
Kauppiaskatu 8 Turku, Mehiläisen talo
P. 050 464 4344 • eliksiiri@eliksiiri.fi
Ma-to 8.30-17.30, pe 8.30-16.30, la 11-15.30

• Salaatit
• Lämmin kasvisruoka
• Luomuporkkanamehu
• Vehnänorasmehu
• Aloe Vera -mehu
• Energiajuoma
• Koivunmahla
• Tuorepuurot
• Elävää ravintoa
• Itseleivotut leivonnaiset
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Kauppatori

Kevyttä ja terveellistä!Kevyttä ja terveellistä!
Voit myös hakea 
annoksen tai 
juoman mukaan

• Salaatit
• Lämmin kasvisruoka
• Luomuporkkanamehu
• Vehnänorasmehu
• Aloe Vera -mehu
• Energiajuoma
• Koivunmahla
• Tuorepuurot
• Elävää ravintoa
• Itseleivotut leivonnaiset

Voit myös hakea 
annoksen tai 
juoman mukaan

www.eliksiiri.fi

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Reiki-kursseja Turussa
Usiun alkuper. menetelmä
Reikiopettaja Rita Forsberg-Kimura

Enkeli - kurssit
www.thetahealing-rita.fi
www.soulbodyfusion-rita.fi
www.reconnection-healing.fi
www.reiki-ritaforsberg-kimura.fi

Adamus Saint - Germainin
DreamWalkerDeath - koulu (DWD)
Tobiaksen seksuaalienergioiden - koulu (SES)

Lisätietoja: 
Rita Forsberg - Kimura
050-5757753
email: rita.forsberg-kimura@pp.inet.fi

www.crimsoncircle.com     www.dreamwalker-rita.fi

Kauneuspiste
MAIRE MIKKOLA

Itäinen Pitkäkatu 3 A, katutaso • (02) 232 3807

• Kasvo-, käsi- jalkahoidot  • Kasvolymfa
• Elektrolymfa kuonan poistoon keholta 

• Ultraääni- ja stimulaatiovirtahoidot • Reikihoito
• Vyöhyketerapia  • Intialainen päähieronta
www.kauneuspistemairemikkola.fi

Suggestoterapeutti SHY
Maija Mäkelä

Haikarintie 16, Raisio
P. 040 546 8386

HYPNOOSIA

Saunomalla 

säilyy!
Uudet perinnehoitotuotteet

terveyttäsi tukien.

ETSIMME JÄLLEENMYYJIÄ TUOTTEILLE
www.forumsauna.fi 

Mervi Hongisto puh. 050 588 5013

www.saunaterapia.com

Maltatko pysähtyä tutkiskelemaan ja hoitamaan 
itseäsi? Elämän laatu kohoaa.

vUOkkO alvari
KinesioCoach™, 
vuokko@alvari.com, www.alvari.com

Paras hoitaja on hän, joka hoitaa 
ensin itsensä. Tämä pätee sekä am-
mattihoitajiin, että esimerkiksi per-

heen vanhempiin. Niinhän lentokonees-
sakin ohjeistetaan, että aikuinen pujottaa 
happinaamarin ensin omille kasvoilleen, 
ja vasta sitten lasten. 

Ihmisen täytyy hoitaa ensin itsensä, 
jotta pystyy hoitamaan muita. 

Olen vuosien varrella törmännyt ilmi-
öön, että jotkut käyvät koko ajan kaiken-
laisia hoito- ja terapiakoulutuksia. Aika 
monet meistä kyllä alkuhuumassa käyvät 
jopa montakin koulutusta yhtä aikaa, kun-
nes löytävät sen kiinnostavimman. Alku-
vauhti on ymmärrettävää ja ihan hauskaa-
kin. Ala vie helposti mennessään. 

Hoitajan puhdas tontti

No, kukin saa opiskella niin paljon, kuin 
jaksaa. Ja mikä ettei jaksaisi, kun käyttää 
oppejaan ensin itseensä. Mutta valitetta-
vasti joskus kuulee hoitajista, jotka käyvät 
tutkintoa tutkinnon perään, mutteivät 
hoida itseään lainkaan. Kuka uskaltaa 
mennä sellaisen hoitajan vastaanotolle? 
Millaista tunnelmaa ja energiaa hän vies-
tittää asiakkailleen? 

Tietysti kursseja voi käydä ihan ylei-
sestä mielenkiinnostakin; ei tietoja ja tai-

toja ole pakko käyttää itseen ja asiakkai-
siin. Mutta jos jompaan kumpaan käyttää, 
niin tietenkin ehdottomasti ensin itseen... 
Yksi omista opettajistani muistutti, että: 
”Hoitajan pitää olla itsensä hoitamisessa 
aina kaksi askelta edellä asiakastaan”. 

No, jokainen hoitaja löytää oman ta-
pansa tehdä hoitotyötä. Aivan kuten jokai-
nen asiakas löytää itselleen sopivimman 
hoitajan. Voihan toki olla, että ”itseään-
hoitamaton-hoitaja” onkin jostain syystä 
jollekulle se paras herättäjä. Ja yleisestihän 
tiedetään, että ehkä eniten hoitotulokseen 
vaikuttaa se, miten hoitajan ja asiakkaan 
välillä synkkaa. 

Hoitajan oma pää tyhjäksi

Usein koulutukseen jo kuuluu myös oma 
terapia. Omat vanhat möröt ja nykyhet-
ken stressit on tärkeä tasapainottaa päästä 
pois. Vasta sen jälkeen pystyy keskitty-
mään asiakkaan murheisiin, tunteisiin ja 
tavoitteisiin. 

Toki ihmisiähän hoitajatkin ovat eli 
elämän laineet voivat joskus nämä ”itse-
ään-hoitavat-hoitajatkin” säikäyttää. Pärs-
keiden keskellä pysyy kuitenkin helpom-
min tyynenä, kun sisin on tasapainoinen. 
Harjoitteluahan tämä meiltä monelta vaa-
tii. Oi, miten helppoa onkaan hoitaa itse-
ään, kun arki sujuu, mutta entäs haastei-
den aikana?

Ja arki sujuu parhaiten, kun ihminen 
on tutkiskellut itseään. Hyvän itsetunte-
muksen johdosta ihminen on valinnut 
hyvin: hän on oikeassa paikassa, oikeaan 
aikaan, oikealla tavalla, oikeiden ihmisten 
kanssa - esimerkiksi oikeassa työssä.

pääsyvaatimuksena itsehoito

Suuri osa hoitoalan opiskelijoista lähtee 
hoitotyöhön siksi, että tuntee tarvetta 
tutkiskella myös itseään entistä enem-
män, ja myös hoitaa itseään. Esimer-
kiksi järjestämässäni KinesioCoach™ 
-hoito&valmennuskoulutuksessa syvenn-
ymme mahdollisimman paljon itseemme. 

Siitä ja myös yleensä kinesiologian 
kursseista kiinnostuneilta kysyn aina, mi-
ten hoitavat itseään. Itsehoito, tavalla tai 
toisella, on aina ollut oikeastaan pääsy-
vaatimus. Hyvinvointialan opiskelusta on 
eniten hyötyä, kun käyttää saamansa tie-
dot ja taidot ennen kaikkea itsensä hoita-
miseen. 

White Celestine Enkelihoidot
Kodin Energiapuhdistukset
Aurakuvaukset + Tulkinta

Aurapuhdistukset
Voimakorut

Käy tutustumassa koruihin ym. tuotteisiin osoitteessa
www.cicichic.com, löydät meidät myös Facebookista.
Rakkaudella Carola Cici Niklander,p.040-5450262
sp.carola.niklander@cicichic.com, carola.niklander@whitecelestine.com 

Pirkko Kanerva
sair.hoit., henkinen auttaja

• selvänäkötulkinta
• Soul Body Fusion
• ionisoiva, puhdistava jalkakylpy
puh. 0400 939 696

Hoitaja, miten 
hoidat itseäsi?

22 23


