Aivojumppa Brain Gym® hy ödyksi lapsille ja aikuisille

Vuokko Alvari
Aivojumppaohjaaja ja muu kinesiologi
www.alvari.com
050 555 4442, vuokko@alvari.com

V

arsinkin lapset ovat ihania ja nopeita
ohjattavia ja hoidettavia. Jotta Suomen
lapset voivat hyvin ja saavat elää rauhallista ja tasapainoista elämää jatkossakin,
kannattaa heidän (ja aikuisten) tasapainottaa oloaan iloisesti Aivojumpalla.
Kinesiologian suuntauksista erityisesti

· numerologia
· hoitoja:
Matrix / TFT
· kursseja
050 534 4643

www.valonsydan.ﬁ

Aivojumppa on ollut Suomessa suosittua.
Tässä esimerkkejä sen tuloksista (nimet
muutettu)
• Elli-ekaluokkalaisen lukeminen alkoi sujua ”positiivisen asenteiden tasapainotuksen” jälkeen
• Kalle paransi keskittymistään niskakeinulla ja avaruusnapeilla
• Aaro teki pohjepumppu-liikettä ja sai kuperkeikat onnistumaan
• Eero hieroo aivonappeja, jos kaverit alkavat ärsyttää
• Eemeliltä loppuivat painajaiset akupistenaputuksella
• Sakari rauhoittui otsapisteiden koskettamisella ja veden juonnin lisäämisellä
• Tiinan keskittyminen luokassa parani
niin, että nykyään opelta tulee huomautus
vain kerran viikossa, kun aiemmin päivittäin
• Hillevi pääsi karkinhimostaan ja alkoi
karkkilakkoon (ja nykyisin ilman minkäänlaista himoa pitää saamiaan karkkeja purkissa pöydällään, välillä niiden
määrää laskien). Tämä tasapaino tuli
”kaupan päälle” muun kinesiologisen
ohjauksen ohessa.
Aivojumppa auttaa oppimiseen
– ja muuhunkin
Keho vaikuttaa mieleen. Siksi liike on lääke
moneen mielen haasteeseen.

PIRJO SALO

www.rosenterapia.com
www.essential-motion.ﬁ
puh. 040 755 2016

MARIA ZAVOU

”Enkelten Maailman Henkileikkausten Postimies”
”Uuden Atlantiksen Ajan Kristallihoitojen kanava”
HENGEN JA TIEDON MESSUILLA: Miniseminaarit,
Luokka 1L: koe vihityt kristallit ja näytehoitoja
KRISTALLIVIIKKO SPIRAALIPORTISSA MALMILLA!
TI 16.10. Henkileikkaus
klo 18-21
KE 17.10. Kirkkaan kvartsin vihkimys klo 17-21
TO 18.10. Vihreän kvartsin vihkimys
klo 17-21
PE 19.10. Violetin kvartsin vihkimys
klo 17-21
LA 20.10. Punaisen kvartsin vihkimys klo 14-18
SU 21.10. Kultaisen kvartsin vihkimys klo 14-18
Lisätietoa: enkeltenportti@gmail.com/p.050 400 8333
www.spiraaliportti.�i
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Kinesiologiset lihastestit ja muu kehotarkastelu kertoo, miten autonominen
hermosto ja keskushermosto eli aivot reagoivat asioihin. Testeillä selviää, mikä asia
ihmisellä on tasapainossa, mikä epätasapainossa ja mikä menetelmä auttaa tasapainon
palauttamiseen. Sitten tätä kehon toivomaa
tasapainotusmenetelmää käytetään. Lopuksi tarkistetaan, että tasapainotus on onnistunut ja opetetaan kotitehosteet eli kotona
tehtävät harjoitukset.
Maailmalla tunnetuin kinesiologian
muoto on terveyskinesiologia Touch for
Health (Terveyttä koskettamalla), jolla
testataan ja tasapainotetaan terveyttä. Sen
jatkolajeilla eli Wellness-kinesiologialla
hoidetaan stressiä ja liikuntakinesiologialla
kehitetään liikuntasuorituksiin liittyviä asioita.
Suomessa TFH-suunnan lisäksi erityisen
suosittua on ollut eräs muu sen jatkolajeista eli oppimiskinesiologia – jo 1990-luvun
puolivälistä lähtien. Siinä testataan ja tasapainotetaan erityisesti oppimiseen liittyviä
haasteita, kuten lukemista, kuullun ymmärtämistä, motoriikkaa, koordinaatiota,
tasapainoa, aistien käyttöä, luovuutta ja
ilmaisua. Harjoitukset rauhoittavat ja rentouttavat, lievittävät stressiä, tehostavat oppimista, kehittävät keskittymistä ja itseluottamusta. Oppimiskinesiologian tunnetuin
menetelmä on Aivojumppa-Brain Gym®.
Siitä löytyy monenlaisia tasapainotusme-

netelmiä. Useimmiten tarvitaan jotain yksinkertaista ja helppoa liikuntaliikettä, jonkun
tai joidenkin akupisteiden tai muiden hoitopisteiden painamista tai muuta käsittelyä.
Toki myös mieli vaikuttaa kehoon ja niinpä
mielikin huomioidaan harjoituksissa helpolla tavalla.
Aivojumppakurssit jälleen Turkuun
Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleet kinesiologian kursseille oppimaan tehokkaita, helppoja ja osin hauskoja itsehoito- ja
muiden hoitotekniikoita. Touch for Health
(TFH) -kurssit ovat periaatteessa kaiken
perusta, jonka jälkeen on helppo jatkaa
erikoiskursseille, kuten Vapaaksi stressistä
-stressikinesiologia tai Aivojumppa Brain
Gym® -oppimiskinesiologia. Kinesiologian
opiskelun voi kyllä myös aloittaa Aivojumpalla.
Niinpä monen vuoden tauon jälkeen
järjestetään Turussakin Aivojumppa-Brain
Gym® -peruskurssi alkuvuonna 2013: alustavasti to 3. – su 6.1. Siellä opitaan jyväskyläläisen kouluttajan Satu Linnamon johdolla
menetelmiä, jotka tasapainottavat aivojen ja
kehon eri osien yhteistoimintaa.
Aivojumppaharjoitukset sopivat kaikenikäisille. Ne antavat mainioita työkaluja opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon
alalla työskenteleville, terapeuteille, kouluttajille, valmentajille, lasten vanhemmille

Aira Tolvanen

Energiakahdeksikko

(Mielen ja kehon vapautuminen, poistaa stressiä)
Vaihe 1: Istuen tai seisten. Aseta nilkat ristikkäin. Ojenna käsivartesi suorina eteesi
käden selät vastakkain peukalot alaspäin,
nosta tässä asennossa ranne toisen yli,
aseta kämmenet vastakkain ja sormet ristiin. Vie nyt ristissä olevat kätesi alakautta
lepäämään rinnallesi. Nosta kielesi kevyesti leveänä kitalakeen sisään hengitysten
ajaksi ja hengitä rauhallisesti suun kautta
ulos. Rentoudu näin hetken ajan.
Vaihe 2: Avaa nilkat, aseta jalkasi vierekkäin; avaa myös kätesi ja aseta sormenpäät vastakkain. Keskity tässä asennossa
hetken aikaa rauhalliseen syvähengitykseen kuten vaiheessa 1.
Suomen kinesiologiayhdistyksen sihteeri
Päivi Repo näyttää mallia Energiakahdeksikko
-asennosta. Kuva: Liisa Korhonen

ja kaikille, jotka haluavat kehittää omaa
oppimistaan ja hyvinvointiaan. Kurssi on
kansainvälisen oppimiskinesiologiajärjestön (Educational Kinesiology Foundation)
hyväksymä. Osallistujat saavat kansainvälisen kurssitodistuksen.
Toki mikä tahansa menetelmä voi tasa-

painottaa minkä tahansa vaivan. Esimerkiksi itse olen uteliaisuudesta kokeillut Aivojumppaa nivuskipuun – ja se toimi siinäkin.
Kiitos kehon viisauden.
Vuokko Alvarin luentoja ja kurssi
Konsan Kartanossa, katso s. 14-15.

Galaktinen Tähti
Toimin käsillä parantajana Turussa
ja pidän Muinaisen Egyptin ja
Atlantiksen viisaudet taso 1 kurssia.

Kuntohoitaja / hieroja • www.airatolvanen.fi

Perinteistä hierontaa,
erikoishierontaa

(02) 24 33 073
0400 889 816

Puhdas valon kanava palveluksessasi
p. 050 3474 282 / Tuula

Tykistökatu 6 A katutaso, Kupittaa, Bio Cityn talo

Karjakatu 35 b
2. krs.
20520 Turku

Alkeis- ja jatkoryhmiä
Puh. 0400 863 994
www.himalaja.fi

Käsilläparantaja
Sydämellisesti
syntymälahjalla

ENERGIAPARANTAJAKOULUTUS
Yhdestoista vuosikurssi alkaa maaliskuussa 2013
Neljän vuoden aikana on 16 viikon pituista koulutusjaksoa.

Pyhimmän
Kosketus

VIIKONLOPPUKURSSIT:
16.-18.11.2012 Woimala, HELSINKI
11.-13.01.2013 Tulestupa, LAPPEENRANTA
11.-13.01.2013 Ilontila, TAMPERE
18.-20.01.2013 Woimala, HELSINKI
25.-27.012013 Konsan Kartano, TURKU

Kirsi Laine

Viikonloppukurssi on itsenäinen kokemus sellaisenaan,
mutta myös johdanto energiaparantaja-koulutukseen.

040 861 1324

Tiedustelut: Marketta Rantti, puh. 045 122 9051, marketta.rantti@pp1.inet,fi
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Marja Jordman, puh. 040 7387 648, posti@enkeltenkoti.com

www.enkeltenkoti.com

www.pyhimmankosketus.fi
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Marketta Rantti
koulutuksesta
vastaava opettaja

