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Energiatietoisuuden edelleenkehittä-
mismenetelmän koulu on perustettu 
vuonna 1998 ja koulun päätavoittee-

na on kuuntelijoiden sosiaalisen menestyk-
sen nousu. Kaikki menetelmät pohjautuvat 
Dmitri Verishtshaginin laskelmiin, jotka 
perustuvat psykologian saavutuksiin. Me-
netelmät ovat esitetty kirjoissa yksinkertai-
sessa muodossa. DEIR koulussa opetetut 
taidot ovat erittäin hyödyllisiä sekä arki-
elämässä että myös psykologiassa, lääketie-
teessä, kasvatustieteessä, liiketoiminnassa 
ja politiikassa. DEIR menetelmistä saa 
enemmän tietoa nettisivulta ja kirjoista.

kerrotko lyhyesti deir koulusta?

DEIR koulussa ei puhuta uskonnosta, koska 
uskonto on jokaisen ihmisen henkilökoh-
tainen asia. Myöskään ei puhuta hyvästä 
ja pahasta, eikä tarjota uutta elämäntapaa.  
Koulussa ei ole gurua eikä alistusta. Kaikki 
menetelmät on julkaistu kirjoissa ja nettisi-
vulla. DEIR ei tarjoa apua, vaan koulussa ope-
tetaan auttamaan itse itseään. Oppia saanut 
ihminen on riippumaton, myös opinnoista.

Miten opintoja ja seminaareja  
suoritetaan?

Jos kerrotaan lyhyesti ensimmäisestä ta-
sosta, niin sen ydin on energiakoulutus, 

energiatietoisuushäiriöiden poistaminen 
ja oman energian suojaaminen. Jokaisella 
menetelmällä on oma tehtävänsä, ja tietoa 
kaikista tekniikoista esitetään asiaa koske-
vassa kirjassa. DEIR menetelmien opetus-
ta suoritetaan useissa vaiheissa eli tasoilla. 
Toisen tason aiheina ovat: onni-, tehok-
kuus- ja hyvätuuriohjelmat. Kolmannel-
la tasolla opetetaan ohjaamaan ihmisen 
huomiota, käsittelemään ajatusvoimaa ja 
poimimaan tietoa. Neljäs taso - energian, 
intuition ja luovuuden voimistaminen. 
Viides taso (koostuu kolmesta vaiheesta) 
- satunnaisuuksien ja tunteiden ohjaami-
nen, taito luoda kiinnostusta, sosiaalisten 
rakenteiden ymmärtämisen taito. Jokai-
sen tason opetus perustuu edellisen tason 
taitoihin.

kuka opettaa deir koulussa?

Koulutuksia ja seminaareja toteuttavat 
ohjaajat, jotka ovat läpäisseet opetukseen 
vaaditun tason. Jokainen opettaja on suo-
rittanut ohjaajan erikoistutkinnon jokais-

ta tasoa varten. Vain parhaat pääsevät oh-
jaajatehtäviin. 

Mitkä ovat koulutuksen tuloksia?

Tuhannet ihmiset ovat saaneet koulutusta 
15 vuoden aikana. Kaikki ovat paranta-
neet sosiaalista asemaansa jopa halutulle 
tasolle. Jokaisella on ainutlaatuinen ja elä-
vä käsitys maailmasta. 

Miksi lapset eivät saa suorittaa deir 
koulutusta? eivätkö he voi käsitellä 
bioenergiaa?

Kyllä lapset voivat käsitellä bioenergiaa, ja 
myös he voivat oppia DEIR menetelmiä, 
kaikkia paitsi suojakalvon asettamista ja 
taitoja, jotka mahdollistavat oman henki-
lönkuvan syvää korjausta. Syvän korjauk-
sen taitoja ei suositella lapsille, koska lapsi 
ei ole vielä muodostunut itsenäiseksi hen-
kilöksi ja hänelle voi olla vaikea määrittää 
korjauksen rationaalisuutta.

Miksi deir ei harrasta parantamista?

Koulullamme on omat sosiaaliset teh-
tävänsä - opetamme energiatietoisuus-
tekniikoita. Lääkintä tapahtuu aidon 
lääketieteen perusteella. Ne ovat erilaisia 
päämääriä. Vaikka joitakin tekniikoita 
voidaan käyttää parantamiseen, käytäm-
me niitä vain hätätapauksissa ja mieluum-
min opetetaan ihmistä auttamaan itseään. 
Tässä tapauksessa ihminen ei jää paran-
tajasta riippuvaiseksi, eikä tule olemaan 
pulassa, kun parantaja ei ole lähellä. 

Mikä on DEIR menetelmä?

Ylar Lindepuun luento Turun hen-
kisen keskuksen illassa to 9.10. Kat-
so s. 6

Homeopaatti Harri Seppälä
Puh. 0400 524 522, Facebook: Homeopatia Turku

www.homeopatiaturku.fi

turkuastro@gmail.com tai Riitta 044 7887 040

www.turunastrologinenseura.fi

Syntymäkartta on kuin koodattu tietopaketti itsestämme, ja astrologia antaa
avaimia koodien purkamiseen. Tule etsimään ja löytämään omat avaimesi.

... INTIAN AURINKO, IDÄN IHMEET
...www.Avatara-Adventures.com

~ MATKAILU AVARTAA! ~
Puh. 046 688 2007
tai 02 / 2373936
johannes.kurki@
avatara-adventures.com

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

Karjakatu 35 b
2. krs.
Turku

ENERGIAKENTÄN
PUHDISTUSTA

KAUKOHOITONA
Jussi Merisaari 040 514 8360

Katso lisää
www.parantajakoulu.net

· numerologia
· hoitoja:
 Matrix / TFT
· kursseja
050 534 4643
www.valonsydan.fi

Rumpu-ja energiahoidot, intuitiivinen
hieronta, henkisen tietouden
koulutusta, ryhmä-
rummutushoidot

HOITOLA METSÄNHENKÄYS

Metsälammentie 56
Ohkola

040 749 5085
www.metsanhenkays.com

Perinnehoidot, infrapunasauna
Uutuutena Hirudoterapia, eli iilimatohoidot.

Saunaterapiakoulutusta, katso
tarkemmin www.saunaterapia.com

Yleinen sauna perjantaisin 15-18 Tervetuloa.
Saunapuoti www.forumsauna.fi

050 588 5013 / Mervi

forum saunaforum sauna

ajanvar. puh. 045 129 6806
tai ilman ajanvarausta

0700 81888 (2,37e/min+pvm) 

Päivi Alanen
Selvänäkijä-meedio-parantaja

paivi@reikihoitola.net • www.reikihoitola.net

TAROT
VANHA VIISAUS

TAROT
VANHA VIISAUS

Meditaatio,
tulkinnat, kurssit,
luennot, messut
ym. tapahtumat.

Meditaatio,
tulkinnat, kurssit,
luennot, messut
ym. tapahtumat.

www.tarot-tuula.fiwww.tarot-tuula.fi

Yhteydenottoasi
lämmöllä odotellen,
Tuula Huhtala
041 707 1920

Tämän kokoinen ilmoitus 
Sateenkaarisanomissa 

vain 35 €
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