Luonto uuden aj an k ynnyksellä
(Mietteitä maa ilmanlopusta)

M

aailman energiamuutos lähti liikkeelle 1990- luvulla. Silloin luonnonympäristöihin kylvettiin uuden ajan siemeniä, universaaleja ratkaisuja harmonian
saavuttamiseksi. Luonnonhenget kutsuivat
ihmisiä alkuperäisluontoon. Pehmeämmät
arvot nostivat päätään. Yhä useampi tahtoi
puolustaa luonnon ikiaikaista itseisarvoa.
Vahvistuneet energiat synnyttivät aineellisessa luonnossa uusia lajeja. Vielä
tuossa vaiheessa niiden ainekset kasattiin
enimmäkseen maanpäällisestä olevasta.
Monimuotoisuus tuli sanana tutuksi. Poh-

Muutosajan kiihdyttämästä evoluutiosta huolimatta tavoitteli sukupuuton kylmä koura
useita eliöitä ja kokonaisia elinympäristöjä
vielä 1990-luvulla. Pohjois- Suomessa onnistuttiin suojelemaan hiukan laajempia
luonnonmetsäalueita, joissa voimakkaat paikanhaltijat kirnusivat esiin uutta eliöstöä ja
vahvistivat kituuttelevien lajien elämänenergiaa. Toisin sanoen; Suomessa käydyt metsäsodat päätyivät luonnollisuuden voittoon.
Pehmeämpien arvojen esiinmarssia
tukivat myös tieteellisesti tunnustettu kasvihuoneilmiön kiihtyminen (ilmaston tavallista nopeampi lämpeneminen) ja maapalloa liialliselta auringon ultraviolettisäteilyltä
suojaavan otsonikerroksen oheneminen.
1990-luvulla myrskyt ja sateet lisääntyivät monilla maapallon kolkilla. 1994
koettiin Suomen sisämaassa useampikin
trombi, kesäisiin ukkosrintamiin liittyvä
pienialainen pyörremyrsky. Siitä lähtien ne
ovat olleet jokavuotisia vieraita.
Erityisesti Etelä-Suomesta katosivat oikeat talvet. Kevätenergia ei hellittänyt edes
tammikuussa otettaan, joten lumi saattoi
sulaa (mikäli oli tullutkaan) äkillisen läm-

pöaallon seurauksena. Pajunkissoja löytyi
jo loka-marraskuussa, eivätkä korva- tai
huhtasienten syksyiset itiöemät jääneet vain
yksittäistapauksiksi. Tupasvilla kurkisti
pälvipaikoista tai ohuen hangen läpi KeskiSuomessakin jo helmikuussa, ensimmäisten
valkovuokkojen ehtiessä samoilla leveysasteilla kukkaan ennen vappua.
Viime vuosituhannen lopun energiamuutokset aktivoivat maankuoren. Tulivuorenpurkaukset, maanjäristykset ja niitä
seuranneet tsunamit yleistyivät.
2000-luvulle siirtyminen pelotti ja samalla
herkisti monia ihmisiä. Ajan kiihtymiseen
reagoivat jo ummikotkin. Yhtäkkiä ei enää
puhuttu otsonikerroksen ohenemisesta.
Vuodenaikaiset vaihtelut stratosfäärissä
olivat tasoittuneet. Ilmakehää tuhoavien yhdisteiden käyttökiellot ja inhimillisen atmosfäärin jonkinasteinen puhdistuminen mahdollistivat yhdessä tilanteen paranemisen.
Vuosien 2001–2003 tammikuissa satoi
maailmaan vaaleanpunaista universaalin
rakkauden energiaa. Viimeisenä ”sadekautena” onnistuttiin tällainen ilmiö ikuistamaan myös kameralla. Ilmassa roikkuva
vaaleanpunainen usva selitettiin siinä lehtikuvassa poikkeukselliseksi valon taittumiseksi pilvikerroksesta.
Lokakuussa 2002 ja 2003 näin itse erään
toisen harvinaisen, ”luonnontieteellisen”
ilmiön. Pieni tumma pilvi purjehti kirkkaalla taivaalla auringon eteen, muutti kaiken
kiinteän maassa vahvasti vaaleanpunaiseksi.
Muutaman minuutin kuluttua värimuutoksesta satoi pilvestä rakeita, sitten räntää ja lopuksi lunta, suurina, säännöllisinä hiutaleina.
Elokuussa 2003 ja 2006 näin elämäni
parhaimmat revontulet. Vaaleanpunaiset, punaiset ja violetit värisävyt esiintyivät voimallisi-

Tervetuloa Turun Luontaishoitolaan
Foreverin Argi+ ja Aloe Vera tuote-esittelyyn
Tule kuuntelemaan miten Argi+ saa sydämesi,
verisuonesi ja koko kehosi voimaan paremmin.
Miten Argi+:n avulla saatat saada apua sokeriarvoon ja vanhenemiseen liittyviin oireisiin.
Aika: 12.3.2013, 23.4.2013

ja 14.5.2013
klo 18.30

Paikka: Virusmäentie 9 TURKU

Forever Living Productsin itsenäinen jälleenmyyjä

Juha Vartiainen 040 900 2533
juha.vartiainen@auravalmiste.fi

18

Ulla Oksanen 044 592 9324
turunluontaishoitola@gmail.com

na noissa yllättävän aurinkomyrskyn tuliaisissa. Taivaan halki vilistivät tulevat tapahtumat
ja mitä moninaisimmat henkiolennot.
Uuden vuosituhannen myötä luonnonhenget lähestyivät yhä enemmän ihmistä.
Tämä tapahtui laajemmin tunnetasolla,
aiemmasta muodollisesta yhteydestä poiketen. Ihmisen energiamuutos eteni keholliselle puolelle, aktivoiden itsehoidollisia mekanismeja. Yksisarviset laukkasivat
esiin universumista, mahdollistivat uuden
chakran avautumisen. Samalla villieläinten
vuosituhantinen kammo ihmistä kohtaan
väheni huomattavasti.
Vuodenkierrossa keväät pitenivät ja kesät lyhenivät. Talvet muuttuivat kovemmiksi
eteläisillä leveysasteilla. Maailmankaikkeudesta oivallettiin paljon uusia asioita. Mustat aukot, madonreiät ja rinnakkaistodellisuudet puhututtivat tieteessä. Avaruudesta
virtasi maapallolle uudenlaista luonnonhenkienergiaa. Sen myötä löytyi kotoisesta
metsäluonnostamme aivan poikkeuksellisia
eliöitä ja eliöryhmiä.
Marraskuussa 2009 näin kainuulaisessa ikikuusikossa uuden kääväkäslajin
luomisen. Kosminen luonnonhenkiviritys
liittyi keiju- ja tonttuenergian villiin tanssiin,
muodosti suurelle kuusilieolle sädehtivän
spiraalin. Metsänhaltija antoi ymmärtää, että
yhdeksän kuukauden kuluttua tuosta rakastelusta voisin todistaa ennennäkemättömän
eliön aineellistumista. Vielä en kuitenkaan
ole tuolle kummireissulle ehtinyt...
2010-luku onkin sitten ollut nopeutettua
prosessia. Maailmaan syntyvät lapset ovat
enemmän auki kaikelle elämälle. Uudet
energiat pakottavat ristiriitaiset salaisuudet
ja epämiellyttävät asiat pintaan yksilöistä,
yhteisöistä ja yhteiskunnasta.
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joisen havumetsävyöhykkeen merkitys yhtenä lajisampona ja maapallon keuhkoina
korostui. Enää ei arvosteltu vain sitä, mitä
sademetsille tapahtui.
Monien taigalajien energeettiset syntypaikat (aineellistumispisteet) sijaitsevat Itä-Fennoskandiassa, merellisen ja mantereisen ilmaston vaihettumisvyöhykkeellä. Jääkausien
lajittelema maaperä mahdollistaa eloperäistä
ainesta hajottavien ja kasvien kanssa symbioottisten sienten hyvinvoinnin. Tämä ääretön
rihmastouniversumi on monimuotoisten taigametsien elinehto, mihin melko vähäisetkin
ihmistoimet häiritsevästi vaikuttavat.

vässä auttaa oma, turvallinen voimapaikka,
juurruttava piste harhojen keskellä.
2010-vuoden alussa näin unen, missä
esiintyivät sanat valo/viisaus/valaistuminen.
Kun valo matkaa usvan läpi ja löytää viisauden, seuraa tuosta kliimaksista valaistuminen. Se lienee uuden ajan tarkoitus maapallon eksyneelle joukolle, ihmiskunnalle.
Rinnakkaistodellisuudet ovat nyt erityisen auki. Tututkin paikat näyttävät hetkittäin
täysin vierailta. Unohdamme asioita, mutta
koemme samalla voimallista johdatusta.
Muotit murenevat todellisuuden ympäriltä.
Ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset
ensimmäisiksi, kun tulevaisuuden tiimalasi
käännetään.
Rajaton rakkaus ympäröi pilaantuvaa möykkyä, jonka ihmiskunta on pyörittänyt ahneutensa ja vallanhimonsa monumentiksi. Tuon
keinotekoisen planeetan sisältä löytyvät niin
kuoleman kaivokset ja metsäteolliset maailmanlopun maisemat kuin egoistiset herruuskuvitelmat ja tapahtumiin vaikuttavat
salaseurat.

Monet sukupuuton partaalla roikkuneet
eliöt pelastuivat elämään. Kiihtyneen evoluution seurauksena ylitimme rajan, missä
lajistollinen monimuotoisuus kääntyi kasvuun. Tieteessäkin tapahtuu läpimurtoja.
Uusimpien geenitutkimusten perusteella
jokin nisäkäs voi olla läheisempää sukua
sienelle tai kasville kuin toiselle nisäkkäälle. Henkisessä mielessä tämä lienee
ihan luonteva havainto; mielielinympäristö
(energeettinen alkukoti) yhdistää.
Aivokeskeinen ihminen saattaa koostua
useammasta lajista tai jopa suvusta. Tänä pimeänä vuodenaikana joutuu jokainen meistä valitsemaan todellisuutensa. Siinä tehtä-

Aurinko lähettää voimakkaan protoni- ja
elektronisuihkun kohti maata. Yön pimeydessä ihastelemme revontulia, joiden ääni
kuulostaa universaalilta musiikilta maanpinnalla.
Silmänräpäyksessä kaikki muuttuu.
Keinotodellisuus lakkaa toimimasta. Osa
kosmisesta säteilystä läpäisee heikentyneen
magnetosfäärin. Jotkut sairaat ihmiset paranevat kuin salamaniskusta, joidenkin jättäessä maankamaran saappaat jalassa.
Hyvää Uutta Vuotta kaikille, millaisen maailman sitten itsellenne valitsettekin!
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