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Suomen heimo on Maaäidin ja Kan-
sallishaltian ohjauksessa tullut tänne 
pohjoiseen yhä selvemmin havaitta-

vaa tehtävää varten. Olemme asuneet täällä 
toistakymmentätuhatta vuotta ja koko ajan 
herkkiä, asioista kiinnostuneita on koulu-

tettu henkisiin tehtäviin - Maaäidin avuksi. 
Vasta nyt kaikki salat alkavat pikku hiljaa 
paljastua, elämmehän vuotta 2012, jolloin 
kaikesta turhasta on luovuttava ja keskityt-
tävä vain kaikkein oleellisimpaan, siihen 
joka lopulta vie kaikkialliseen rauhaan ja 
rakkauteen. Suomen heimon positiivinen 
Kansallishaltia on johdatellut suomalaisia 
monien myrskyjen läpi. Sen voima on täysin 
riippuvainen sen käyttöön kerääntyneistä 
positiivista ajatuksista. Siten meillä kaikilla 
on tärkeä tehtävä tämän voiman lisääjänä ja 
ylläpitäjänä.

Kansallishaltian synty  

Saduissa ja vakavissakin tarinoissa puhu-
taan usein haltioista, joille samalla kuvataan 
jokin tehtävä, jota varten ne ovat olemassa. 
Silti käsitys haltioista on jotenkin utuinen, 
koska heidän olemisensa todistajia ei juuri 
tutkijoista löydy. 

Kun jokin heimo koki elämässään kovia, 
se varsin yksimielisesti etsi tukea jostain kor-
keammalta, näkymättömältä alueelta. Henki-
siä, ehkä rituaalienkin vahvistamia avunpyyn-
töjä lähetettiin kuvitellulle auttajalle, mikä se 
sitten kussakin tapauksessa olikin. 

Tuo auttaja oli kahdenlainen. Hän oli 
joko korkea enkeliolento, jota mahdolliset 
uskonnolliset tiedonhaltijat olivat kuvan-
neet, tai sitten hän oli jotain aivan muuta, 

jonka salaperäinen läsnäolo selvästi havait-
tiin kansan johdatuksena vuosisatojen ja 
vuosituhansien kuluessa. Tämä johdattaja 
oli Kansallishaltia, kansan itsensä rakenta-
ma tajuntakeskus. Se käy ilmi suomalaisen 
luonnontutkimuksen pioneerin ja mystikon, 
Esko Jalkasen (1921-2007) yliaistillisista 
tutkimuksista.

Kansallishaltian viisaus 

Jalkasen yliaistilliset tutkimukset paljasta-
vat, että Suomi on niitä harvoja maita, jonka 
asukkaat ovat tänäänkin yhteydessä omaan 
Kansallishaltiaansa. Myös monet henkisen 
vastuunsa tuntevat ryhmät eri puolilla Suo-
mea vahvistavat Kansallishaltian voimaa päi-
vittäin. Mitä hyötyä siitä on? Oikeastaan ei 
mitään tällä hetkellä, mutta tulevaisuudessa, 
mikäli tarvetta tulee. 

Kansallishaltian voima on siinä, että se 
pystyy aivojen kautta vaikuttamaan kansan-
kunnan päätöksiin. Siinä juuri tarvitaan vii-
sautta ja selvänäköä. Mitä kaikkea Suomen 
heimon vaelluksessa Atlantiksella ja mat-
kalla tänne on tapahtunut, siitä tiedot ovat 
luonnonmuistissa eli akashassa. 

Kun Kansallishaltia saadaan vahvaan 
kuntoon, niin kuin se on aikanaan ollut, sil-
loin kansamme voi tuntea sen vahvan ohjaa-
van voiman, mutta vasta kriisitilanteissa. 

Nykyisin tarvitaan paljon suurempaa voi-

Suomen kansa on jatkuvasti henkisessä ohjauksessa

Esko Jalkanen – luonnonvoimat ry:n 
v:n 2012 muutoksiin liittyvä erikois-
kurssi  24.-25.11. Katso Konsan 
Kartanon tapahtumat s. 14-15.
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aikana, koska nyt olemme materian orjia. 
Jokin talvisodan kaltainen tilanne herättää 
meidät tosiasiaan, että Kansallishaltiaa tarvi-
taan. Mutta sekin tapahtuma on tavattomasti 
muuttunut viimeisen parin sadan vuoden 
aikana. Kansallishaltian voimat eivät riitä 
kuten ennen. Siksi apua tarvitaan ja toimiin 
on jo aktiivisesti ryhdytty monissa ryhmissä 
ja myös Esko Jalkasen nimeä kantavassa yh-
distyksessämme. 

Paljon aikaisemmin kuin Suomesta tie-
dettiin mitään valtiona, tälle alueelle sijoitet-
tiin käsite Kalevala. Mutta vielä satoja, ehkä 
tuhansia vuosia sitä ennen pohjoisessa oli 
kansaa, jota slaavilaiset kansat kunnioittivat 
suuren henkisen voiman vuoksi. 

Suomen kansan menneisyyttä tutkitta-
essa saattaa olla tarpeen erottaa eräs hei-
mo, varsinainen kalevalainen kansa, muista 
suomalaisista, muistutti Esko Jalkanen ai-
kanaan ja kertoi, että yliaistillisesti katsot-
tuna tietoa kalevalaisuudesta tulee ainakin 
50.000 vuoden takaa Atlantis-mantereelta. 
Siellä tuo heimo oli jo kehittynyt erittäin 
korkeaan henkiseen tietoon. Ennen Atlan-
tiksen viimeisen osan uppoamista n. 11.000 
vuotta sitten tuo heimo kulkeutui Espanjan 
ja Baskimaan kautta Tanskaan ja siitä edel-
leen Suomeen pian jääkauden väistymisen 
jälkeen. Tuo heimo ei ollut suuri muuten 
kuin henkisiltä taidoiltaan, joista 85 pro-

senttia ulottui astraali- eli tunnealueelle. 
Jalkanen lupasi, että kaikille voimille 

tulee käyttöä koko ihmiskunnan hyväksi 
vuosikymmenen, parin kuluessa. Ja näin 
onkin jo tapahtunut, koska avuntarvetta on 
paljon ja siksi hyvin moninaista koulutusta 
tarvitaankin nyt enemmän kuin koskaan. 

Uuden maailman 
kehityspisteitä on neljä

Ihmiset kohtelevat maapalloa edelleen 
julmasti. Siksi kehitys menee jatkuvasti 
harkitsemattomaan ja hallitsemattomaan 
suuntaan, koska kriisitilanteita ratkaistaan 
edelleen aseilla ja väkivallalla. Vanha maail-
ma on siten kykenemätön muuttumaan. 

Siksi tarvitaan uusia kehityspisteitä, jois-
sa on korkeampi värähtely ja joista lähtee 
uudenlainen henkinen kehitys. Tällaisia tu-
levaisuuden tärkeitä voimakohteita ovat Jal-
kasen mukaan: Yosemite, Mendoza, Ural ja 
iloksemme myös Suomi. Silloin ikään kuin 
alusta lähtee liikkeelle uusi ja tuore kehitys-
pistepolitiikka. 

Ilokseni olen huomannut, että näissä 
kehityspisteissä on viimeisen kymmenen 
vuoden aikana värähtely noussut jatkuvas-
ti. Se tietää monenlaista lisääntyvää voimaa 
näillä alueilla. Siten suunta on oikea ja 
Suomella ja tiedostavilla suomalaisilla on 
entistä tärkeämpi henkinen tehtävä tule-

vaisuudessa – kohottaa Suomen ja muiden 
kehityspisteiden värähtelyä sekä ylläpitää ja 
lisätä Kansallishaltiamme voimaa. Kaikkea 
hyvää Suomen Kansallishaltialle ja Suomel-
le! Myöskään muita maita ja niiden kansal-
lishaltioita ei sovi unohtaa!

Lisätiedot ja kurssit:
www.eskojalkanen.net

Integraalihenkisyyden Aikakauskirja

Olavinkatu 34 B 22, 57130 Savonlinna
(015) 273 558, 050 567 9630

Kirjeopisto Via

opetusta

Ajatusten
avulla

Rajajoogan
sisäiseen muutokseen

luonteen jalostamiseksi

Tilaukset
015 543112 tai 040 825 5165

uusi.sa�iri@via.�
www.uusisa�iri.�

Kokonaisvaltaisen Eheytymisen Kurssi
~ Tietoisen yhteyden luominen Äitijumala Sofiaan ~

27.-28.10.2012
Konsan Kartano, Virusmäentie 9, Turku

La klo 10 – 17 ja su klo 10 -16.30

Kurssilla saadaan tietoa feminiinisestä 
Viisaudesta, joka johtaa elämäämme hetki het-
keltä vahvemmin. Lisäksi kurssilla avaudutaan vastaanottamaan 
parantavaa energiaa. Kurssihinta 150 .  Lue lisää ja ilmoittaudu: 

http//www.sofiashop.fi/kurssi2 
http://www.facebook.com/events/258900540896870/

Siiri SilvanSiiri Silvan

UMG dipl.aromaterapeutti

Iloa ja voimaa sinulle toivoo Siiri
ssilvan.konsankartano.net
puh. 040 572 2204

Aromaterapia
Lämpökivihoito
Intial. päähieronta 
Aromaattinen 
jalkakylpy

ITSETUNTEMUSTA, LUENTOJA, KURSSEJA JA 
PERUSTEIDEN KOULUTUSTA

Tule mukaan astrologian mielenkiintoiseen maailmaan!
turkuastro@gmail.com tai 0400 977 333 / Eija

www.turunastrologinenseura.fi

Matrix Energetics / Carola Roselt
Takaisin kaikenkaikkeuden 0-tilaan

Kaukohoidot, Porvoo, Hämeenlinna,
Turku, Hyvinkää, Iisalmi, 30 min=30 €

Turun
Henkisen
Kehityksen
Yhdistys ry 
www.henkisyys.fi

Hoitohuone Hyvinvointia ja elämäniloa  
Kärsämäentie 18 (vastapäätä Turun Akk)  puh. 044 530 0563

• Intialainen päähieronta, -ylävartalo-
 hieronta, -jalka- ja käsihieronta
• Natural Face Lift Massage™ (kohottava kasvohieronta)

• Vyöhyketerapia/Refleksologia
• Koko kehon hermoratahieronta
• Reikihoito

www.hyvinvointiajailoa.com 
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