainen auttaja, parantaja 
ja energiahoitaja. Koulutettu hieroja vuodesta 2002. 
Fysioterapeutti vuodesta 2007.
www.mikke.fi

hoitoluokka 3m osa 5 Lotta Kvist / ehjäksi

Tarjolla 20 ja 40 minuutin energiahoitoja messuhintaan.
www.lottakvist.fi

Luokka 31 paikka 1 Sointu Wennberg Piispa

Toimin selvännäkijänä, meediona ja tarot-korttien 
tulkitsijana.

Luokka 31 paikat 2-3 aito käsityö janina hurkala tmi

Sisustustuoteartesaani. Valmistus/suunnittelu. Hyvän 
energian korut, posliinimaalaus, kirjonta, silkki, kudonta, 
kortit, hiekkapuhalluslasi, tuoksupussit/aromaterapiaöljyt.
www.aitokasityo.com

Luokka 31 paikat 4-6 Suomen maasäteilyntutkijat ry

Tutkii ja jakaa tietoa sähkömagneettisten kenttien ja eri 
maasäteilylajien haittavaikutuksista sekä kouluttaa varvun 
käyttäjiä.
www.maasateily.com

Luokka 31 osa 7-8 elna tarnanen / Biotar

Suomalaista luomua ja luonnonkosmetiikkaa, Frantsila. 
ihoanalyysejä.
0500-639709
www.biotar.fi

Luokka 31 puolikas tÄhtiPoLKu eija Kuukari & Patrick 
Winquist

Sielusi suunnitelma nykyelämään, myös menneiden elämien 
vaikutus. Henk.koht. kysymykset ja ohjaus. Energiahoitoa. 
30min/40€ Eija. Energiakentän puhdistus/Patrick.
Ennakkovaraukset 044-2109350 tai portaluxia@gmail.com
www.tahtipolku.com
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tulkintahuone 32 osa 2a hyvät Vibat / Fm Leena Siitonen

intuitiivista tulkintaa. Tulkinnat 20 min/20 €, kortti/käteinen. 
Vastaanotto Helsingin Vallilassa ja Skypessä.
www.hyvatvibat.fi

tulkintahuone 32 osa 2B tmi taivasYhteys

Enkelitulkintaa korteilla ja kanavoiden, energiaparannusta, 
hiilausta, puhdistuksia, kevyttä ohjausta.

tulkintahuone 32 osa 3a tmi Valkoinen hevonen

www.valkoinenhevonen.palvelee.fi

tulkintahuone 32 osa 4a olli Kalajoki

Selvänäkijä, meedio, psykometrikko ja regressioterapeutti 
Olli Kalajoki.

tulkintahuone 32 osa 4B Stiina Sahari 

intuitiivinen Tarot. Fb Stiina Sahari
www.stiinasahari.fi

tulkintahuone 32 osa 5a tarja Sahari

Tarot tulkintaa
http://www.tarjasahari.fi

tulkintahuone 32 osa 6a Pia Grönroos

Tarot -tulkitsija, Meedio, Reiki Master, 0407622301
www.meediopiag.fi, www.astraltv.fi

tulkintahuone 32 osa 6B Lucetia - jaana Rusi

Suomen ensimmäinen Lenormand-tulkitsija. Konkreettisia 
tulkintoja elävästä elämästä ympäri vuoden. Astrologisia 
tulkintoja ajanvarauksella.
Ennakkoajanvaraus: mail@lucetia.eu, p. 0408576512
www.lucetia.eu

Luokka 33 osa 1 healing Rooms Finland

Tarjoaa ilmaista rukousta parantumisen puolesta kristilliseltä 
pohjalta. Tule kohtaamaan Pyhä Henki!
www.healingrooms.fi
Tietoisku luokassa 1P la 13:10-14:00

hoitoluokka 34 osa 1 Sananda Sanctuary - energiahoitoa/ 
energy healing

Energiahoitoa rakkaudella & intuitiivinen kehon tilan 
katselmus, myös etähoitona.
sanandasanctuary@gmail.com
www.sanandasanctuary.com

hoitoluokka 34 osa 2 Kirsi Laine, Pyhimmän Kosketus

Astral-tv:stä tuttu parantaja Kirsi Laine tekee noin 20 min 
pituisia hoitoja. 
Ajanvaraukset ennakkoon: 0408611324, 
kirsi@pyhimmankosketus.fi
www.pyhimmankosketus.fi

hoitoluokka 34 osa 3 holy healing -intuitiivinen parannus 
/ antti juhani häyhä & jaana Kiuru

intuitiivista energiahoitoa, jossa yhdistyvät eri hoitomuodot 
ja energiat. Energia-aktivoinnit ja puhdistukset tapahtuvat 
hoidettavan sielunsuunnitelman mukaisesti.
040 7293416, antti@mandalatalo.com
www.mandalatalo.com/kurssit/holy-healing-intuitiivisen-
parantamisen-koulutus
Tietoiskut luokassa 1P la 16:10-17:00 ja su 13:10-14:00

hoitoluokka 34 osa 4 hannu hyttinen healing

Voimakasta henkiparannusta, aurakuvausta kirjallisella 
tulkinnalla ja kraniosakraaliterapiaa. Tiedot muistakin 
hoitomuodoista ja kursseista nettisivuilla.
Varaa aika ennakkoon: 040-5261502
www.hannuhyttinenhealing.fi
Tietoisku luokassa 1P su 10:20-11:05

Luokka 35 osa 2-3 Susan hedman / olemus Shop

Tietoa tulevista tapahtumista, erityisiä kiviä ja tietysti ida, isa, 
Susan ja Bengt.
www.olemus.fi
Esitys taivassalissa 4T la 11:00-11:55

Luokka 35 osa 4 Suomen energiahoitajat

Bodymind Energy Balancing Method-energiahoitoa 
edulliseen messuhintaan. Lämpimästi tervetuloa!
yhteys@meridiaani.net
www.meridiaani.net

Luokka 36 osa 1 Laura juusela

www.iloistavirtaa.fi
Esitykset hiljentymistilassa 3H la 14:00-14:30 ja pikkusalissa 2C 
la 16:40-17:30.

Luokka 36 osa 2 ValonKosketus anna Seppänen

Tarjoaa kokonaisvaltaista ja henkistä hyvinvointia. 
Sielunkuvia, kanavointia ja energiahoitoa. Shamanistisia 
rumpupiirejä ja henkisenkasvun kehityspiirejä.
Rekipellontie 2, 00940 Helsinki
valonkosketus@annavalo.fi, puh. 0400 918 821
www.valonkosketus.fi

Luokka 36 osa 3 tanja tissari

Meedio-selvänäkijä. Energiahoitoja.

Luokka 36 osa 5 true Being Katri Levonen 

Elämänkatselmus, hoito sekä linjaus, jossa tuomme sinua 
estävät tekijät tietoisuuteen. 15min/20€
www.truebeing.fi
Esitys juhlasalissa la 10:30-10:55 ja työpaja workshop-tilassa 
3G la klo 13.15-15.45

hoitoluokka 37 osa 1 Selestial

ALH (=Angel Light Hypnosis) enkelihoitoja, regressiohoitoja, 
intialaista pää-, käsi- ja jalkahierontaa. Tanja Kettumäki, puh. 
050 538 1584
www.selestial.fi

hoitoluokka 37 osa 3 hyvinvointipalvelut Rami Rinta-
nikkola & Fytoilijat

Access Bars näytehoidot, paikalliset aromahoidot eteerisillä 
öljyillä.
Hyvinvointipalvelut Rami Rinta-Nikkola 0400 940903
Fytoilijat 050 347 4754

hoitoluokka 37 osa 5 Koulutettu hieroja aatos orava / 
Kallion lohikäärmeklinikka

Perinteinen kiinalainen lääketiede. Akupunktiohoitoja 
oppilastöinä.
www.facebook.com/akupunktioKallio

Luokka 38: i am CenteR Finland - inez Bassi, anneli 
Sjöstedt & marjaana Kaakinen

Mieltä ja kehoa rentouttavia energiahoitoja (20 min/15 €). 
Lisäksi tulkintoja samaan hintaan lauantaina ja sunnuntaina 
klo 10-13. Tervetuloa!
https://sites.google.com/site/iamcenterfinland/

Luokka 39 osa 1 Rumpu-ukko

uniikit käsityönä valmistetut shamaanirummut (sopivat mm. 
hoitoihin, rentoutukseen, karkeloihin ja sisustukseen). Myös 
rummunvalmistuskursseja.
info@rumpu-ukko.fi
www.rumpu-ukko.fi

Luokka 39 osa 2 Kuudesaisti.net

Henkinen sivusto, jonka keskiössä on henkisyys, uusi aika, 
mystiikka, äiti maa ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.
info@kuudesaisti.net
www.kuudesaisti.net

3. KeRRoKseN AulA/
KäytäväPAiKAt

300-301 Stella helne

Pieni ikonikauppa ja kirjadivari

302-303 maria Zavou ja Yolanda Fotaki

Kreikkalaiset viidennen ulottuvuuden kanavoija, 
taidemaalari Maria Zavou ja kristalliterapeutti Yolanda Fotaki 
Helsingissä. www.angels.gr
Esitys taivassalissa la 12:10-14:00 ja miniseminaari tilassa 3K su 
klo 14.00-15:30

306-307 tim Kiukas / north Wind Prophelic

308-309 Rantalan tila

Perinteinen savolainen täysjyväohratalkkuna StemRenu, 
uudenlainen terveystuote

314-315 enkelten Koti -koulu

Tietoisuuden koulutusohjelma
posti@enkeltenkoti.com, 040 7387648
www.enkeltenkoti.com

322 jyri Kallio

Astrologiaa henkisestä näkökulmasta huomioiden myös 
entiset elämät. Tarot-tulkintaa, tämän hetken ja lähitulevan 
energiat ja mahdollisuudet. Numerologinen pikatulkinta 
nimestä ja syntymäajasta. Mahdollisuus myös Healing-
hoitoon. Kaikissa palveluissa 1min/1e.

325a-325B uskontojen uhrien tuki uut ry

Tarjoaa vertaistukea hengellistä väkivaltaa kohdanneille. 
Tiedotamme erilaisiin yhteisöihin liittyvistä ongelmista.
www.uskontojenuhrientuki.fi

326B Lyhytterapiahuone helsinki

www.lyhytterapiahuone.fi

327-328 Karatas-Seura ry

Seura edistää G. i. Gurdjieffin opetuksiin liittyvän aineiston 
säilymistä, tallentamista ja tutkimusta sekä julkaisee 
kirjallisuutta suomeksi.
karatas-seura@mail.com
www.karatas-seura.net

329 Solina Wellbeing / Young Living

Eteeriset öljyt ja hyvinvointituotteet.

331-332 Päivi Lahtinen

Selvänäkijä Päivi Lahtinen Puh 0405334368

334 marianne metsälilja

335 Braco-Suomi

ihmiset tulevat Bracon luo, koska hänen katseensa kautta 
välittyy onnellisuutta.
0505330152
www.braco.me

336-337 astropuoti & Sinun tilasi

Eläinkommunikointia ja kukkatipat lemmikeillesi. Myös 
ihanat Chakra-matot! Selvänäköisiä tulkintoja. 3D-tulostetut 
astrologiset korut.
www.stressipois.fi, www.astropuoti.fi

338 tiina Dahlberg

Elämän arvoitus – H. T. Laurencyn, ruotsalaisen esoteerikon 
kirjallisuutta saatavilla henkiselle tutkijalle.
www.laurency.com

339 eeva merger

intuitiiviset tarottulkinnat

341-343 Luana's organic Product

Kuun vaikutus- kirjat ja Wanhan ajan Kuukalenteri, sekä 
käsityönä Suomessa valmistettua luomu-palashampoota, 
ihoöljyjä ja voiteita.
www.luanas.fi

344-346 Sirpa hänninen / haltijatonttu

Haltijatontut- ja keijut keramiikasta, koruja eri materiaaleista 
mm. tina, keramiikka. Kukka- ja yrttisuolat sekä lahjakortit 
seremoniakylpyihin.
Puh. 040 9333832

346B Suomen Parapsykologinen tutkimusseura

Järjestää yleisöluentoja, keskustelupiirejä, meedioistuntoja 
jne. Voit tutustua tarkemmin toimintaan ja historiaamme, 
liittyä jäseneksi, tai tulla keskustelemaan. Myynnissä myös 
alan kirjallisuutta. 
info@paratutkimusseura.org
www.paratutkimusseura.org

347 Kansallisteos / henry Virtanen



Paranormaalia 
lukemista 
kotimatkalle?
PAiNettu ääRetöN-lehti 
messuillA 
5-12 € / Kpl Rajatiedon 
yhteistyön infopisteistä
tAi lue veRKossA 
ilmAiseKsi: 
issuu.com/RAjAtieto
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347B Seppo Laaksonen / Walo

Walo (Way of Love) retriitit ja valmennukset. Personoidut 
Sielun Walo –korut. Mukaan lyhyt tulkinta ja haiku-runo.
Esitykset hiljentymisluokassa 3H la 12:30-12:50 ja 13:30-13:50 
sekä miniseminaaritilassa 3K su 11:10-11:55 ja seminaaritilassa 
su 13:00-14:00.

348-349 Lille Lindmäe

Kansainvälisesti tunnettu virolainen parantaja ja 
selvännäkijä.
www.lille.ee, https://www.facebook.com/kuldajastu/

350-351 Raini ekberg

Suomenlampaan villaneuleita.
www.rainiekberg.com

355 La Lunes – taide- ja hyvinvointipalvelut

Tulkintoja, intialaista päähierontaa sekä vitaflex hoitoja. 
Young Livingin eteerisiin öljyjä sekä sielunpolku maalauksia. 
15min/10€ ja 30min/20€.
Ajanvaraus etukäteen johanna@lalunes.com
www.lalunes.com

358-359 ananda Seva ry (myös luokka 3R)

Henkistä kirjallisuutta, ohjattuja meditaatioita, retriittejä. 
Luento Spiritual Warmth, James Cormier sunnuntaina klo 
13.30-14.00. 
www.anandaseva.fi

361 Suomen ayurvedayhdistys ry

Ayurveda on vanhinta tunnettua terveystietoa, joka antaa 
monipuolisen ymmärryksen kehon ja mielen toiminnasta 
sekä terveenä pysymisestä.
toimisto@ayurveda.fi
www.ayurveda.fi

362 Kultaisen aikakauden Keskus / Veli heikki Sirén

Tahdotko tietoisesti toteuttaa todellista elämän tarkoitustasi, 
parantaa itsesi ja koko Pallon? Tervetuloa uudistumaan 
energioihimme.
Elämäntarkoitus Oy, 050 4644 992, v.h.siren@gmail.com
http://elämäntarkoitus.fi, https://www.facebook.com/
Kultaisen.Aikakauden.Keskus/

363 Viher Ravinto oy

Luomuvilliyrttituotteita ja -koulutusta. Konttilan perinnetila 
Puijolla tarjoaa elämyksiä, TYKY- ja juhlapalveluita.
Antikkalantie 114, 70300 Kuopio. 
Yrtit: 050 490 9107, Konttila: 050 595 4434, postit@konttila.fi
www.konttila.fi

3.KeRRoKseN bAsAARi/
tAideNäyttely

364 erkki Lehtiranta/Smiling Stars

Henkisen astrologian konsultaatiot ja koulutus, universaalit 
lait ja henkinen kehitys, luennot ja työpajat, henkinen 
kirjallisuus, kurssimatkat mm. Kreetalle.
info@smilingstars.fi, Puh. 0400 761 939
www.smilingstars.fi
Esitys juhlasalissa la 13:20-14:10 ja myös miniseminaari 
miniseminaariluokassa 3K la klo 16.50-18.20

365-366 Casan Ystävät ry

Henkiopin kirjallisuutta, luontaistuotteita yms. Tervetuloa 
tutustumaan uusiin tuotteisiimme.
www.casanystavat.fi

367 annakatja hoogesteger / annakataika

Mala-koruja ja jalokiviä. Käsintehtyjä meditaatio- tai 
elämäntapakoruja.
annakataika.com

368 marja-Leena Fagerström

Numerologista tulkintaa syntymäajasta, teemat 2020-21. 
Astrologia tulkinnoissa mukana! Myös korttitulkintaa ja 
healinghoitoa!
040 572 3850, nice2flow@gmail.com

369 astrologi johanna Karpov

www.veneika.fi
Tietoisku luokassa 1P 11:10-12:00

370 matti j. Salo

Bosnian pyramidit ja maagiset mysteerit sekä muu info. 
Kirjailija ja rakennusmestari Matti J. Salo.
www.bosnianpyramidit.com
Esitys seminaaritilassa 1M la 12:15-13:45 sekä tietoiskut 
luokassa 1P la 14:10-15:00 ja su 11:10-12:00

374-375 Sirius / heli makkonen

376 Lootuskukan huone

Lootuskukan huoneelta löydät niin henkistä kuin fyysistä 
hyvinvointia alan ammattilaisilta.
www.avartuvaihmiskuva.fi/lootuskukan

377 avartuva ihmiskuva ry

Edistää avartuvaa ja syventyvää ajattelua, totuudenetsintää, 
henkistä kehitystä, terveitä elintapoja ja täydentäviä 
hoitomuotoja. Kokouksia, tiedotus- ja esitelmätilaisuuksia ja 
kursseja.
uudenmaankatu 33, Helsinki. 
www.avartuvaihmiskuva.fi

378-379 tapani Koivula

Kirjailija ja ufotutkija

380 Parapsykologian instituutti

Edistää kansainvälistä alan tutkimustoimintaa. Edustaa 
Parapsychology Foundationia Suomessa. Myynnissä mm. 
Aavedatan ja Camilla Elfvingin uunituoreita kirjoja.
parapsykologian.instituutti@gmail.com
sites.google.com/site/parapsykologia

381-383 Suomen Spiritualistinen Seura ry

Toiminnan tarkoituksena on tukea henkistä kehitystä 
jokapäiväisessä elämässä auttamalla ihmisiä tiedostamaan 
henkisyytensä ja sen kehittämismahdollisuudet.
Karjalankatu 2 A 2. krs., 00520 Helsinki
044 770 0695 (päivystys ke klo 16-18)
www.henkinenkehitys.fi

384 Pirjo juvonen

Tarot -korttitulkintaa. Espoon Saunalahti.
pirjotjuvonen@gmail.com, puh. 050 5978143
www.facebook.com/Korttitulkinta

387-389 tmi SolRos

Käsintehtyjä saippuoita, shampoopaloja, yrttisalvoja ja 
-teetä, kukkatippoja sekä luonnonkosmetiikkaa. Vanhanajan 
kuppausta, hierontaa, muita saunahoitoja. Yksilölliset 
hyvinvointipaketit.
www.solros.fi

394 erkki tuomala

Myyn kirjaani: Kuka sinua ohjaa? tuomala.erkki@gmail.com

397-399 Casa eleganza oy ab / nina Ylikorpi

iloisen värikkäät Kikoy pyyhkeet ja matkatyynyt.

404-405 Rootsu oy / annika Kartau

Yrttilääkintäkortit, yrttejä ja huovutettuja villatuotteita ja 
kasviprinttipaitoja.
www.rootsu.com www.woolps.com

421-422 Veli martin Keitel

www.martinkeitel.net
Esitys juhlasalissa la 16:30-17:00

423 Pentti tuominen / Gnostilainen Seura ry

Kirjan "Gnosis - Löytöretkiä sisimpään itseen" esittely ja 
myynti
www.gnosis.fi
Esitys pikkusalissa 2C la 10:40-11:30

424 eyeyoga.fi

Silmäjoogapalvelut, reikälasit, kurssit.
Alina Vasander, 0504417272, info@eyeyoga.fi
Esitys miniseminaaritilassa 3K la 12:10-12:55

427 Pirjo hutchings

www.sydanmaanvalo.fi
Esitys miniseminaaritilassa 3K la 13:10-13:55

näyttelytila 1 antti Risku

näyttelytila 2 art from the realm / marianne Karvonen

näyttelytila 3 northernmoo

Taidekonsepti, jossa pääesiintyjinä ovat lehmät.
www.northernmoo.com
Pikkusalin 2C juontaja lauantaina

näyttelytila 4 airi maria Fagerman

Voimaannuttavia maalauksia
www.airifagermanart.com




