
TURUN HENKINEN KESKUS RY:N LUENNOT KEVÄÄLLÄ 2021

Pääsymaksu 6 €, jäsenet 3 € (sis. teetarjoilun). Luennot ovat torstai-iltaisin kello 18.30. 
Konsan Kartano, Virusmäentie 9, 20300 Turku. Bussit 14 ja 15. Tied. Ulla Oksanen 044 592 9324. 

18.2. Helena Seppälä: Tunteet työkaluina. Jokaisen on 
mahdollista vapautua omista ehdollistumistaan ja 
antaa oman valonsa loistaa, millä on suuri vaikutus 
myös muihin.

25.2. Seppo Heinola: Sattumaa vai salatietoa – Nostrada-
muksesta Aleksis Kiveen. Esitelmä Nostradamuksen 
mystisistä ennustuksista perustuu osittain myös 
heprealaiseen mystiseen perimätietoon. Luennolla 
sivutaan mm. WTC tornien tuhoa ja pohditaan sitä, 
oliko tapahtuma ennustettu. Miten Aleksis Kivi liittyy 
kaikkeen tähän? Tarjolla myös kirjallisuutta.

4.3. Ylar Lindepuu: Miten vapautua pelosta. (luennoitsi-
jan kirjoja ja kursseja: www.parapsykologia.fi )

11.3. J.P. Jakonen: Näkökulmia kestävään henkiseen kehi-
tykseen - Seitsemän polkua tulevaisuuden uskontoon. 
(www.jpjakonen.fi )

18.3. Paavo Nevalainen: Ihmisen elinikäinen henkinen kasvu
(Robert Gegan, transpersoonallisuusajattelu, ym.)

25.3. Reijo Oksanen: Suufi laisuus, Islamin sisäinen opetus. 
Sen kolme ”pylvästä” ovat suufi t Jilani, Ibn Arabi ja 
Rumi. Suufi -teitä (esim.Naqsbandi, Merlevi, Bektas-
hi) on useita kymmeniä. Mukana luennoitsijan omia 
kokemuksia. (www.gurdjieff -internet.com)

8.4. Pentti Paakkola: Jälleensyntyminen ja kohtalo
15.4. Seppo Ilkka: Sfäärien harmoniasta tietoiseen Univer-

sumiin. (www.uusisade.fi )
22.4. Johanna Karpov: Astrologinen aikajana homeopaat-

tisesta näkökulmasta. Miten samankaltainen vetää 
puoleensa samankaltaista. (Yksityisistuntoja samana 
päivänä, ajanvaraus 041 5021669) (www.veneika.fi )

29.4. Askeleita kohti tulevaa -keskustelutilaisuus, ohjaaja-
na Paavo Nevalainen

6.5. Pirja Räsänen: Tuleva, mennyt ja nykyisyys – karmal-
linen spiraali halki ajan. Keskustelua ajan ja karman 
luonteesta karmatutkimuksen seka regressio- ja 
progressioterapian pohjalta (www.avaruustomua.net / 
-Silmukka menneisyyteen)

Vesi ja tietoisuus

ajanvar. puh. 045 129 6806
tai ilman ajanvarausta

0700 81888 (2,37e/min+pvm) 

Päivi Alanen
Selvänäkijä-meedio-parantaja

paivi@paivialanen.fi • www.paivialanen.fi 

Arja Vainio
Hieroja/vyöhyketerapeutti
045-2702066  •  arjavainio.fi@gmail.com
• Vyöhyketerapia
• Hieronta ja imukuppihieronta
• Antlitz-analyysit
• Intialainen päähieronta
Vastaanotto Liedossa    www.arjavainio.fi

Auringonsalo,
Turuntie 22, Salo
Turun Luontaishoitola,
Virusmäentie 9, 20300 Turku
Myös kotikäyntejä
Ota yhteyttä 040 130 5293
emilia.riihinen@gmail.com

Auringonsalo,
Turuntie 22, Salo
Turun Luontaishoitola,
Virusmäentie 9, 20300 Turku
Myös kotikäyntejä
Ota yhteyttä 040 130 5293
emilia.riihinen@gmail.com

ULL-BRITT NORDIN
SELVÄNÄKIJÄ-ASTROLOGI

0700 39 1737
(2,38 e/min + pvm)

Revera, 00260 Hki

Syvällisiä, toimivia ja
yllättäviä vastauksia
elämän herättämiin kysymyksiin:

Sisältörikkaat, kirkastavat tulkinnat –
kaikki saatavina kirjallisina/etänä!
• Astrologinen analyysi (auringonpaluu tai syntymäkartta)
 (puhelin / skype / kokoustila Turun ulkopuolella)
• Elämäntehtäväsi ydin; Sielunperhe (selvänäkö, kirjallinen)
• Läpivalaiseva karma-analyysi (selvänäkö, kirjallinen)
• Eläinkommunikaatio valokuvasta (kirjallinen, lemmikillesi!)
• Eläinkommunikaatiot myös edesmenneille lemmikeille
• Regressiohoito (voimallinen johdatettu matka menneisyyteen /skype)
• Enkelivalohypnoosi (kohtaa suojelusenkelisi, eheydy, avaa tukoksia)
Ytimeen porautuvat tekstit suoraan olemuksesi salaisuuksiin.
Upea palaute!
Hoitohypnoosit todistetusti vapauttavat
traumoja tunne- ja solutasolla.

www.avaruustomua.net/�
kosmisesta@gmail.com
 (puh.yhteydenotot040-778 2396 tekstiviesteinä!)

Katso lisää hämmästyttävän
seikkaperäisistä tulkinnoista:

Hyvinvointi & koulutuskeskus

0400 464 681

Hyvinvointi & koulutuskeskus

sen ennen juomista, paraneeko se? Ruo-
kakin siunataan monissa uskonnoissa. 
Paraneeko siinä vesi, jonka se ruoka sisäl-
tää? Siksikö se ruoka kannattaisi siunata 
vai oman mielenrauhan ja kiitollisuuden 
vuoksi vain?

Jos olen vihainen tai huonotuulinen ja 
poden jatkuvaa huonoa itsetuntoa ja soi-
maan itseäni ja tekemisiäni, niin pilaan-
tuuko vesi minussa? Onko vesi meissä se 
syy, että me sairastutamme itsemme omilla 
ajatuksillamme? Mitä jos minulla on joku 
negatiivinen läheinen ihminen, ystävä tai 
vaikkapa puoliso? Pilaantuuko minun ve-
teni minussa jos olen hänen lähellään? 

Sen ihmeen lisäksi, että Masaru Emo-
ton mukaan vesi ymmärtää sanoja ja mu-
siikkia, tutkija nimeltä Veda Austin on 
todennut veden ymmärtävän kuvia ja 
ajatuksia! Austin on uusiseelantilainen 
tutkija, joka on omistanut 8 vuotta ve-
den tutkimiseen ja kuvaamiseen. Masa-
ru Emoton tulosten vahvistamisen lisäksi, 
hän on osoittanut veden kopioivan ku-
via! Kun vedelle on näytetty valokuvaa, 
se muodostaa saman kuvan jäätyessään. 
Ja vielä ihmeellisempää, kun vedelle on 
ajateltu esim. purjevenettä, se jäätyessään 
piirtää sen. Löydät hänen tuotantoaan si-
vustolta www.vedaaustin.com. Niin, mitä 
tämä meille opettaa? Ainakin sitä, että 
kannattaa olla tietoinen omista ajatuksis-
taan vettä juodessa. Vesi on huomattavas-

ti herkempi elementti, kuin mitä olemme 
osanneet ajatellakaan.

Viimeisin ja ehkä mullistavin löytö-
ni on Nassim Haramein, sveitsiläinen fyy-
sikko. Nassim Haramein on tutkinut luon-
toa ja kysynyt itseltään kysymyksiä elämän 
monimuotoisuudesta ja mahdollisuuksista, 
joihin tieteemme ei anna vastauksia. Vuo-
sien itsenäisen opiskelun jälkeen hän opis-
keli lisää valitsemiensa fyysikkojen kanssa 
ja tuli lopulta yhteen muun tiedemaailman 
kanssa, ensinnäkin haastamaan vallalla ole-
via teorioita ja tuomaan uusia näkemyksiä. 
Nassim Haramein ansaitsisi ehdottomasti 
kokonaan oman artikkelinsa laajan näkö-
kulmansa ansiosta koskien universumia ja 
elämää. Ehkä palaan tähän myöhemmin.

Kaikkein perustavinta laatua oleva 
Nassim Harameinin teoria on, että avaruus 
ei olekaan tyhjä, vaan täynnä. Ja kaikki on 
samaa ainetta. Olemme avaruuden sisäl-
tämän informaation tiivistymiä, niin kuin 
ovat planeetat ja tähdetkin. Mielikuvana 
tämä tarkoittaisi sitä, että tämä koko uni-
versumi olisi ikään kuin liikkuva virta nes-
tettä tai geeliä, esimerkiksi vettä. Ja kaikki 
materia - ihmiset, eläimet, kasvit, planee-
tat - olisi tuon veden pyörteissä kulkevia 
jäähileitä tai jäisiä muodostumia. Näin jo-
kaisen kiinteän materian liike vaikuttaisi 
väistämättä toisiin kiinteisiin kappaleisiin. 
Ja siellä missä protoneilla, neutroneilla ja 
elektroneilla on järjestys, siellä on materi-

aa. Se, mitä Haramein kokeillaan todistaa, 
on ykseys - miten olemme kaikki yhteydes-
sä toisiimme - miten vaikka perhosen sii-
ven heilahdus on mukana aiheuttamassa 
lumivyöryä jossain toisaalla.

Mitä Nassim Haramein sanoo vedes-
tä? Hänen mukaansa aminohappoja, jot-
ka ovat DNA:n rakennuspalikoita, löytyy 
joka puolelta universumia. Avaruudes-
sa on myös vettä, vaikka kuinka paljon. 
DNA on ikään kuin antenni, joka värähte-
lee vesimolekyylin avulla, ja että vesimo-
lekyyli antaa informaation DNA:lle, eikä 
päinvastoin. Tämä tarkoittaa siis, että vesi 
muokkaa ja määrittelee DNA:n. DNA:n, 
joka on ihan kaikkialla.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa elämäs-
sämme? Sitä, että meidän tulee pitää 
huolta vedestä maapallolla. Meidän tu-
lee pitää huolta siitä vedestä, mitä juom-
me. Meidän tulee ymmärtää, että vettä on 
ilmassa, mitä hengitämme. Meidän tulee 
ymmärtää, että avaruus ympärillämme si-
sältää vettä, ja toimia sen mukaan. Sillä 
me saamme informaatiota ympärillämme 
olevasta vedestä, mutta me myös annam-
me informaatiota. Vesi kuljettaa anta-
mamme informaation ilmaan, jokiin, me-
riin ja avaruuteen, universumiin. Ja näin 
me luomme tätä universumia.

Vesi on arvoitusten arvoitus. Kaikki 
tämä saa minut kysymään, että..
Voisiko jumaluus löytyä vedestä?

HANNA SOKAJÄRVI

Kaikista aiheista, haluan kirjoit-
taa vedestä. Miksi koen sen niin 
tärkeäksi? Koska tiedän, että vesi 

on tärkein, jännittävin ja ihmeellisin ele-
mentti elämässämme! 

Tutustuin veden salaisuuksiin noin 
viisi vuotta sitten Gregg Bradenin sarjaa 
Missing Links katsoessani.

Intuitioni loisti olemassaolollaan huu-
tamalla; ”Hanna, tätä sinun täytyy tutkia 
lähemmin!”Tuntui, kuin olisin löytänyt 
aarteen! Elämästä uteliaana törmäsin val-
tavaan informaation määrään netissä. 

Kaikille tuttu Masaru Emoto oli en-
simmäinen löytöni. Hän oli 80-luvulla 
veden muistia ja tiedonsiirtokykyä tut-
kinut japanilainen tiedemies. Hän tutki 
erilaisia vesiä jäädyttämällä niitä ja ku-
vaamalla jäätyneitä kiteitä. Hän huomasi 
vesien muodostavan hyvin erilaisia, mo-
nimutkaisuudessaan toisistaan eroavia ja 
kauneudeltaan eritasoisia kiteitä, veden 
laadun mukaan. Hänen tutkimuksiensa 
mukaan veteen pystyy vaikuttamaan koh-
distamalla siihen rakastavia ja muita po-
sitiivisia ajatuksia ja tunteita. Vesi, joka 
aiemmin muodosti huonoja kiteitä, alkoi 
muodostaa kauniita ja hyvinkin symmet-
risiä ja komplekseja kiteitä saatuaan an-
noksen kauniita ja rakastavia ajatuksia, 

kiitollisuutta ja muita rakkaudellisia tun-
teita. Vesi ymmärsi myös sanoja, millä 
kielellä tahansa! Hän tutki myös muiden 
asioiden, mm. musiikin, vaikutusta ve-
teen. Voit löytää netistä hänen ohjeitaan 
tehdä itse terveellistä vettä, Hado-vettä ja 
hänen luomaansa kuuluisaa riisi-vesiko-
keilua ovat testanneet tuhannet ihmiset 
kodeissaan.Olin aivan haltioissani luki-
essani hänen tutkimuksistaan, sillä kaik-
ki nämä löydöt kertovat niin paljon ihmi-
syydestä - tunteista, ajatusten voimasta ja 
rakkaudesta. Olin tutustunut jo aiemmin 
Kalevi Riikosen tapahtumassa Grander-
menetelmään veden tasapainottamiseksi 
ja tottakai hankin sellaisen!

Veden ominaisuuksia tutkiessani löy-
sin Professori Luc Montagnierin. Tämä 
Nobel-palkittu virologi löysi HI-Viruk-
sen vuonna 1983. Hän jatkaa ranskalai-
sen tiedemiehen Jacques Benvenisten jo 
1980-luvulla aloittamaa tutkimusta ve-
den muistista. Jacques Benveniste halusi 
todistaa homeopatian toimivuutta. Ku-
ten voimme arvata, vaikka hänen tutki-
muksensa olivat lupaavia, tiedemaailma 
lopulta lannisti hänet. Jacques Benve-
niste menehtyi 2004. Luc Montagnierin 
unelmana on jonain päivänä saada lähe-
tettyä potilaalle lääke sähköpostin liittee-
nä elektromagneettisena nauhoitteena, 
jonka potilas sitten voi soittaa itselleen. 
Koska meissä on 70% vettä, sisäelimis-
sä ja aivoissa jopa 90%, sähkömagneet-
tinen värähtely vaikuttaa meihin. Hänen 
teoriassaan elektromagneettinen nau-
hoite muuttaisi potilaassa olevaa vettä, 
eikä kemiallisia lääkkeitä enää tarvittai-
si. Luc Montagnier on jo osin onnistu-
nutkin! Kokeessaan hän on laittanut po-

tilaan dna:ta tislattuun veteen, sitten tätä 
yhdistelmää on laimennettu niin mon-
ta kertaa, että dna:ta ei enää vedessä ole. 
Tuosta tyhjäksi asti laimennetusta ve-
destä on muodostettu elektromagneet-
tinen nauhoite, joka sitten on lähetetty 
toiseen laboratorioon tuhansien kilomet-
rien päähän. Tuossa laboratoriossa säh-
kömagneettinen informaatio on ”soitet-
tu” tislatulle vedelle, josta sitten on kuin 
onkin saatu miltei 100% vastaavuus alku-
peräisessä vedessä olleelle dna:lle! Aivan 
uskomatonta! Teoria veden muistista pe-
rustuu veden molekyylien järjestäytymi-
seen. Ne muodostavat ”clustereita”, jotka 
ovat pieniä joukkioita, joiden sisään jää-
vässä tilassa informaatio säilyy. 

Olin löytänyt aarteen! Aloin miettiä, 
mitä vettä juon. Tein Hado-vettä itse ko-
tona. Katselin luontoa ja kaikkea, missä 
on vettä ja kysyin itseltäni sata tuhatta ky-
symystä. Jos nyt juon tuota vettä, mitä ha-
nastani tulee, mitä se minulle tekee? Jos se 
vesi on kulkenut kaikkien ruosteisten rau-
taputkien lävitse, niin..? Mitä aineita sii-
hen on liuennut? Ja vaikka mitään ei oli-
sikaan siihen liuennut, niin onko se vesi 
kärsinyt matkallaan lasiini? Mistä se vesi 
on peräisin? Ja vielä.. veden määrä maa-
pallolla on aina sama, joka päivä, joka 
tunti. Eli tuo vesi, mitä juon, on voinut 
käydä vaikka Himalajalla, noussut kos-
teutena ilmaan ja satanut alas täällä Suo-
messa ja lopulta päätynyt sinne jonnekin, 
mistä sitä hanaani kuljetetaan. Se on myös 
saattanut käydä ihan omassa vessassani 
ja kulkeutunut vedenpuhdistuslaitoksen 
kautta taas takaisin. Kuinka kauas taakse-
päin vesi muistaa? Satoja vuosia? Tuhan-
sia? Miljardeja? Ja mitä sitten, jos siunaan 

12 13


