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VaihtoehtohoitojenarvostelijanatunnettuprofessoriMarkku
Myllykangasonlupautunuttestaamaanenergiahoitoa.

Markku Myllykangas
testaa energiahoitoja
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SIILIN MYLLYN
Pohjois-Savolaisesta viljasta;

esim. ohrajauho 10 kg 10,50€,
ruisjauho 10 kg 9€, 25 kg 21,30€,
riistaherne 40 kg 20€/säkki, lavoittain 375€/tonni.
Meiltä myös;
ohrajauhot ja -ryynit, ruis-, ja vehnäjauhot,
kaurahiutaleet, ruoka- ja riistaherne ja
kokoviljat myös riistalle.
Rahtijauhatus ja viljan vastaanotto.

SIILIN MYLLY
Puh. 050 387 0505 • Avoinna ark. 8–16

Päivä Viinitilalla -retket
1.6. - 25.8. lähdöt klo 12.
Viinitilaristeilyt 26.6 - 4.8.
ti-la kuusi lähtöä päivässä.
Muista myös raikas

PARATIISI
omenasiideri.

Puh. 017-362 1129
www.alahovi.com

ISMO VORNANEN NinoTuovinenjaToniHarriantavatparantaviaenergiahoitoja.Onnistuvatkonämämiehetkääntämäänvaihtoehto-

hoitojakritisoivanMarkkuMyllykankaanpään?

TAHKO

Elämäsi lomat!
»»Ismo»Vornanen

Toni Harri ja Nino Tuovinen pyörittävät kuopiolaista energiahoitoja antavaa
yritystä. Ulkoisesti miehet
ovat raavaita, moottoripyörillä ajavia uroksia, joiden
olemus on kaukana hörhömielikuvista.
Miehet väittävät kotisivuillaan, että energiahoidoilla voi
parantaa suuren määrä arkisia vaivoja kuten unettomuus, väsymys, tulehdukset
ja flunssa sekä joskus jopa vakavampia sairauksia esimerkiksi leukemia, vatsasyöpä,
aivokasvain.

MarkkuMyllykangas

– Olemme onnistuneet
parantamaan toivonsa menettäneitä ihmisiä, muun
muassa henkilön, jolta sormet olivat halvaantuneet.
Meillä on kokemus, miten
nyrkinkokoinen kasvain
poistui päästä kehon omilla energioilla, miehet väittävät.
– Emme ole kuitenkaan
taikureita, mutta kehon virheasennot korjaamme muutamassa minuutissa, lisää
Tuovinen.

Myllykangas lyttää
Vaihtoehtohoitojen tiukka arvostelija, professori Markku Myllykangas
sanoo, että energiahoidot
ovat järjetöntä puoskarointia. Energiahoitajat pyytävät Myllykangasta itseään
testivastaanotolle ja kuvailemaan sitten julkisesti kokemuksiaan.
– Näyttö energiahoitojen vaikuttavuudesta on tasoa ”tarinan mukaan”, eli
ei mitään. Valviran ja aluehallintoviranomaisten pitäisi panna uskomuslääkit-

sijät vastuuseen perättömistä puheistaan ja humbuugihoidoistaan. Olen valmis
poikien testiin, lyttää Myllykangas.

Ensi lehdessä tulos
Kuultuaan Myllykankaan
vastaukseen Tuovinen ja
Harri virnistävät, että pian
professorista itsestään tulee energiahoitaja. Kaupunkilehti julkaisee ensi numerossa Myllykankaan kokemukset käsittelystä.
Tuovinen ja Harri haluavat kouluttaa ammattitaitoisia energiahoitajia kaikkialle Suomeen ja poistaa
turhia ennakkoluuloja hoitamalla ihmisiä tuhansia
vuosia vanhoilla menetelmillä, joita käyttää esimerkiksi kiinalainen lääketiede.
– Haluamme osoittaa, että nimitykset ”huuhaa-hoito” ja ”uskomushoito” eivät kuulu energiahoitoihin.
Energiahoidot ovat tehokas
tapa lisätä terveyttä. Tähtäämme siihen, että energiahoidot tulisivat osaksi

virallista terveydenhuoltoa.
Harri sanoo, että jos energiajärjestelmässä on häiriö,
se ilmenee fyysisen kehon,
tunnetason sekä mielen tason ongelmina.
– Energiahoitoja on tutkittu ja on saatu vahvaa
näyttöä siitä että hoidossa
vaikuttaa vielä tuntematon
energian laji, joka poikkeaa
tunnetuista energian muodoista kuten magnetismi ja
sähkömagneettinen säteily,
väittää Harri.
Tuovisen mukaan esimerkiksi Sloveniassa on energiahoitoklinikka, jonne tulee ihmisiä ympäri maailmaa saamaan hoitoja erinomaisin tuloksin.
– Energiahoito tehoaa kipuihin, kehon virheasentoihin kuten erimittaisiin jalkoihin, skolioosiin, hermostollisiin vaivoihin. Energia hoito vaikuttaa myös pelkotiloihin, fobioihin ja traumoihin.

»»Lue» Myllykankaan» kokemukset»energiahoidosta»ensi»viikon»Kaupunkilehdestä.

Huippumuusikot konsertoivat Pyhän Johanneksen kirkossa
Pyhän Johanneksen kirkossa
voi ensi viikolla kuulla huippumuusikoita kolmesta eri
maasta. Konsertissa on tarjolla kansainvälisiä kilpailuvoittajia, korkeaa koulutusta ja osaamista kun viro-

laiset taiteilijat, huilisti Oksana Sinkova ja sellisti Andreas Lend sekä israelilaissyntyinen pianisti ja historiallisten kosketinsoittimien
taitaja Michael Tsalka saapuvat Kuopioon konsertoi-

maan yhdessä kuopiolaisen
pianisti-klavikordisti Anna
Maria McElwainin kanssa.
Konsertin barokkiosiossa kuullaan J.S. Bachin gamba- ja huilusonaateja. Romanttista aikakautta edus-

taa Weberin trio ja viimeisenä kuullaan Poulencin huilusonaatti.

»»Konsertti» su» 10.6.» klo» 18»
Pyhän» Johanneksen» kirkossa,»Kellolahdentie»8.

siellä missä aurinko paistaa!

Vain 37.800€. 1/6-osakkeita.
Lomat n. 9 vkoa vuodessa.
75 k-m2, oh,k,2mh,2wc,ph,s,parvi.
ym. loma-asuntoja.
Soita 050 584 5121
www.tahkonkiinteistot.net

VUOKRAAMME

• JUHLATELTAT • KALUSTEET

www.maccoy.fi
050 573 6121, sales@maccoy.fi

S U O R AT L E N N O T

KUOPIOSTA
YN LÄHDÖT

SYKS
.
AJALLA 3.9. - 25.10

ALANYA

€
489
esim. 3.9.

alk.

Eksoottiset
elintarvikkeet
suoraan Aasiasta.
Mustekalat,
katkaravut,
mausteet,tahnat,
kevätkääryleet,
jälkiruuat
ym.herkut.
Joka viikko myös
TUOREET
HEDELMÄT
JA VIHANNEKSET
Thaimaasta!

Tervetuloa!

LAVINIA HSTO 3 *, ea

alk.

SIDE

539€

esim. 13.9.

MELISSA GARDEN 3*, ea

esim.

KEMER
769€

ALL INCLUSIVE!

Lähdöt 3. ja 10.9

GARDEN RESORT 4*
Majoitus 2h-huoneessa, 1 vko. Yksin
matkustavalle yhden hengen lisä.
Kohteinamme Kuopiosta myös:
ANTALYA ja BELEK
Ilman palvelumaksua 24 h

detur.fi
Metsäkummuntie 18,
PÄIVÄRANTA
www.siamflower.fi

Parhaat tarjoukset netistä
Puhelinmyynti 0207 850 850
ma-pe 8:30 - 22, la-su 10-19
Lankapuhelimesta: 8,28 snt/puh. + 7 snt/min,
matkapuhelimesta 8,28 snt/puh. + 17 snt/min.

