
mikko Ja saRi ahonEn

Yli miljoona suomalaista kärsii unetto-
muudesta. Tilastojen mukaan vaiva on 
jopa kaksi kertaa yleisempää Suomessa 

kuin muissa Euroopan maissa. Seuraavassa 
osoitamme, että ympäristötekijöillä, erityisesti 
radiotaajuisella säteilyllä on vaikutusta uneen 
ja terveyteen. Samalla osoitamme, että haittaa 
ja riskiä voidaan tehokkaasti hallita mittauk-
sen kautta. 

Luonnosta löytyy mielenkiintoinen ilmiö 
nimeltä Schumannin resonanssi, joka kiin-
teästi liittyy hyvään uneen. Tämän professori 
W.O. Schumannin vuonna 1952 löytämän 
luonnonilmiön saa aikaan ukkoset eri puolilla 
maapalloa ja Schumannin resonanssi jatku-
vasti heijastuu ionosfäärin kautta matalataajui-

sena radiotaajuisena säteilynä. Vahvin taajuus 
tässä säteilyssä on 7,83 Hz, joka on myös sama 
taajuus, jolla ihmisen aivojen hippokampus 
värähtelee. Max Planck - Instituutissa onkin 
jo 1960-luvulla tutkija Weverin tutkimusryh-
män toimesta osoitettu, että ihmisen aivojen 
toiminta riippuu luonnon Schumannin sig-
naalista. Jos tämä luonnon signaali poistetaan, 
menee ihmisen vuorokausirytmi (Circadian 
rhythm) sekaisin ja ilmenee monia haitallisia 
terveysvaikutuksia. 

Syynä tähän on se, että ihmisen aivot toimi-
vat äärettömän pienillä sähkövirroilla, Schu-
mannin resonanssin tahdissa. Aivosähkökäyrää 
voidaan mitata EEG (ElectroEncephaloGraph)-
laitteella. Erityisen tärkeätä aivotoimintaa mi-
tattaessa on selvittää eri aivopuoliskojen erot 
Delta (½ - 4 Hz), Theta (4-7 Hz), Alpha (8-13 
Hz), Beta (13-40 Hz) taajuusalueilla. Unessa 
ihmisen aivotoiminta laskee hyvin matalalle, 
jopa 2 hertsiin (Hz) saakka, vaihdellen REM-
unen vaiheiden mukaan. On helppo ymmär-
tää, miksi pienetkin ulkoiset pulssit (esim. 
yöpöydällä auki olevan kännykän 30 minuutin 
välein tapahtuva yhteydenotto tukiasemaan) 
voivat häiritä aivojen toimintaa ja unta. 

Ongelmallista monessa langattomassa 
teknologiassa on se, että teknologiat toimivat 
samoilla taajuuksilla luonnon omien sähkö-
magneettisten kenttien lähteiden (sisältäen 
Schumannin resonanssi) kanssa ja ovat tehol-

taan jopa tuhansia kertoja luonnon omia kent-
tiä voimakkaampia!

Olen tutkijana kartoittanut aivokirurgi Vini 
Khuranan ja syöpälääkäri Lennart Hardellin 
kanssa International Journal of Occupatio-
nal and Environmental Health -tiedelehdessä 
matkapuhelintukiasemien epidemiologisia 
tutkimuksia (http://tinyurl.com/TowerEpide-
miology). Epidemiologisissa tutkimuksissa 
vertaillaan vahvasti altistuneita (lähellä tuki-
asemaa asuvia) ja vähän altistuneita (kau-
kana tukiasemasta asuvia) keskenään. 80 % 
näistä epidemiologisista tutkimuksista osoitti 
lisääntynyttä terveysriskiä. Uniongelmat tulivat 
selkeästi esille. Tutkimuksissa on aikaisem-
min pystytty osoittamaan, että radiotaajuinen, 
pulssimainen säteily vaikuttaa käpyrauhasen 
toimintaan ja sen kautta mm. melatoniinin ja 
serotoniinin tuotantoon. Näitä radiotaajuisen 
säteilyn lähteitä ympäristössämme piisaa, tu-
kiasemien lisäksi mm. tutkat, WLANit, DECT-
kotipuhelimet ja tietysti kännykät. Kohta on 
ympäristöömme tulossa uusi, terveysvaiku-
tuksiltaan testaamaton teknologia 4G (LTE). 
Lähettimiin liittyvän tutkimuskatsauksen olen 
kerännyt Chronic Exposure (http://www.chro-
nicexposure.org) www-sivustolle. 

Radiotaajuista säteilyä voidaan objektiivi-
sesti mitata mittalaitteilla ja sen kautta selvittää 
riskikohdat kodeissa eri pisteissä. Toinen mit-
tausalue on matalataajuinen magneettikenttä 

Uni ja sähkö-
magneettiset kentät

Uuden ajan elämänviisaus
ja henkisyys. 
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Avoimia kysymyksiä?

Reiki 1 -kursseja
Reiki-hoitoja
Meditaatiota

Anna Harinen 
044 593 9111

 

”Jokainen ihminen, jonka tapaamme 
heijastaa tiettyä osaa meistä” MV

Magni�ed Healing®1 -kurssi 8.–9.10.2011 ja 28.–29.1.2012
Otahan rohkeasti yhteyttä ja osallistu kursseilleni! 

Terveisin: Marjo
yritys1@gmail.com

http://sites.google.com/site/reikikursseja/

Tervetuloa kehittämään itseäsi kursseilleni, 
lisätiedot löydät nettisivuiltani!

Kurssit toteutuvat osallistujamäärästä riippuen, 
myös muina aikoina, minimi 3 henkilöä!

Monien mahdollisuuksien Itätalo
Tule viettämään vaikka luomuloma!

Tutustu www.istro.fi

puhdistaa kehoa, 
helpottaa mm. kipu-
tiloissa, verenkierto-
häiriöissä, stressissä, 
korkeassa verenpainees-
sa ja ihon häiriötiloissa.

Moona Virtanen p. 046 554 5515Moona Virtanen p. 046 554 5515

KUPPAUSKUPPAUS

KINESIOLOGIAA

R A U H A
Hoito &Valmennus

050 555 4442
vuokko@alvari.com

• Kaikille avoimet kurssit itsehoitoon, 
 hoitoon ja ohjaukseen: 
 Touch for Health, Vapaaksi stressistä
 ja Biokineettiset liikkeet
• Yksilöhoidot (myös lapsille 
 esim. Aivojumppa Brain Gym®)

Turku: Kauppiaskatu 10, ydinkeskusta 
Muu Suomi: kts. www.alvari.com ja tilauksesta 

Liikunta- ym. setelit käyvät

Turun Luontaishoitola
www.konsankartano.net

NAPRAPATIA
LYMFAHIERONTA
VOICEMASSAGE

Ulla Oksanen

Virusmäent. 9 Turku • P. (02) 250 3636
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MobileWise-organisaation (http://
mobilewise.org) tehtävänä on 
valistaa lasten terveysriskeistä. 

8 tutkijaa ja lääkäriä tuotti MobileWise-
raportin (Mobile phone health risks: the 
case for action) käyden läpi yli 200 tie-
teellistä tutkimusta, jotka yhdistävät kän-
nykän käytön vakaviin terveysongelmiin.

Raportissa (http://tinyurl.com/Mo-
bileWiseR) varoitetaan siitä, että myös 
Suomessa hallitus ja mobiiliteollisuus 
riskeeraavat lasten terveyden, koska he 
eivät huomioi riskiä osoittavia tutkimus-
tuloksia. Lääkärit, kirurgit ja MobileWise 
pyytävät hallitusta ja matkapuhelinteolli-
suutta lisäämään varoitustekstejä kännyk-
kä-pakkauksiin ja neuvomaan turvalli-
sempia tapoja käyttää kännykkää. 

Mahdolliset terveysriskit pitävät si-
sällään aivokasvaimet ja vauriot hedel-
mällisyydelle, geeneille, veriaivoesteelle 

ja melatoniinin tuotannolle. Lisäksi ra-
portissa käsitellään niitä kännykän tuot-
taman radiotaajuisen säteilyn ja matala-
taajuisen magneettikentän aiheuttamia 
biologisia vaikutuksia, jotka edesautta-
vat mm. syövän syntyä. Monen lääkärin 
ja tutkijan tukema raportti tuo esille 
suuren määrän todistusaineistoa, joka 
on hallitusten ja säteilyturvaviranomais-
ten tiedonannoissa ohitettu. Raportissa 
esitellyt tutkimukset osoittavat, että eri-
tyisesti lasten aivot ovat haavoittuvaisia, 
johtuen lasten pienestä pään koosta, 
ohuemmista luista ja kudosten suurem-
masta sähkönjohtokyvystä

Kierrämme kouluja Suomessa valis-
tamassa lasten kännykänkäytön riskeis-
tä. MobileWise-raportti on lukemisen 
arvoinen ja kertoo, miksi valistukselle 
on tarvetta, niin lasten kuin aikuisten 
osalta. Ilahtuisimme, jos pistät raportin 
linkkiä eteenpäin ystävillesi.

Lasten kännykänkäyttö
ja terveysriskit

ja matalataajuinen sähkökenttä Tällöin kes-
kitytään mm. muuntajien, laturien, himmenti-
mien (dimmer), sähkökaappien, etäluettavien 
sähkömittareiden ja voimalinjojen aiheutta-
man kuormituksen selvittämiseen.

Olemme mitanneet asuntoja ja työpaikkoja 
ympäri Suomen, samalla tehokkaasti pienen-
täen riskejä. Keskeistä kotimittauksissamme 
on makuuhuoneen mittaus. Kodin mittauksen 
jälkeen asiakas saa mittausraportin ja suosi-
tukset riskien vähentämiseen. Meiltä voi myös 
ostaa ja vuokrata mittalaitteita sähkömagneet-
tisten kenttien mittaukseen. 

Toivomme, että keskustelu uniongelmien, 
kansanterveyden ja yhä lisääntyvän, aivoja 
kuormittavan säteilyn yhteydestä lisääntyy Suo-
messa. 

FT, osakas Mikko Ahonen
Toimitusjohtaja Sari Ahonen

Suomen Säteilykontrolli
Sustainable Mobile Oy

http://www.sateilykontrolli.fi, 
info@sateilykontrollli.fi, 029-1230899

Luento aiheesta Turun henkisen kes-
kuksen torstai-illassa 12.4. klo 18.30. 
Katso s. 13.

ITSETUNTEMUSTA, LUENTOJA, KURSSEJA JA 
PERUSTEIDEN KOULUTUSTA

Tule mukaan astrologian mielenkiintoiseen maailmaan!
turkuastro@turunastrologinenseura.fi tai 0400 977 333 / Eija

www.turunastrologinenseura.fi

Bemer-terapiahoidot 

Ravintoasiantuntija, Dipl.luontaisterapeutti,
Oligoterapeutti, Dipl.vyöhyketerapeutti

MERJA VARJO
Jösse Sakon katu 8, as 84, 11 krs, Turku
Ajanvaraus 0400 448 898 • Tervetuloa!

• mikroverenkiertoon, immuunijärjestel-
 mään, proteiinisynteesiin luutumisissa 
 ja autonomiseen hermostoon,
• kivun lievityksiin ym. hyvään oloon.

SLT valo- ja magneettiterapia 
• akneen, atopiaan, arpiin, maitorupeen, 
 psoriakseen, palovammoihin, leikkaus-
 arpiin, pälvikaljuun, hiustenlähtöön ym.

Epämääräiset vatsavaivat, allergia- ja 
yliherkkyys- sekä lisäainetutkimukset, 

hiuskudosanalyysit, ravintovalmennukset.

TERVEOLOKAUPPA 24 h/vrk
www.terveolo.com

 Tai pistäydy:
Jösse Sakon katu 8, 11. krs., Turku

tarkista että olemme paikalla
0400 448 898

ajanvar. puh. 045 129 6806
tai 0700 81888 (2,35e/min+pvm) 

Päivi Alanen
Selvänäkijä-meedio-parantaja

www.reikihoitola.net LOUNAS- JA JUHLAPALVELUA

Kahvila-Ravintola

Lisätiedot puh. 040 595 0789
Operaatio TOIVO ry

www.operaatiotoivo.fi

• PUNAINEN LANKA® -vanhempainkouluja
• MINDFULNESS-kursseja eri kohderyhmille 
• MYÖTÄELÄVÄ VUOROVAIKUTUS -seminaari

Kauneuspiste
MAIRE MIKKOLA

Itäinen Pitkäkatu 3 A, katutaso • (02) 232 3807

• Kasvo-, käsi- jalkahoidot  • Kasvolymfa
• Elektrolymfa kuonan poistoon keholta 

• Ultraääni- ja stimulaatiovirtahoidot • Reikihoito
• Vyöhyketerapia  • Intialainen päähieronta
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Diana Cooper
MAAILMANKAIKKEUDEN 
AVAIMET
+ CD-levy

ISBN 978-952-9676-65-1. Nid. 287 s.

Valjasta muinaiset salaisuudet käyttöö-
si virittäytymällä maailmankaikkeuden 
voimaan ja viisauteen. Kirjassa esitel-
lään 50 avainta, jotka tarjoavat meille 
viisautta muinaisista sivilisaatioista ja 
kulttuureista. Jokaiseen 50 avaimeen 
liittyy oma äänensä, joita voit kuunnella 
oheiselta CD-levyltä ja jotka aktivoivat 
ja avartavat tietoisuuttasi.

Joe Vitale 
& Ihaleakala Hew Len
EI RAJOJA
– takaisin nollatilaan

ISBN 978-952-9676-64-4. Nid. 240 s.

Me olemme tottuneet ajattelemaan, 
että asiat tapahtuvat meille, että maa-
ilma ja vastaukset ovat meidän itsem-
me ulkopuolella. Muinainen, häm-
mästyttävä havaijilainen menetelmä, 
ho’oponopono, sen sijaan opettaa meil-
le, että kaikki on meissä itsessämme ja 
että kaikki kokemuksemme ovat vain 
heijastusta niistä alitajuisista muistois-
ta, jotka toistavat syvällä mielessämme 
itseään meidän tiedostamattamme sitä. 
Jos haluamme muuttaa kokemaamme 
elämää, meidän tulee ottaa täysi vastuu 
kaikesta siitä, mitä havaitsemme.

Esther ja Jerry Hicks
PYYDÄ NIIN SAAT
– miten opin käyttämään 
Vetovoiman lakia

ISBN 978-952-9676-63-7 Nid. 336 s.

Pyydä niin saat -kirjan opetusten avul-
la voit oppia hallitsemaan Vetovoiman 
lain salaisuudet. Kirjassa esitellään 22 
tehokasta harjoitusta, joiden avulla 
opit tarkastelemaan asioita täysin uu-
della tavalla ja joiden avulla voit alkaa 
ymmärtää, etteivät maailmankaikkeu-
den henkiset lait niin suuria salaisuuk-
sia olekaan vaan ne ovat täysin sinun 
hallittavissasi.

Ajaja
INJOY
Musiikki-CD-levy

Ajajan toinen levy juhlistaa elämää 
sen kaikissa muodoissaan. Matkam-
me kohti heräämistä saattaa toisinaan 
tuntua tuskalliselta ja lähes mahdot-
tomalta, mutta kun ymmärrämme 
kaiken olevan vain ohikiitävä muisto 
jostakin, mitä ei koskaan todellisuu-
dessa tapahtunutkaan, jäljelle jää vain 
kiitollisuus ja puhdas ilo. Se on todel-
linen luontomme. Kuuntele kotisivuil-
lamme ja ihastu!

Borysenko, Joan  
& Dveirin, Gordon
SIELUN KOMPASSI
– mitä henkinen opastus on?

ISBN 978-952-9676-67-5 Nid. n. 250 s. 
Ilmestyy helmikuussa.

Mahtava matkaopas jokaiselle elämän 
syvimpiä peruskysymyksiä pohtivalle. 
Miksi olen täällä? Onko elämälläni tar-
koitus? Toiminko jonkin korkeamman 
älyn ohjauksessa? Mihin suuntaan mi-
nun tulee mennä? Mukana myös hie-
noja nykyajan henkisten opettajien 
haastatteluja.

Jeff Foster
IHMEELLINEN  
POISSAOLO
– vapautuminen keskellä hyvin 
tavallista elämää

ISBN 978-952-9676-62-0 Nid. 208 s.

Valaistuminen, vapautuminen, herää-
minen, havahtuminen. Olemme tottu-
neet pitämään näitä sanoja itämaisiin 
uskontoihin, guruihin ja mestareihin 
liittyvinä kaukaisina termeinä. Herää-
minen voi kuitenkin tapahtua kenelle 
tahansa, tässä ja nyt. Sen esteenä ovat 
ainoastaan omat ajatuksemme ja us-
komuksemme, tapamme ja tottumuk-
semme.

Nouk Sanchez  
& Tomas Vieira
VIE MINUT TOTUUTEEN
– vapaaksi egosta

ISBN 978-952-9676-66-8 Nid. 272 s.

Meidän ja Totuuden välillä on vain yksi 
ainoa este: me itse – tai se itse, joka 
kuvittelemme olevamme.  Tämä kuvit-
teellinen itse, ego, pitää meidät tiukasti 
otteessaan ja samalla unessa ja mielen 
harhassa. Nouk ja Tomas perustavat 
menetelmänsä omiin pitkäaikaisiin ko-
kemuksiinsa. He käyttävät työnsä poh-
jana Ihmeiden oppikurssia ja eritoten 
sen kuvausta Luottamuksen kehittämi-
sestä.

Jed McKenna
HENKINEN  
VALAISTUMINEN
– hitonmoinen juttu

ISBN: 978-952-9676-59-0 Nid. 366 s.

Valaistumiseen liittyy kaikenlaisia myyt-
tejä ja uskomuksia. Usein ajatellaan, 
että valaistuakseen täytyy tehdä vuo-
sikausia erilaisia henkisiä harjoituksia. 
Valaistumistrilogiansa ensimmäisessä 
osassa Jed McKenna purkaa nämä va-
laistumiseen liittyvät uskomukset alku-
tekijöihinsä ja riisuu aiheen ympäriltä 
pois kaiken tarpeettoman mystiikan.
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