
Kauneus taas yksinään on ongelmal-
linen asia, osin juuri siksi, että se on niin 
epämääräinen. Pelkän kauneuden tavoitte-
lu johtaa helposti pinnallisuuteen. (Ojanen)

Elämän tarkoituksena yksipuolinen 
kauneuden ihannointi helposti vääristää 
todellisuuskuvaa. Ihmisarvot pelkisty-
vät itse rakennetun mielikuvan ympärille.
Toisaalta kauneuden idean hylkääminen 
johtaa mustavalkoiseen järkimaailmaan, 
jossa tunneminän kokemukset minimoi-
daan ja pahimmassa tapauksessa jopa 
kielletään. Ojanen sanoo kauneuden ole-
van suostumista, sen näkemistä, että kau-
neus on elämään kuuluva asia ja mahdol-
lisuus.

Kauneus on mahdollisuus

Ajatus on luovaa voimaa, jonka avulla 
voimme suunnata ympärillämme kulke-
via energioita. Pysähtyminen kauneuden 
äärelle antaa mahdollisuuden lisätä hy-
vää energiaa. Kauniit ajatukset muuttavat 
mieltä, rauhoittavat, uudistavat. Auttavat 
nousemaan epätoivon ja tylsyyden kuo-
pasta. Tietoinen pysähtyminen kauniin 
hetken vastaanottamiseen kehittää kykyä 
olla läsnä ja vuorovaikutuksessa ympäris-
tön kanssa. Kyky kohdata Ikuisuus ja kor-
keampi tietoisuus vahvistuu.

Yksikin kaunis ajatus voi vapauttaa 
mielemme turhautumisen suosta ja ko-
hottaa tietoisuutemme negatiivisuuksien 
yläpuolelle. Toistamalla, harjoittelemal-
la mieli vahvistuu luomaan lisää kauneut-
ta. Opimme näkemään ja synnyttämään 
kauneutta sekä ammentamaan siitä sisäistä 
voimaa, vaikka raskasmielisyys yrittää tu-
kahduttaa elintilaamme. Mitä määrätietoi-
semmin, kun meitä uhkaa lannistuminen, 
tartumme hetkeen ja kiinnitämme huomi-
omme johonkin kauniiseen, sitä helpom-
min opimme vähitellen päästämään irti 
negatiivisuuksista. Huomaamme hallitse-
vamme ajatuksiamme kauneuden avulla.
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Tehtäväni 
ley-linjojen parissa

LILLE LINDMÄE

Koko maapallolla on hyvin viisasti 
suunniteltu ja rakennettu yhte-
neväinen energiajärjestelmä.Tut-

kimukset näyttävät, että järjestelmään 
kuuluvat pyramidit, pylväät, dolmenit, 
tietyt kivet, kukkulat ja vuorien huiput, 
joilla on pyramidimuoto. Pyramidit ra-
kennettiin, jos mahdollista, vesistöjen 
lähelle. Energioissa on informatio ja vesi 
kantaa sitä hyvin kauas. Monenlaisia ener-
gialinjoja sijaitsee maan sisällä ja maan 
päällä, osa linjoista kulkee vuorenhuipus-
ta toiseen ilman kautta, ym. Rakennelmia 
tehtiin myös kukkuloille, missä ovat ener-
geettisesti aktiiviset murtumapaikat maan 
sisällä.

Venäläinen muinaisten asioiden tutki-
ja, professori Valeri Uvarov kirjoittaa, että 
pyramidit on rakennettu spiraalimaises-
ti (kierteisesti) ympäri maapalloa etelästä 

pohjoiseen. Pyramideja on tuhansia. Nii-
tä löytyy maan pinnalla, maan sisällä sekä 
merien ja valtamerien pohjalla. Jatkuvasti 
löydetään uusia.

Nykyään on olemassa laitteita, joilla 
voidaan tutkia maan energioita. Uusissa 
tutkimuksissa on noussut esille Krimi, jos-
ta on löydetty 48 pyramidia, joiden kerro-
taan olevan 65 miljoonaa vuotta vanhoja ja 
joiden rakentajat olivat rakennustekniikan 
perusteella taitavampia kuin nykyihmiset.

Olen tutkinut Bosnian pyramidien 
ympäristöä ja löytänyt sieltä tiheän ley-
linjojen verkoston. Länsi-itäsuuntaiset 
Bosnian linjat läpäisevät myös Krimin py-
ramidien alueen.

Pyramidit vetävät universumista tie-
toisuusenergioita ja vahvistavat lähellä 
olevien ley-linjojen energiaa. Informaa-
tiopitoinen energia kiinnittyy myös py-
ramidin lähellä olevaan veteen ja niin le-
viää informaatioenergia kauas.         ▶▶
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Kun elämässä nousevat myrskyt, 
ovat maailman kuohut synkkää 
katsottavaa. Ympärillä on paljon 

uupumusta, vihaa, ahneutta, vallanhi-
moa, kaikkea sitä, joka piilottaa alleen 
ihmisluonnon pyhyyden. Silloin on aika 
tietoisesti nostaa silmiensä eteen jotakin 
kaunista. Voimme keskittyä näkemään 
kaikki pienet asiat, kauniit kuvat, hyvät 
ajatukset, kohottavat hetket elämässä ja 
tarttua niihin.

Antiikin aikana kauneus käsitteenä 
liitettiin oikeisiin mittasuhteisiin ja har-
moniaan. Objektin mittasuhteiden tar-
koituksenmukaisuus oli osa kauneuden 
ilmenemismuotoa. Mikäli objektin mit-
tasuhteet eivät palvelleet tälle ominaista 
toimintaa, se ei myöskään voinut olla 
kaunis.

Platon puolestaanmääritteli kauneu-
den idean eli todellisen kauneuden, jos-
ta aistimaailmassa ilmenevä kauneus on 
vain heijastus. Jatkuvasti muuttuvan ais-
timaailman taustalla oleva todellinen 
muuttumaton kauneus voidaan hänen 
mukaansa tavoittaa ainoastaan järjen 
avulla. Silti ilmiömaailman kauneuden il-
mentymät saattavat johdattaa tämän hen-
kisemmän kauneuden tajuamiseen.

Kauneuden kohtaaminen synnyt-
tää aktiivisen tilan, jonka seurauksena 
ihminen voi oivaltaa jotain todellisesta 
omasta luonnostaan sekä itsestään osa-
na luomakuntaa. Kauneuden oivaltami-
nen on mieltä kohottava, aktiivisen läs-
näolon tila. Siten se voi kokemuksena 
olla myös voimaannuttava. Kaunis ilmiö 
pyyhkii pois mieltä samentavat tunte-

mukset ja maailma näyttäytyy toisenlai-
sessa valossa.

Kauneudelle on Plotinoksen mukaan 
tyypillistä aivan erityinen vetovoima, jon-
ka voi tuntea jo ensisilmäyksellä. Kauniin 
kohteen havaitessaan ihmisen sielu virittyy 
ikään kuin ”yhteissointiin” sen kanssa. Hä-
nen mukaansa kauneuden kokemukseen 
liittyy tuttuuden tunne. Rumuus sen sijaan 
on sielulle vierasta, mistä syystä se torjuu 
rumat kohteet ja yrittää välttää niitä. Kau-
neuden kokeminen ei edellytä määritel-
miä, vaan järjen ja moraalin kasvattamaa 
herkkyyttä kauneuden vastaanottamiseen.

Myöhemmin kauneuden filosofiaa 
tutkineet Martin Heidegger ja Hans-Ge-
org Gadamer korostivat taiteen kokemi-
sen tapahtumaluonteisuutta, jota jälkim-
mäinen painotti erotuksena passiiviselle 
havainnoinnille. Silloin ihmisen kyky ha-
vaita kauneutta myös vaikuttaa taideko-
kemuksen laatuun. ”Kauneus on katsojan 
silmässä.” Katsoja virittäytyy vastaanot-
tavaan tilaan voidakseen kokea todellista 
kauneutta.

Nykyajan kauneuskäsitys on moni-
muotoinen. Sen määritteleminen ei ole 

enää yksinkertaista eikä sitä ole tehtykään 
pitkään aikaan. Itse koen kauneuden yh-
tenä askelmana kohti todellista, henkis-
tä itseä. Kauneus on positiivinen arvo ja 
sellaisena tärkeä, positiivinen vaikuttaja 
ihmiselämässä. Kauneudella on herättä-
vä vaikutus: se voi laajentaa tietoisuutta ja 
auttaa näkemään kauneutta sekä omassa 
itsessä, luonnossa että kulttuurielämän il-
miöissä.

Kauneuteen liittyviä hyveitä

Platon ja muut kreikkalaiset puhuivat 
kauniista termillä kalos, substantivoitu-
na to kalon tai to kallos. Kalos-termi ei 
tarkoita ainoastaan esteettisesti kaunista 
vaan myös moraalisesti kaunista eli ja-
loa. Näiden lisäksi kalos-termiä käytettiin 
yleismerkityksessä viittamaan sellaiseen, 
mikä on hyväksyttävää, kiitettävää tai 
miellyttävää. Tällöin kyse on hyvästä, sen 
välineellisessä merkityksessä – hyvästä 
johonkin tarkoitukseen tai hyvästä 
jollekulle.

Gorgias yhdisti kauneuden osaksi 
luonnollista, hyvää järjestystä:
”Valtion suhteen oikea järjestys (kosmos) 
on sen miesten erinomaisuudessa, 
ruumiin suhteen sen kauneudessa (kallos), 
sielun suhteen sen viisaudessa, 
teon suhteen sen hyveessä, 
puheen suhteen sen totuudessa. 
Näiden vastakohta on epäjärjestys (akosmia).” 

(Puolakka)

Eero Ojasen mukaan kauneuden voi 
liittää yhdeksi totuuden ja hyvyyden 
kanssa. Laki ja moraali yhdessä voivat 
pahimmassa tapauksessa johtaa jonkin-
laiseen kehnoon moralisointiin. ”Kau-
neus tuo mukaan sellaisen yksilöllisen 
tason, jota totuus ja hyvyys eivät yksin 
tavoita.” 

Kauneuden voima – kaikkialla on  kaunista

 
Tietoisuuden koulu 

Kaikki on värähtelyä. Kaikki on tietoisuutta. 
Kiinnostavatko Sinua elämän mysteerit, omien voimavarojesi 
ja lahjojesi löytäminen, tunnetaitojesi kehittäminen ja energiahoidot? 

 
Koulutusohjelmamme tarjoaa mahdollisuuden ryhmän voiman 
avustamana kokonaisvaltaiseen kasvuun ihmisenä kehon, mielen 
ja sielun tasolla sekä valmiuden toimia energiahoitajana.  
Koulutusohjelmaamme on toteutettu Suomessa jo 20 vuotta ja seuraava uusi vuosikurssi alkaa 23.3.2022. Tule Sinäkin! 
Lue lisää ja ilmoittaudu Marketta Rantti 
www.enkeltenkoti.com koulutuksesta 
posti@enkeltenkoti.com, puh. 040 738 7648 vastaava opettaja 

Lille Patnalla Kanges-joen rannalla Intiassa maailman suurinta valopylvästä rakentamassa v. 2016.
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Mitä ovat ley-linjat?

Suomalaisen kanavoijan, Sinikka Sihvosen 
kautta kertova plejadilainen opettajani Ja-
katz on sanonut: ”Ley-linjat ovat moniker-
roksisten energioiden kulkuteitä, jotka si-
jaitsevat maaplaneetan pinnalla. Ley-linjat 
tukevat kaikkea elämää maapallolla, avaten 
ja laajentaen vähitellen ihmisten tietoisuut-
ta, jolloin laajempi ja täsmällisempi ym-
märrys asioista lisääntyy. Maailma on kaa-
oksessa, uusien energioiden myötä syntyy 
uusi viisaus. Se ei ole heti nähtävissä, vaan 
muutokset tapahtuvat vähitellen.

Ley-linjat kuljettavat erityistä energi-
allista tajuntaa. Sieltä tuleva säteily on niin 
kuin kivien säteily, jota ei voi nähdä, mutta 
kuitenkin se vaikuttaa jatkuvasti. Ihmiset 
ottavat tietämättään vastaan maasta kohoa-
vaa energiaa. Ihmisten energioihin vaiku-
tetaan yksilötasolla. Täydellisen energiata-
son saavuttaneen henkilön on mahdollista 
vaikuttaa niin ley-linjojen kuin myös ym-
päristön energioihin aivan samoin kuin 
tapahtui Lemurian ja Atlantiksen aika-
na. Nykyisenä muutosten aikana avataan 
kaikilla ihmisillä biokentän tunnekehoon 
pitkän ajan kuluessa, siis useiden elämien 
aikana, kasautuneita vanhoja raskaita ener-
gioita ja hajotetaan sieltä juontuvia vanho-
ja rakenteita. Erittäin korkeavärähteisen, 
tavalliselle silmälle näkymättömän, kosmi-
sen valon vaikutuksesta alkaa monien ih-
misten tietoisuudessa vähitellen tapahtua 
muutos hänen tietämättään ymmärtämi-
sen suuntaan. Ley-linjat ja magneettikentät 
toimivat aina elämän tukena kuin veljekset.

Merien, maan ja vuorten pintaa pit-
kin, läpi pyhien paikkojen, vanhojen kirk-
kojen, katedraalien ja pyramidien kul-
kevat ley-linjat aina maapallon ympäri. 
Maailman suurkaupungitkin on raken-
nettu ley-linjojen mukaan. Usean samas-
sa kohdassa leikkaavan ley-linjan risteys-
tä on kutsuttu linjojen neksuksiksi eli 
liitoskohdiksi. Ikivanha käsitys on, että 

ley-linjojen leikkauskohdassa sijaitsevat 
taivaalliset henkiset kaupungit. Linjojen 
merkkeinä ovat megaliitit – seisovat kivet, 
tornit ja pyhäköt. Englannissa on linjojen 
kohdalle kasattu maavalleja, johon hau-
dattiin kuolleita, ja linjoja on pidettykin 
siellä sielujen reitteinä tuonpuoleiseen. 
Ley-linjoja myöten virtaa maan sisässä 
erikoisen veden lähteitä, joiden kohdalle 
rakennettujen kaivojen vesi on vaistomai-
sesti kiinnostanut ihmisiä kautta aikojen. 
Kuumana vuodenaikana tavalliset lähteet 
kuivuvat, mutta ley-linjoja seurailevat ve-
sisuonet eivät kuivu. Tiedetään myös aa-
vikkojen kaivoja, joissa on aina vettä.“

Virossa on sellainen paikka Kuremäen 
luostarin vieressä. Siellä on ley-linjan yh-
teydessä myös lähde, mistä ihmiset tule-
vat hakemaan pyhää vettä.

Ley-energialinjoja saattoivat kartoit-
taa ainoastaan niiden näkijät tai aistijat. 
Kun näkee, kuinka maapallolla on tietoi-
sesti käytetty ley-linjoja, ei ole epäilystä-
kään siitä, että niiden salaisia karttoja on 
aina ollut joidenkin piirien käytössä.  

Olen korjannut, rakentanut ja vahvis-
tanut energialey-linjoja jo vuosia. Kuinka 
olen löytänyt kartalta oikeat paikat? Minul-
la on ollut ryhmä moniulotteisia kanavoijia 
Suomessa ja Virossa, keiden kautta on an-
nettu opetuksia ja ohjausta. Minua on myös 
suoraan ohjattu. Plejadilaiset ovat viestit-
täneet sillä tavalla. Kun minä katson maa-
karttaa, he lähettävät säteen paikkaan, missä 
tarvitaan korjausta tai uutta linjaa. Minun 
käteni ottaa vastaan heidän informaationsa 
ja sen jälkeen säteilen ulos biofotoneita, se 
on korjaavaa tai rakentavaa energiaa. Bio-
fotonit ovat kvantikenttä. Biofotonien  vir-
tausta minusta on kuvattu Italiassa erikois-
laitteella. Kvanttikentän ominaisuus on, että 
ajatus kohdistaa sen hetkessä mihin paik-
kaan  tahansa. Sillä menetelmällä olen hoi-
tanut ley-linjoja, rakentanut valopylväitä ja 
valokolmioita. Niiden rakentaminen ei ole 
tekemistä, se on olemista. Myös pyramidien 

energioita olen johdatuksen mukaan avan-
nut. Muutaman vuoden ajan nousin öisin 
kello kolme, tutkin ja korjasin ley-linjoja. 
Nyt ley-linjat ovat pysyneet kunnossa koko 
planeetalla jo vuoden ajan.

Viime kesäna Aristoteles (384 eKr – 
322 eKr) viestitti Virolaisen kanavan, Ga-
libriellan kautta, että hän oli minun edel-
täjäni leylinjojen korjaamisessa ja että hän 
on seurannut minun  tekemisiäni ja on 
tyytyväinen. Kysyin Jakatzilta, onko Aris-
toteles todella viimeinen, joka korjasi ley-
linjoja ja kuinka linjat ovat nyt yhtäkkiä 
pysyneet kunnossa?

Jakatz sanoi, että niin on. Linjat olivat 
pitkän aikaa kunnossa, mutta muutosvai-
heen energiat rikkoivat ne. Universumis-
ta katsottiin, kenellä ihmisistä on tarvitta-
vat ominaisuudet leylinjojen korjaamiseksi, 
ja niin löydettiin minut ja laitettiin työhön. 
Plejaadilaiset olivat jatkuvasti työssä muka-
na ja paljon on tullut vuosien varrella myös 
kiitossanoja. Nyt ovat kaikki linjat taas kun-
nossa ja kestävät pitkän aikaa, sanoi Jakatz.

Jakatz sanoi vielä, että minun ei tar-
vitse nyt enää tuhlata aikaa siihen, nyt on 
tarpeen huomioida ihmisiä.  Leylinjat ei-
vät poista pelkoa. Pelko kulkee ihmiskun-
nan vyöhykkeessä. Sen aiheuttavat ihmis-
ten ajatukset. Pelko on kuin sairaus, joka 
leviää ihmiskunnassa. 

Energia tulee nyt kohdistaa ihmisiin, 
heidän terveyteensä ja pelkoihinsa. Tär-
keää on nyt muutosprosessin aikana pe-
lon ja epätietoisuuden energian poistami-
nen. Energia, missä ei ole pelkoa, pystyy 
muuttamaan pelon energioita. Pelontun-
netta on pakko vähentää. 

Universumista annetaan ihmiskun-
nalle paljon valoenergiaa, mistä tulee 
olla kiitollinen, mutta pelossa ihminen 
ei pysty sitä vastaanottamaan. Kuitenkin 
rauhalliset ihmiset pystyvät omalla va-
loenergiallaan auttamaan heitä. Pelon ja 
epätietoisuuden energioiden poistaminen 
on tämän hetken tehtävä.

PAAVO NEVALAINEN

Lapsena leikin siskojeni kanssa paljon 
purukasalla, joka oli tärkeä perheel-
le kahdellakin tapaa. Se tosiaan oli 

lasten hiekkalaatikko, pinnalta pehmeä ja 
lämmin, ytimessä kylmiä jääpaloja maidon 
jäähdytykseen käytettäväksi. Purukasan 
pintaan sai muokattua teitä, linnoja ja luo-
lia. Siellä käyskenteli käpylehmiä, Strepsils-
rasioista tehtyjä autoja, sinne sai puita ja 
kokonaisen maatilan ja kylän. Leikkies-
sämme olimme jumalia, jotka pohtivat 
olemassaolon draamaa, elämisen voimia, 
omaa olemustaan ja tarkoitustaan.

Lapsen kyky leikkiin on yhä meissä. 
Me leikimme elämää, meillä on oikeat au-
tot ja talot ja pyörittelemme isoja asioita, 

mutta samalla olemme leikkikaluja kohta-
lon voimien käsissä. Mikä on lelun korkein 
tarkoitus? Haluammeko me kapinoida, ka-
dota tai rikkoutua, vai säilyttää Jumalan 
mielenkiinnon?   Pitäisikö meidän pyrkiä 
olemaan lempilelu? Tässä suuremmassa 
leikissä mielenkiintoisin lelu lienee itsenäi-
syyteen pyrkivä, yllätyksellinenkin, mutta 
silti repivän itsetuhoisia voimia välttelevä. 
Ja silti lemmikkilelukin aikanaan rikkou-
tuu tai kuluu ja voi menettää erikoisase-
mansa. Jumalastakin voi tulla vanha.

Henkinen ihminen ottaa sisäisestä tii-
mistään joitakin lempileikkikavereita ja 
saattaa jopa kieltää osan itsestään. Thich 
Nhat Hanhin suosittama sisäinen puutar-
hanhoito, pitkäjänteinen hyvien kasvien 
kastelu ja huonojen kitkeminen, muut-
tuu sisäiseksi keskitysleiriksi, jossa jouk-
ko minän sirpaleita on tukalassa paikassa.

Elämä on eräänlainen Herra Krishnan 
leikki, jossa me luodut, koko luomus ja mei-
dän luojamme kokee yhdessä ihmeellisiä 
asioita. Leikin tilapäisyys antaa leikin hetkil-
le maagisen merkityksen. Sadat ja tuhannet 

eri uskonnot ja selitysmallit, joilla elämää ja 
tuonpuoleista hahmotetaan, ovat keskenään 
eri mieltä tuonpuoleisesta, mutta tämän 
puoleiseen liittyvät ohjeet ovat hämmästyt-
tävän samanlaisia. Olemme vain tehneet it-
sellemme tärkeiksi ne pienet erot: mitä saa 
syödä, mitä pannaan päälle, kuinka ollaan 
ja eletään. Ja olemme pohjattoman innostu-
neita rakentelemaan teorioita elämästä kuo-
leman jälkeen. Tosiasiassa me epäilemme ja 
hukuttaudumme tuhansien pikku yksityis-
kohtien tulvaan. Ja epäilyn ja varmuuden 
vaihtelu on keskeinen osa leikkiä. 

Elämä on myös matka, kävelymatka. 
Automatka se ei ole. Me kuljemme yh-
dessä, ja yhteisyyden kokeminen, yhtei-
nen kohtaaminen, antaa voimaa. En ole-
kaan yksin vaan osa suurempaa. Jokainen 
Konsan Kartanon torstai-iltakin Turus-
sa on eräänlainen uhraus, olemme kaikki 
tulleet paikalle, nähneet sen vaivan. Mei-
dän elämämme tapahtuu yhtä paljon naa-
purin rapussa kuin omassa pihassamme, 
Turku elää lähes ikuisen tähtitaivaan alla. 
Nyt kaikki leikkimään yhdessä!
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24.2. Taavi Kassila, Meditaatio on kultaa.
Meditaatio on kultaakin arvokkaampaa, sillä kaik-
ki maallinen omaisuus jättää meidät kun kehomme 
kuolee, mutta energia, jota keräämme sieluumme 
meditaatiota harjoittamalla, seuraa mukana sie-
lumme matkalla. Meditaatio tekee lisäksi jokaisesta 
päivästämme onnellisemman, luovemman ja rak-
kaudellisemman. Samalla vaikutamme maailmaan 
hyvällä tavalla. Luento pohjautuu Taavi Kassilan 
uusimpaan teokseen ”Meditaation kultainen kirja”.

10.3. Kaarina Kailo,
 Pohjolan mytologia ja saunan jumalat
17.3. Pirjo Haapakoski , Bioresonanssi-
 terapia - tasapainon lähteillä

– Menetelmä on energialääketieteen suuntaus, 
josta on apua elimistön puhdistamisessa ja tasa-

painottamisessa. Siitä voi saada apua esimerkiksi 
suolisto- ja vatsavaivoihin sekä allergioihin. Mene-
telmällä voidaan myös tarkistaa vitamiinien ja hi-
venaineiden tasapainotila, sekä mitata parhaiten 
soveltuvia ruoka-aineita. http://vaivaton.info

24.3. Irmeli Aijaskave,
 Teosofi nen ihmiskuva, osa 1 
 – Ihmisen rakenne ja tehtävä maailmassa
31.3. Irmeli Aijaskave,
 Teosofi nen ihmiskuva, osa 2 
 – Kohtalo, kehitys, ryhmätyö
7.4. Pentti Paakkola,
 Jälleensyntyminen ja kohtalo
21.4. Pirkko Kanerva,
 Vihreää voimaa ravinnoksi luonnosta

28.4. Johannes Kurki, Veeda-kulttuuri,  
 bhakti ja elämän tarkoitus

– Koulutus, media ja länsimainen kulttuuri 
ohjaavat elämäämme tiettyyn suuntaan. Mut-
ta on hyvä pohtia, onko se ainut vaihtoehto – 
ja onko se edes elämän tarkoitus.

5.5. Reijo Oksanen,
 Ihmisen olemus ja persoonallisuus

”Jumala kirjoittaa hengellisiä salaisuuksia 
sydämeemme, jossa ne hiljaa odottavat löytä-
mistä.” Jalal al-Din Rumi 

12.5. Seija Aalto ja Seppo Ilkka,
 Henkinen opastus meidän aikanamme
 – Löydämmekö ohjausta matkalle Vesimiehen
 aikaan? 

Tosiasiassa me epäilemme

14 15


