Healing
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A

lussa olin eksyksissä, koska en tuntenut pyhiä kirjoituksia enkä Jumalan
voimaa.

Monia muitakin tunnustekoja Jeesus
teki opetuslastensa nähden, mutta
niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa.
Tämä on kirjoitettu siksi, että te
uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus,
Jumalan Poika, ja että teillä, kun
uskotte, olisi elämä hänen nimensä
tähden.
John.20:30-31

Minä uskoin ja lähdin maailmalle rukoilemaan ja auttamaan ihmisiä.
Heti aloin nähdä ihmeitä elämässäni.
Näin, kuinka kuurot saivat kuulonsa ja syöpäsairaat paranivat. Se mitä sanotaan, että
Jeesus on sama eilen, tänään ja ikuisesti,
tuli todeksi elämässäni.
Seitsemän vuotta maailmaa kierreltyäni
Jeesus sanoi minulle Mongoliassa ollessani:
”Mene nyt Suomeen ja opeta siellä näitä
samoja asioita, mitä olet ollut opettamassa täällä Mongoliassa.” Kun palasin kotiin,
lähdin tekemään sitä työtä, mitä Jumala oli
minua käskenyt.
Olen ollut nyt Hyvinkäällä, Mikkelissä,
Jyväskylässä ja Lahdessa. Kokoontumisissa
on tapahtunut parantumisia ja Jumala on
koskettanut ihmisiä. Kukaan, joka on tullut
kursseilleni, ei ole jäänyt ilman Hänen rakkauttaan ja kosketustaan.
Tämä koulutus perustuu Charles ja Frances Hunterin, amerikkalaisen pariskunnan
kehittämään Healing-opetukseen, missä
Pyhän Hengen kanssa ja Jeesuksen nimessä
keskitytään selkärangan, käsien, jalkojen,
lantion ja niskan käsittelyyn ja koulutuksissa on koettu mahtavia parantumisia.
Eräässä koulutuksessa oppilaat rukoilivat toisilleen ja toisella näistä rouvista oli
selkäranka koukussa ja ryhti oli huono.
Toinen heitä komensi selkärangan suoristumaan Pyhän Hengen voimassa ja rukoiltava
ihan ”poksahti” suoraksi. Pituuttakin tuli
Intuitiivisen
päiväkirjatyön ja
työpajojen ohjausta
Suomessa ja
Luxorissa.
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huomattavasti lisää. Hän joka rukoili, sanoi:
”Tämä ei voi olla totta” ja molemmat olivat
ihan ihmeissään.
Nyt myös sinulla on mahdollisuus
osallistua tällaiseen koulutukseen Turussa 16.–17.4.2011. Pidän myös koulutuksia muualla Suomessa. Niitä voit seurata
www.weo.fi-sivuiltani.

Hän sanoi heille: Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois
pahoja henkiä. He puhuvat vierailla
kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin ja vaikka he juovat tappavaa
myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He
panevat kätensä sairaiden päälle ja
nämä paranevat.
Mark. 16:17- 18
Turku 16.–17.4.2011
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Neljän vuoden aikana on 16 viikon pituista koulutusjaksoa.
Tässä koulutuksessa yhdistyvät keho, mieli ja sielu. Koulutus antaa
valmiuden toimia energiaparantajana kokonaisvaltaisen ihmiskuvan
pohjalta ja mahdollisuuden omaan henkilökohtaiseen kasvuun.
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Ayurveda
– elämäntiede
Dr. Pardaman Sharma

A

yurveda on muinainen n. 5000 vuotta
vanha intialainen terveydenhuoltojärjestelmä. Ayurveda tarkoittaa elämäntiedettä eikä ihmistä käsitellä vain fyysisenä kehona,
vaan ayurvedisen filosofian mukaan ihminen
on fyysinen ja psyykkinen kokonaisuus. Fyysistä terveyttä ei saavuteta ennen kuin ihminen
on fyysisesti, psyykkisesti ja henkisesti terve.
Ayurvedisen filosofian mukaan kehomme
koostuu viidestä eri elementistä (maa, vesi,
tuli, ilma ja eetteri). Nämä viisi elementtiä
esiintyvät kehossamme eri muodoissa mm.
aineenvaihdannassa, kudoksissa ja kuonaaineissa. Ayurvedassa ihminen jaetaan eri kehotyyppeihin (dosha) hänen ruumiinrakenteensa ja psyykkisen tilansa perusteella. Vata
(ilma) säätelee liikettä. Kehossa vata säätelee
mm. hermoston impulsseja ja verenkiertoa.
Jos vataa on liikaa, henkilöllä voi olla esim.
heikko ääreisverenkierto. Tuli ja vesi muodostavat pitta (tuli) doshan, joka säätelee
mm. ruoansulatusta. Vesi ja maa muodostavat kapha doshan. Kapha vastaa kehomme
kasvusta ja uudistumisesta sekä antaa keholila-Ravintola
Kahv
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Kevyttä ja terveellistä!
• Salaatit
• Lämmin kasvisruoka
• Luomuporkkanamehu
• Vehnänorasmehu
• Aloe Vera -mehu
• Energiajuoma
• Koivunmahla
• Tuorepuurot
• Elävää ravintoa
• Itseleivotut leivonnaiset

YLIOPISTONKATU

KAUPPIASK.

Kotileipomo
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1.) Määritetään henkilön kehotyyppi pulssiluennalla.
2.) Määritetään epätasapainotila
3.) Määritetään sairauden syyt esim. vääränlainen ravinto, liikunta jne.
4.) Annetaan ensiapu oireiden hoitoon
5.) Annetaan ohjeet, joilla poistetaan sairauden syy
6.) Poistetaan sairauksien aiheuttamat
kuona-aineet
7.) Vahvistetaan kehon rakenteet
8.) Tasapainotetaan doshat
Ayurvedassa olennaista on siis tietää oma
dosha, johon kaikki muu pohjautuu.

AURAKATU

LOUNAS- JA JUHLAPALVELUA

le rakenteen. Ayurvedassa ihminen on siis
doshien kokonaisuus. Meissä jokaisessa ihmisessä on eri määrä vataa, pittaa ja kaphaa,
mikä antaa meille jokaiselle omaleimaisen
kehon ja mielen. Kehomme on terve, kun
kaikki doshat ovat tasapainossa, mutta vääränlainen ravinto, liikunta ja sääolosuhteet
järkyttävät doshien tasapainon.
Ayurvedan tavoitteena on ylläpitää terveyttä, ja parantaa elementtien epätasapainotiloista johtuvia sairauksia ruokavalion,
liikunnan ja tarvittaessa myös ravintolisien
avulla. Ayurvedassa käytetään yrttivalmisteita, joogaa, akupunktiota, ruokavalio-ohjeita,
hengitysharjoituksia ja hierontahoitoja sairauksien poistamiseen ja terveyden ylläpitämiseen. Ayurvedan tavoitteena ei ole ainoastaan
oireiden hoitaminen vaan tarkoituksena on
poistaa ongelman syy, jotta se ei uusiutuisi.
Myös terveyden ylläpitäminen ja sairauksien
ennaltaehkäisy on tärkeässä roolissa.
Ayurvedassa henkilöä hoidetaan laajasti
ja hoitosuunnitelma sisältää useita eri vaiheita, jotka voidaan luokitella seuraavasti:

Voit myös hakea
annoksen tai
juoman mukaan

Kauppatori

Kauppiaskatu 8 Turku, Mehiläisen talo
P. (02) 250 5340
Ma-to 8.30-17.30, pe 8.30-16.30
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