
 

FORUM HUMANUM NORDICUM on kohtaamispaikka ihmisille, jotka haluavat erottaa 

ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka ovat valmiit käyttämään voimiaan 

ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin. 

 

 

 
 
 
 
 

Luonnonhenget Kolilla –seminaari 18.-19.5.2019 
 

La klo 12-16 - su klo 10-14 järjestetään Kolilla kokoontuminen luonnonhenkien parissa. Aiheesta ovat 
lupautuneet esitelmöimään mm. Erkki Lehtiranta, Juha Korhonen ja Pentti Peiponen. 

Esitelmät: 

FM Erkki Lehtiranta on kirjailija, kouluttaja, ammattiastrologi, musiikkitieteilijä ja rajajoogi, joka on tutkinut 
elämän henkisiä ulottuvuuksia yli 40 vuoden ajan.  Näistä tutkimuksista on syntynyt 12 kirjaa sekä satoja 
kirjoituksia, luentoja ja kursseja eri foorumeille viimeisten 30 vuoden ajan. 
Katso Erkistä lisää: http://www.smilingstars.fi/  

1.  Luonnonhenkien rikas maailma ja moninaiset tehtävät. 

Luonnonhenget eli deevat, alimmasta korkeimpaan, muodostavat valtavan järjestelmän, joka liittyy kaikkeen 
elämään planeetallamme. Tällä luennolla tarkastellaan erilaisia deevajärjestöjä ja niiden tehtäviä. Pohdimme 
myös yhteistyön kehittämistä erilaisten luonnonhenkien kanssa. 

2.  Veden mysteerit ja parantavat energiat 

Vesi on paitsi vanhin voitehista, myös planeettamme yleisin elintarvike. Meille suomalaisille, tuhansien järvien 
maan asukeille, vedellä on vielä aivan erityinen merkitys. Yksi aikamme polttavimmista kysymyksistä on: kuinka 
oppia ymmärtämään paremmin ja kunnioittamaan viisaasti tätä kemiallista yhdistettä, jota ilman emme voi 
elää.  
Luennolla esitellään uusinta veteen liittyvää tutkimusta ja sen erilaisia parantavia ominaisuuksia. 
---------- 
Näkijä Juha Korhonen kertoo Kolilla luonnonhenkien luomakunnasta.  

Useimmat meistä ovat kuulleet luonnonhengistä ja meillä on hyvin vaihteleva kuva tämän olentokunnan 
olemassaolosta. Kuinka nämä olennot tulivat maapallolle ja mitä varten luonnonhenget ovat olemassa? Miksi 
he ovat juuri täällä? Minkälaisia erilaisia luonnonhenkiä on olemassa?  

Lisäksi Juha kertoo mikä tekee juuri Kolista sen alueen luonnonhengistä erityisen meille suomalaisille.  Katso 
Juhasta lisää: https://www.nakijajuhakorhonen.com/  
----------- 
Pentti Peiponen: Hänellä on 27 vuoden kokemus henkiparantamisesta. Pentti on erikoistunut myös veden 
energisointiin.   - Seminaariin voi ottaa mukaan oman pullon, johon saa tilaisuudesta sunnuntaina  
energisoidun siemenveden ja käyttöohjeet.  Päivien aikana Pentin hoitoaikoja varattavissa p. 0400 277500. 
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Seminaarimaksu ja ilmoittautuminen: 

Seminaarimaksu 80 €/hlö.  

Ilmoittautuminen 1.5.2019 mennessä s-postilla  Pentti Peiposelle,  penttipe@gmail.com . (P. 0400 277500) 

Maksu ElämänOpisto ry:n tilille FI54 1078 3001 7155 89 1.5.2019 mennessä. 

----------- 

Majoituksen ja sen varaamisen kukin hoitaa itse:  

Break Sokos Hotel Koli, 2- (112 €) tai 1-hengen (122 €) huoneessa.  S-bonukset myönnetään, S-Card etuja ei.  
Huonehinnat sisältävät aamiaisen ja iltasaunojen käytön klo 16.00-18.00 naisille ja klo 18.00-20.00 miehille.   
Varaukset: arkisin ma-pe klo 08.00 – 17:30, tel.+358 20 1234 660, e-mail: sales.joensuu@sokoshotels.fi   

…Tarjoavat myös kylpyläkäyntiä  Koli Relax Spa:ssa ryhmähintaan 32 €/henkilö (min. 11 henkilöä ja edellyttäen 
yhteismaksua).   Muutoin kylpylälipun hinta 35 € majoittuvalle.  ( Lipun hintaan kuuluu Lumenen tuotekiulu, 
jossa on 5 eri hoitotuotetta, vaihtoehtoisesti max. puolet ryhmästä voi halutessaan vaihtaa tuotekiulun 
juomakiuluksi, johon voi valita joko puna- valko- tai kuohuviinipullon, tai alkoholittoman vaihtoehdon 
tietenkin. ) 

Ruokailut:  

Kokouslounas: 20 €/henkilö (sis. alkusalaatti/keitto, lämmin pääruoka ja kahvi/tee ja pieni makea). 
Kahvi/tee ja suolainen kahvileipä 9,60 €/henkilö 
Kahvi/tee ja makea kahvileipä 8,30 €/henkilö 
Hedelmät 4,50 €/henkilö 
Päivällinen: 25 €/henkilö 

Yhteiskuljetukset Kuopiosta: 

Kuljetusjärjestelyt: Kari Korhonen P. 040 700 4262 

Lisäksi tarjolla konsultaatioita: 

Varattavissa Erkki Lehtirannan henkisen astrologian tulkinta-aikoja, 60 min./100e ja 30 min./60e.  
Tulkinnoissa käsitellään karttasi osoittamat keskeiset karmalliset läksyt, haasteet ja mahdollisuudet sekä 
nykyhetken astrologiset syklisi. Varaukset syntymätietoineen: info@smilingstars.fi  tai tekstiviesti 0400 
761939. 

 
Juha Korhonen tekee myös henkisiä tulkintoja, energiahoitoja, luennoin, järjestän kursseja ja koulutuksia sekä 
opastan ihmisiä eteenpäin omalla henkisellä tiellään. Ajanvaraus: arkisin klo 8.00-19.00, nopeimmin  
p. 050 463 1985; - Soita, tekstiviestitä tai WhatsApp’aa. 
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