Hoito &Valmennus

RAUHA
Kinesiologian kurssit ja
KinesioCoach™-koulutus, sisältävät:
• itsehoitoprosessin
• läheisten & asiakkaiden testaus,
tasapainotus ja ohjaus

Lue www.alvari.com ja ilmoittaudu
vuokko@alvari.com, 050 555 4442.

Tervetuloa kursseille!
Marjo Viherkoski
Kurssitiedot
yritys1@gmail.com tai
www.energiaparannus.com

AITOJA
MAKUELÄMYKSIÄ
LUONNOSTA.

WuJi Gong
RODICA POPA

W

uJiGong on yksi suurimmista
lahjoista, mitä itselleni olen antanut, koska se tarjoaa minulle
aina loistavia tilaisuuksia tavata oman sieluni ja elää NYT-hetkiä. Sitä harjoittamalla
saan mielen rauhan ja vapaudun stressistä.
Tuntuu siltä, kuin aika pysähtyisi ja voisin rauhassa etsiä ja löytää vastauksia itselleni.
Jaan mielelläni muiden kanssa tämän
”taiteen”, ei vain siksi, että se sopii kaikille, vaan siksi, että todennäköisesti siitä olisi
kaikille hyötyä.
WuJiGong on Kiinasta peräisin oleva
Qi Gong laiji ja sitä on helppo oppia.
Se on liikkuva (liikkuessa tehtävä) meditaatio tai henkinen harjoitus, joka tapahtuu kehollisen harjoituksen kautta. Se on
lempeä ja herkkä metodi oman syvimmän
itsen löytämiseksi. Se auttaa päästämään
irti tunnestressistä ja saavuttamaan sisäisen
rauhan ja tasapainon.
WuJiGongia pidetään yksinkertaisimpana, mutta tehokkaimpana Qi Gong me-

netelmistä. Sen on kehittänyt vuosisatoja
sitten Chang San Feng , sama henkilö, joka
keksi kuuluisan Tai Chi Chuan.
Tai Chi Chuania opetettiin itsesuojelumenetelmänä, mutta WuJiGongin tarkoitus
oli itsevalaistuminen, korkeamman Minän
voimistaminen ja ihmisenä kasvaminen.

WuJiGongia säilytettiin ja harjoitettiin
kuin suurta salaisuutta 800 vuoden ajan.
Sitten Mestari Zhu Hui päätti ottaa sen
käyttöön Yhdysvaloissa ja alkoi opettaa sitä
muillekin. Silloin hän huomasi, kuinka paljon tämän menetelmän voi autta kaikkia
ihmisiä – ei vain muutamia ”valittuja”.
Zhu Hui sanoi, että WuJiGong on kuin
pyhä tanssi. Ajan kanssa se voi muuttaa
Karmaa. Hän kertoi saaneensa sitä harjoittamalla terveytensä takaisin maksasyövän
jälkeen.
WuJi Gong tai Qi Gong on ensisijaisesti
henkinen kokemus. Sen avulla voimme ilmaista alkuperäistä itseämme jokapäiväisessä elämässämme.
Sen liikkeiden avulla luomme yhteyden kehon, mielen ja hengen välillä, olemuksemme ja maailmankaikkeuden välillä, energioiden Yin ja Yang välillä.
WuJiGongin käännös olisi: taito saavuttaa Ylin, Alkukantainen Tuntematon (Skill
of entering the Supreme, Primordial Unknown).
Tämän tekniikka tuo ainutlaatuista viisautta ja kykyä itsenäiseen paranemiseen,

Hoitola Energeia

Vyöhyketerapeutti Reetta Lappalainen

suuntaa huomion sisäänpäin, kehittää keskittymiskykyä ja ohjaa ihmistä henkisen
kasvun tielle.
Koska olemme monimutkaisia olentoja, vain mielen tai kehon harjoitukset eivät
riitä, jos haluamme elää korkeammassa potentiaalissamme.
Opit kanavoimaan energiaa, harmonisoimaan elämänvoimia ja siirtymään mielen ohjauksesta Ikuisen Itsen ohjaukseen.
Joillekin harjoittajille päämäärä on henkinen ja fyysinen hyvinvointi, toisille tavoitteena on mielen vapautuminen tai henkinen kasvu, jne.
Tässä on myös linkki mistä voi saada enemmän tietoa:
http://wuji-gong.org/whatis_Enlightenment_Qi_Gong.php

WuJiGong-kurssi Konsan Kartanossa
11.-12.10. Katso keskiaukeama

Hoitola Energeia
Rauhankatu 6 A 20
044 5737470
reetta@uusienergia.com

Vyöhyketerapia
Syntymän unikävely (Adoula)
Henkinen ohjaus ja terapia
Tulevat kurssit:
23.-25.5. SES
13.-15.6. Dreamwalker Birth
3.-5.10. SES

Hanna
Sievers
Diplomi vyöhyketerapeutti
Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut
Kingelininkatu 6 A, 20700 Turku
p. 040 748 7600
hanna.sievers@gmail.com

Myllyojan
tapahtumat
kevät 2014

c/o Marja-Liisa Haapa-aho
Paimalantie 374, 20460 TURKU
puh. (02) 247 2018,
bussi nro 22 tai 221 Kauppatorilta
ruusuportti@gmail.com
Tarkempia tietoja ohjelmista:
www.goldenage.fi/ruusuportti
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Kursseja ja tapahtumia:
JOULUKONSERTTI
Katso muut ohjelmat ja tarkemmat tiedot
www-sivuiltamme
www.goldenage.fi/ruusuportti.

Hoitoja:
• Jäsenkorjausta: Reikimaster jäsenkorjaaja
Olli Suonpää, 050 369 7731
• Kajavaterapiaa: Sairaanhoitaja, kajavaterapeutti Paula Kares, 050 517 8797
• Resonanssiterapiaa: Tuija ja Kari Peippo,
045 630 4358
• Äänivärähdehoitoja; Tuula Riski,
040 572 3417
• Intuitiivisia energiahoitoja, Anna Tuulia
Mattsson, 045 1244110

Ajatusten avulla
sisäiseen
eheytymiseen
Johdantokurssi
AJATUSJOOGAAN
Konsan Kartanossa
la 17.1.2015.
Tiedustelut Terttu Seppänen.

OSALLISTU SUUREEN RESEPTIKISAAN
Voita SunSpelt -tuotekasseja ja -reseptikirjoja!
Pääpalkintona illallinen 2:lle huippuravintolassa!

Kirjeopisto Via

www.facebook.com/SunSpelt
Twitter: @SunSpelt • Instagram: #sunspelt

www.sunspelt.fi

Olavinkatu 34 B 22, 57130 Savonlinna
(015) 273 558, 050 567 9630

Tilaukset
015 543112 tai 040 825 5165
uusi.safiiri@via.fi
www.uusisafiiri.fi

Integraalihenkisyyden Aikakauskirja
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Tilaisuudet järjestää Ruusuportti ry
Sydämellisesti Tervetuloa!
Myllyojalta lahjoitetaan ruusujen,
luumupuiden, pylväshaavan ja monivuotisten kukkien taimia.
Tervetuloa hakemaan.
Jos emailisi on muuttunut tai tahdot liittyä
postituslistallemme, niin ilmoita siitä meille
ruusuportti@gmail.com

