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uomalaisuuteen kuuluu enemmän
kuin muualla pitää ”ilmaa” ympärillä oleviin ihmisiin. Kahdessa paikassa perisuomalainen väljyyden tarve
ohitetaan; julkisessa saunassa saatetaan
olla ilkosillaan aivan tuntemattomien ihmisten keskellä. Toinen paikka on perinteiset lavatanssit, jossa päästetään aivan
tuntematonkin ns. iholle kiinni. Maamme
omaperäinen tanssikulttuuri kansan- ja
paritansseineen on kulttuuriperintömme kirkkaimpia helmiä. Sen sosiaalisen
vuorovaikutuksen on menneen sadan
vuoden aikana ehtinyt kokea moni sukupolvi maassamme. Kun lähestytään asian
luonnetta ihmisyhteisön sielullisen magnetismin näkökulmasta, niin saadaan erikoispiirteelle selkeyttä. Muinainen tieto
kertoo, että tanssin lahjoittivat enkelit ihmiskunnalle virittämään sieluja sisäiseen
ja keskinäiseen henkisyyteen, tulemaan
tietoisena olentona energeettisesti ”tähän
hetkeen” musiikin melodiassa ja rytmisissä liikesarjoissa.
Suomen kansallisen henkisen energian laatu tulevaisuudessa ilmenee VII
– säteen (Kauris, Rapu, Oinas) voimassa ja sielun säteen energian laatu näyttää
olevan I – säde. Suomalainen sisukkuus
ja päättäväisyys, ovat erikoisia ja erittäin
harvinaisia kansojen sielun säteiden ominaislaatuina. Tämän säteen edistyneenä
maailmanpalvelijana Suuressa Suunnitelmassa toimintasi on Korkeimman Ikiolevaisen Tahdon ja Tarkoituksen istuttaminen ihmismieliin.
Ne yksilöt, joilla on astrologisessa
kartassaan Oinas, Leijona tai Kauris (I
– säde), kuten myös kansallisen persoonan ominaislaadullinen energia Neitsyt,
Jousimies tai Kalat (IV – säde), kokevat
kansamme henkisen tehtävän itsessään
paljon voimakkaammin kuin ne, jotka ilmentävät vastaavia, muiden kosmisten
energioiden laadullisia virtauksia yksilöminuudessaan. Suomen muinainen kalevalainen henkinen perintö on ollut kauan
kätkettynä ”tuhon voimilta”. Kun suuret
syklit vaihtuvat, kosmisen vuoden ja kuukauden energioiden muuntuessa vanhasta
uuteen, niin silloin monet Kalevan Tyttäret ja Pojat kehollistuvat yhtä aikaa, tehtävänään saattaa eteenpäin yhdessä oman
osansa Suuresta Suunnitelmasta...
Tähän ”kätkettyyn” Tietoon merkkeinä liittyvät esoteerinen Tähti, symbolina

Leijona ja värikoodina sininen ja valkoinen, jotka ovat vahvasti myös karman ja
karmallisen opetuksen tasapainosuhteen
värejä. Koskaan ennen nykyisen ihmiskunnan aikana ei ole ollut näin suurta kosmista taustavoimien tukea ja tietoisuutta.
Vaikka yksilöiden erilaisuus, ryhmien sisäiset joukkokarmat ja kosmisen alkuperän viritykset asettavatkin omat ehtonsa
sielukehitysasteen keskiarvon mukaisesti, niin ollessamme mukana ”sisällä” Kohtalon Varajoukoissa ja/tai toimiessamme
Maailman Palvelijoiden Uuden Ryhmän
jäseninä, on meillä hyvin suuri mahdollisuus ”sitoa yhteen” Maa-planeetalla saavuttamamme tietotaito-osaaminen.

Näiden kahden värin, sinisen ja valkoisen, oikeaan henkiseen yhdistämiseen
on kätketty täydellinen pelastustie. Valkoinen sisältää kaikki värienergiat ja sininen
on kurkkuchakran energiasäteen väri. Kolmannen silmän vahvistuminen ja avautuminen mahdollistaa aikaisempaa paremmin nähdä todellisuus ja totuus oikeassa
suhteessa omaan tarkkailutilanteeseen
nähden. Alamme selkeämmin käsittää
oman totuutemme suhteessa ympäristömme mielipiteisiin ja ehdollistumiin.
Värit liittyvät myös kahteen eri enkelijoukkoon, jotka ”taistelevat” ihmisten
rinnalla tiettyä orjuuttavaa, materiaan samaistumiseen vievää ja tietoisuutta sulkevaa suunnitelmaa vastaan. Koskaan ennen ihmiskehotietoiset olennot eivät ole
voineet toimia näin yksilökohtaisen täsmällisesti ja laaja-alaisen tehokkaasti virittyen Maa-planeettamme ulkopuolisiin,
kosmisiin tahoihin.
Yksilön vapaata tahtoa orjuuttavat
tuhon voimat ovat jälleen liikkeellä tuhotakseen Sisäisen Tiedon Kantajat. He
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yrittävät käyttää valtaansa luomalla kaoottisuutta ja lannistavia pelon raskaiden
energioiden värähtelyjä eri muodoissaan.
Tällä kertaa Meitä Sisäisen Valon lähettiläitä on hyvin paljon enemmän kehollistuneina kuin koskaan aikaisemmin nykyisen ihmiskunnan aikana. Sirius, Sanat
Kumara, Shamballa ja Suomi ovat samassa Suuressa Kosmisessa Säteessä. Koska
olemme kansakuntana idän ja lännen näkemysten polttopisteen paineessa, koko
pohjoisen pallonpuoliskon energinen tasapainotilanne rauhan puolesta on suoraan verrannollinen toimintaamme.
Kansallinen henkinen tehtävämme
aikamme materiaalisessa manifestoitumassa on selventää ja tuoda fyysistymään
todellinen Tietoisuuden Valo. Tämä edellyttää tahtoa ja kykyä tuoda ilmentymätön ilmentymään kaikilla mahdollisilla
käytettävissä olevilla kansainvälisen vuorovaikutuksen kanavilla. Aikamme vahvin energiavuodatus fyysistyi Urho Kaleva Kekkosen toimesta v. 1975 aikoihin
idän ja lännen vastakkaisten näkemysten edustajien allekirjoittaessa Helsingissä kylmän sodan päättäviä julkilausumia.
Universaalinen tehtävämme on toimia
sekä kansakuntana että yksilönä erilaisten
näkemysten ja maailmankatsomusten sillanrakentajana. Niin kuin tiedämme, on
idän yhteiskunnallisen arvostuksen lähtökohta poliittisessa lähestymisessä jotakuinkin vastakkainen lännen markkinatalous /
pääomaomistus-ihannointiin nähden. Ainoastaan puolueeton ja SITOUTUMATON
ja kaikin tavoin yhteistyökykyinen poliittinen toimintamalli mahdollistaa kansoja yhdistävän tehtävämme. Jos olet yhden
puolella, olet jotakin TOISTA VASTAAN!
Maamme asioista päättävät erilaiset viranhaltijat tarvitsevat henkisesti tasapainottavan tuen kansalaisten keskuudesta ymmärtääkseen Korkeimman Tarkoituksen ja
Tahdon. Olkoot lippumme värit perintönä
pitkältä muinaiskalevalaisuuden aikajaksolta ja esoteerisena koodina nykyisyyden läpi.

Perinnehoitojen verhottu tieto
suolistossa matala-asteista tulehdusta ja
muita ongelmia. Teollinen prosessoitu
ravinto ei mahdollista suoliston ruokaaineiden hajottamiseen osallistuvan mikrobikannan uudistumista. Tulisipa vielä
pohtia, mitä suoliston mikrobitoiminnan
elinolosuhteiden kannalta merkitsevät
säilöntäaineet, jotka elintarvikkeisiin lisätään säilyvyyden ylläpitämiseksi eli
mikrobitoiminnan estämiseksi. Eipä siis
ihme, että suolisto-ongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana.

PÄIVIÖ VERTANEN

Terveys
Ihmisen tärkein aarre ja kansakunnan
menestymisen edellytys on terveys. Sen
arvo ilmenee usealle vasta silloin, kun hän
on sen kadottanut. Terveyden säilyttämiseksi tarvitsemme tietoa siitä, mitä kehon
toiminnallinen ylläpito meiltä vaatii sekä
miten sen tarjoamaa informaatiota tulee
lukea. Kehoa tuleekin tarkastella aina kokonaisuutena huomioiden ihmisen fysiologinen, kemiallinen, mikrobiologinen ja
psyykkinen toimintakokonaisuus.

Ryhtivirheet ja kalevalainen
jäsenkorjaus
Ryhtivirheiden, virheasentojen vaikutus
kehon toimintaa heikentävinä ja sairauksia aiheuttavina tekijöinä on jäänyt liian
vähälle huomiolle terveyden- ja sairaanhoidossa. Kineettisissä toimintaketjuissa
oleva virheasento aiheuttaa kalvorakenteiden, jänteiden ja lihasten kiristymisen
kautta kudospaineiden kasvua, jolloin
osa soluista ei saa riittävästi ravintoa ja
happea ja jolloin myös mahdollistuu kalkin kertyminen nivelpintoihin. Yhä useammat nivelet toiminnallisessa ketjussa
joutuvat virheasentoon aiheuttaen kehon
kuormituksen epätasapainon. Kuormituksen vastaanottavat nivelet kuluvat, kalvorakenteiden kiristyminen estää aineenvaihduntaa, jolloin solut eivät saa ravintoa
uudistumiseensa aiheuttaen rappeumaa
ja lukuisia muita erilaisia ongelmatiloja
aina sisäelintoimintoja myöten.
Kalevalainen jäsenkorjaaja lukee lihasten jännitystilasta, kudospaineista ja
kivuntuntemuksista ongelmien syitä ja aiheuttajia, jolloin hoito voidaan kohdistaa
kipukohdan lisäksi myös ongelmia laa-

jemmin aiheuttavaan kohtaan. Tutkimuksissa on voitu osoittaa, että kalevalainen
jäsenkorjaus parantaa vaivoja vähentäen
ja poistaen kipuja sekä parantaen kehon
toimintakykyä ja samalla ihmisen elämänlaatua.
Hermojen pinnetilan vapautuessa ja
ylimääräisen kudospaineen poistuessa
myös kivuista on päästy eroon. Kalevalaisen jäsenkorjauksen mobilisoiva käsittely
on parantanut aineenvaihduntaa ja tehostanut siten ennen leikkausta toteutettuna
myös leikkauspotilaiden kuntoutumista. Samoin nivelten liikeratojen toiminnan palauttaminen, hermojen pinnetilan
vapautuminen ja ylimääräisen kudospaineen purkautuminen on voinut tehdä
suunnitellut leikkaukset tarpeettomiksi
vieden kivun pois.

Sairastuttava ravinto
Toinen kehon toimintoihin vaikuttava
tekijä on ravinto. Ravinnon laatuun kiinnitetään liian vähän huomiota, jolloin
erilaiset elintapasairaudet ovat päässeet
ottamaan vallan länsimaisessa yhteiskunnassa. Sokeri ja valkoinen jauho eivät ole
ravintoa, vaan aiheuttavat ja ylläpitävät

Via-Akatemian tapahtumia
Johdattelua ajatusjoogaan
- Raumalla ke 27.9. ja 15.11. klo 18, Mäkipääntie 26 A, Vasarainen
Tiedustelut: Jouko Palonen, 050 390 6517, joukopalonen@gmail.com
- Turussa su 19.11. ja 10.12. klo 18, Paimalantie 376
Tiedustelut: Kaisa Pakkala, 044 992 6191, kaisapakkalamaaria@gmail.com
Luentoja Turussa
- Maarian Myllyoja, Ruusuportti, Paimalantie 374
- Su 22.10. klo 13.00 – 16.00, Jumalkipinä ja ihmisarvot, Ritva Peltomäki
Olemme mukana Sateenkaaripäivillä 2017!

Artikkeli on otteita Kalevi Riikosen tulevasta kirjasta.

Kirjeopisto Via

Olavinkatu 34 B 22, 57130 Savonlinna
(015) 273 558, 050 567 9630
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Perinnehoitojen kunnioittaminen on
terveysteko
Hoidot ovat muuttuneet ja kehittyneet
kunkin aikakauden tarpeitten ja tietämyksen mukaan. Lääketieteen isäksi kutsutulla Hippokrateella oli oma laaja merkityksensä noin 2500 vuotta sitten. Hänen
näkemyksensä perustui ihmisen ja hänen
elinympäristönsä
kokonaisvaltaiseen
huomioimiseen.
Piirilääkäri Elias Lönnrot keräsi lähes kaksisataa vuotta sitten rahvaan keskuudessa käytettyjä hoitomenetelmiä
ja käsityksiä kooten ne silloin toimivien lääkärien oppikirjaksi. Hän loi useita
lääketieteessä tänäkin päivänä käytettäviä anatomisia rakenteita kuvaavia sanoja.
Voimakkaan yhteiskunnallisen kehityksen myötä on viimeisen viidenkymmenen vuoden kuluessa jouduttu siirtymään
yhä enenevässä määrin terveydenhoidosta sairauksien hoitoon.
Vanhoja toimivia hoitomenetelmiä on
nyt tutkittu tämän päivän tieteen keinoin.
Perinnehoitojen
neuvottelukunnan
myötävaikutuksella kirjoitetussa kirjassa ”Perinnehoitojen verhottu tieto” avataan tieteellisesti tutkittujen perinnehoitojen
merkitystä terveydenhoidossa.Tämä 252-sivuinen teos käsittelee perinnehoitojen merkitystä tämän päivän tietojen näkökulmasta.
Perinnehoitokirjan kirjoittamiseen
ovat osallistuneet; villivihannesten ja yrttien osalta prof. Sinikka Piippo; saunan
osalta emer. prof. Pentti Tuohimaa; kuppauksen, hieronnan ja jäsenten korjaamisen osalta emer. prof. Osmo Hänninen
sekä puheenjohtaja Päiviö Vertanen ja ravinnon osalta lääkäri Riitta Piilo. Osmo
Hänninen ja Päiviö Vertanen ovat avanneet terveydenhoitoon liittyviä historiallisia käsitteitä tähän päivään.
Kirjaa voi tilata Kalevalainen kansanparannus -säätiön kotisivujen kautta
www.kalevalainen.fi.
Katso takakansi

