Vanhasta maailmasta
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uonnonmullistusten määrä ja voimakkuus on jatkuvasti kasvanut. Silti
ihmiskulttuurin tuhoisat luomukset ja
utopiat yhä pitävät pintansa pallollamme.
Monet meistä odottivat (pelkäsivät tai toivoivat) suurta muutosta vuoden 2012 talvipäivänseisauksessa. Siksi saattaa tuntua
siltä kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.
Mistä perimmältään lieneekään kysymys,
todellisuudesta vai harhasta...
Kasvukausi 2013 oli ennätyspitkä kaikkialla Suomessa. Normaalisti syksyllä kukkivat kasvit puhkesivat kukoistukseen kevätkukkijoiden kanssa. Leskenlehti ja
maitohorsma värjäsivät yhdessä pientareita.
Kosteimmilla kolkilla lehtivihreys siirsi ruskan alkua tavallista myöhemmäksi. Kasvuenergioiden ilotulitus raotti ovea johonkin
myyttiseen valtakuntaan.
Nyt myrskyt pyyhkäisevät kerta toisensa
jälkeen Atlantilta Itämerelle, tuovat lauhaa
ilmaa tullessaan talven keskelle. Tammikuun alussa lumeton vyöhyke ulottuu lä-

hes Pohjois-Suomen porteille. Yhtenä päivänä vanhat ennusmerkit pitävät paikkansa;
iltaruskosta seuraa kaunis päivä. Toisena
vuorokautena kaikki tulkinnat ovat turhia;
korkeapaine hajoaa hetkessä tai lumi sataa
oudoille leveysasteille. Ilmanala tekee suomalaisista enemmän eurooppalaisia.
Heikentyneen magnetosfäärin läpi siivilöityy tavallista enemmän kosmista säteilyä.
Tapahtuma ei ole ainutkertainen, vaan osa
maan/auringon/galaksimme syklejä.
- Löysin uudenvuodenpäivänä pohjoisen hangelta tukkimiehentäin. Koskaan aiemmin en ole tuota männynkaarnan alla
talvehtivaa, keväällä runsaana parveilevaa
kovakuoriaista lumelta havainnut. Onko se
symbolinen, konkreettinen vai satunnainen
todiste muutoksen voimasta?
Aina suurten muutosten yhteydessä
evoluutio kiihtyy, synnyttää uusia lajeja ja
muokkaa olemassa olevien energioita. Lisääntyneet luonnonmullistukset eheyttävät
ihmistoiminnan hämmentämiä ekosysteemejä. Tähän siirtymähetkeen ovat kosmiset
tuulet kuljettaneet runsaasti myös toisten

Etäopetusta henkisen kehityksen tueksi!
Aiheina mm: intuitiivinen energiahoitaminen,
henkinen yrittäjyys, ymmärrä perusenergiaasi,
miten tuoda sieluenergiaa toimintaan
Tutustu: www.soulschoolgotland.info

planeettojen energiamuotoja, joiden kuuluu aineellistua maan sfääreissä. Maankuoren peikkoenergiat jylläävät mullistusten aikakaudella, vuorten liikkuessa, kallioiden
repeytyessä, tulivuorten purkautuessa.
- Peikonmalja (nimetty suomeksi vasta hiljattain), harvinainen koivulahopuulla
kasvava kotelosieni, kohotettiin uuden ajan
kunniaksi.
Vuoden 2013 loppupuolen voimakkaat
muutosenergiat saivat varmasti monet miettimään ajanlaskun oikeellisuutta. Vaikkei
talvipäivänseisauksena 2012 varsinaisesti
olisikaan käännetty tiimalasia, tulivat rinnakkaistodellisuudet silloin läsnä olevammiksi tähän maailmaan. Uskon magneettikentän heikentymisen tai hetkellisen katoamisen
tukevan tätä prosessia. Magnetosfäärin läpi
pääsevä kosminen säteily lienee neutraalia tai
aktivoivaa niille ihmisille, joiden aivoevoluutio mahdollistaa irtipäästämisen. Se saattaa
parantaa fyysisesti sairaat, mutta myös tappaa
muotittuneet terveet.
Todellisuutemme määräytyy nyt syvimmän elämäntehtävämme mukaan, joten osa
henkisistä kanssakulkijoista katosi/katoaa
ympäriltämme. Muutosvastarintaisimmat
valitsivat vanhan muotin, missä ylivertainen
ihminen hallitsee luonnonlaista piittaamatta. Täällä Suomessa kellumme muinaisella
saarella, jonka ikivanhaan, kvartsirikkaaseen kallioperään on varastoitunut koko
maailmanhistoria. Valinnastamme riippuu,
seuraammeko viimeisimmän valtakulttuurin, muinaisten korkeakulttuurien vai alkuperäisen luonnon kutsua. Muutos ohjaa
meitä yksilölliseen maailmankaikkeuteemme, jonka mustan aukon läpäistyämme löydämme syvemmän rakkauden, yhteyden
kaikkeen olemassa olevaan.
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TERVETULOA!

Kirjamyyntiä ja -lainausta esitelmien yhteydessä
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Kone kartoittaa terveysriskit
– solut syyniin
• Urogenitalia ja puhdistustoiminnot (virtsatiet, sukuelimet, munuaisten suodatuskyky)
• Yleinen metabolia eli aineenvaihdunta
• Hengityselimet/keuhkot
• Aivotoiminnot

Kirsti Lampinen
Ecomedic OY
Lintukulma 8,
02660 Espoo
0400 751591
www.ecomedic.fi
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uinka terveysriskit voidaan saada selville muutaman minuutin tutkimuksen
perusteella! EIS - ohjelma laitteistoineen pystyy siihen.
EIS on lyhennys sanoista Electro Interstitial Scan.

EIS = solun sisäinen tutkimus
Testi on yhtä helppo ja mutkaton kuin painon
ja pituuden mittaaminen. Menetelmän ovat kehittäneet ranskalaiset lääkärit, Nobelin kemian
palkinnon voittanut kemisti ja kvanttifyysikko
sekä matemaatikot ja tietokoneasiantuntijat.
Tänään tämä on ainoa teknologia, joka
muutamassa minuutissa antaa totaalin toiminta-analyysin sekä elimistä että kehon
toiminnoista.
Jo varhaisessa alkuvaiheessa voidaan havaita häiriöt elintoiminnoissa ja elimissä ennen sairauksien puhkeamista ja diagnostisointia. Pystyt itse omilla teoilla ja valinnoilla
vaikuttamaan terveyteesi ja sen ylläpitoon.
ESG = Elektorosomatogram rekisteröi
koko kehon toiminnot samalla tavalla kuin
EKG kertoo sydämen tilasta tai vastaavasti
EEG osoittaa aivojen toiminnot.
Skannaus tapahtuu kuuden anturin kautta lähettäen ja vastaanottaen matalataajuisia
1,28 voltin signaaleja. Ohjelma antaa monipuolisen raportin terveysriskeistä mitaten 69
eri ihmiskehon fysiologista parametria.
• Cardiovasculaariset toiminnot (sydän, verisuonet)
• Immuunijärjestelmä
• Ruoansulatus/suolisto
• Neuromusculariset toiminnot (hermolihas) sympaattinen ja parasympaattinen
hermosto.
• Umpieritys eli hormonitoiminnot

Kun tiedät riskisi, niin sinun on helppo
puuttua niihin elintapamuutoksilla ennen
kuin kehittyy patologiaa. Solutoimintojen
muutokset näyttävät sairastumisriskit jo
useita vuosia ennen oireita.
Tuloksista näemme myös, mitä ruokaaineita tulisi välttää ja mitä lisätä samoin
kuin mitä vitamiineja, mineraaleja ja hivenaineita mahdollisesti tarvitset lisää - ja paljon muuta tietoa elintoiminnoistasi.
Solulääketieteellisen näkemyksen mukaan ei ole 326 sairautta - on vain sairaita
soluja eli muutoksia solujen toiminnoissa.
Kun on tehty muutoksia elintavoissa ja
muissa toiminnoissa niin uusintatutkimuksilla on helppo seurata, mitä valinnoilla on
saatu aikaan verrattuna edelliseen tutkimusaineistoon. Siis ei ”musta tuntuu”, vaan
kuvaa ja tekstiä ennen ja nyt.
Asioita joihin voimme vaikuttaa omilla
valinnoillamme ja riskit jotka testissä näkyvät jo hyvin varhaisessa vaiheessa vuosia ennen niiden diagnostisoitavuutta ovat esim. II
tyypin diabetes ja sepelvaltimotauti. Tässä
otteita muutamasta lehtikirjoituksesta, kun
tilanne voisi olla toisin.
Diabetekseen sairastuu vuodessa
satoja nuoria aikuisia
- Sairautta ei löydetä helposti, sillä
vain noin puolet jää kiinni verensokerimittauksessa. Sanoisin, että päivässä siihen sairastuu kaksi tai kolme nuorta, alle
nelikymppistä aikuista, sanoo professori
Johan Eriksson Helsingin yliopistosta.
Kaikkiaan Suomessa on kakkostyypin diabeetikkoja puoli miljoonaa. Lapsia heistä on vain muutama, mutta painoindeksin nousu 3-11-vuotiaana lisää
huomattavasti riskiä sairastua nuorella
aikuisiällä.
- Jos trendi jatkuu nykyisellään, parinkymmenen vuoden päästä Suomessa
on 2 miljoonaa kakkostyypin diabetesta
sairastavaa, Eriksson sanoo.

Synnynnäinen
INTUITIIVINEN PARANTAJA
KATERIINA KAVÉN
Vastaanotto TURUSSA Konsan Kartanossa
SALOSSA Vita Plazassa
Puh. ark. 12–13 040 952 3573
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Asiakkaiden mielipiteitä:
”Sain paljon tietoa terveydentilastani ja nyt ovat
käynnistymässä jatkotutkimukset.
Tutkimuksella sain tietoa, jota en yksinkertaisesti olisi pystynyt mitenkään muuten etsimään
näin laajasti. Yksittäiset laboratoriotutkimuksetkaan
eivät anna näin laajaa kuvaa.
Olisin toivonut kyllä hieman parempia tuloksia
itsestäni, mutta vähintään nyt tiedän, missä mennään. Tämä helpottaa ja tarkentaa valintojani oikean
ruokavalion ja tarvittavien lisäravinteiden suhteen
Pieni hinta siitä kaikesta tiedosta, mitä tämä tarjoaa.
Suosittelen lämpimästi EIS -tutkimusta!”
Tommi Kangas, Kaarina
”Erityisen hämmästynyt olen siitä, että ohjelma on havainnut oikeaa olkapäätäni vaivaavan hermopinteen.”
Kauneus&Terveys, Tea Malms
” Koneen skannaamat löydökset eivät yllättäneet terveystietoista koekaniinia. Saatujen tulosten kanssa on
vaikea olla eri mieltä. Kolotusta ja jäykkyyttä on siellä,
missä kone näyttää vajaatoimintaa. Kokonaan eri
asia on, kuinka muuttaa omaa toimintaansa, jotteivät
järjestelmän antamat ennusteet toteudu. Uskoisin,
että tiedot johdattaisivat terveyden alan ammattilaisen
nopeasti oikeille jäljille. Järjestelmä antaa myös ohjeita
muutokseen, joista yksi tärkeimmistä on ruokavalio.”
Tekniikka&Talous, Kauko Niemi

Kolmasosalla sepelvaltimotautiin sairastuneista ensimmäinen oire on äkkikuolema.
Tämä on synkkä totuus, koska suuri
osa ihmisistä ei edes tiedä sairastavansa
sydän- ja verisuonitautia.
- Tauti kehittyy hyvin hitaasti ja vaivihkaa, joten sitä ei ole helppo huomata,
dosentti Johan Fagerudd huomauttaa.
Ensin verisuonen seinämään alkaa
kerääntyä kolesterolia, sitten siihen syntyy kovettuma eli plakki, joka ahtauttaa
suonta ja lopulta suoni tukkeutuu, kun
esimerkiksi kovettuma repeää ja verihiutaleet hyytyvät plakin päälle.
- Tällöin ihminen saa sydän- tai aivoinfarktin tai kuolion esimerkiksi jalkaan.
Fagerudd huomauttaa, että sydän- ja verisuonitaudin riskeistä on kuitenkin tietoa, ja niihin vaikuttamalla voidaan vähentää sairastumisvaaraa. Siksi jokaisen
olisi hyvä tietää omat riskinsä.
Kirsti Lampinen esittelee EIS-tutkimusmenetelmää Turun Luontaishoitolassa ti 18.2. klo 18. Katso Konsan
Kartanon ohjelma, keskiaukeama

* Yksilöhoitoja
kaukoparannusta
* Ryhmä- ja joukkoparannustilaisuuksia
* Kurssi-/lomamatkoja Kreikkaan
www.kateriinakaven.ﬁ

