
Minä uskoin ja lähdin maailmalle ru-
koilemaan ja auttamaan ihmisiä. 

Heti aloin nähdä ihmeitä elämässäni. 
Näin, kuinka kuurot saivat kuulonsa ja syö-
päsairaat 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 opettamas-
sa 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 rak-
kauttaan ja kosketustaan. 

Tämä koulutus perustuu Charles ja Fran-
ces Hunterin, amerikkalaisen pariskunnan 
kehittämään Healing-opetukseen, missä 
Pyhän Hengen kanssa ja Jeesuksen nimessä 
keskitytään selkärangan, käsien, jalkojen, 
lantion ja niskan käsittelyyn ja koulutuksis-
sa on koettu mahtavia parantumisia. 

Eräässä koulutuksessa oppilaat rukoi-
livat toisilleen ja toisella näistä rouvista oli 
selkäranka koukussa ja ryhti oli huono. 
Toinen heitä komensi selkärangan suoristu-
maan Pyhän Hengen voimassa ja rukoiltava 
ihan ”poksahti” suoraksi. Pituuttakin tuli 

huomattavasti lisää. Hän joka rukoili, sanoi: 
”Tämä ei voi olla totta” ja molemmat olivat 
ihan ihmeissään. 

Nyt myös sinulla on mahdollisuus 
osallistua tällaiseen koulutukseen Turus-
sa 16.–17.4.2011. Pidän myös koulutuk-
sia muualla Suomessa. Niitä voit seurata  
www.weo.fi-sivuiltani.

Hän sanoi heille: Ja niitä, jotka us-
kovat, seuraavat nämä tunnusmer-
kit: Minun nimissäni he ajavat pois 
pahoja henkiä. He puhuvat vierailla 
kielillä. He tarttuvat käsin käärmei-
siin 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 
Healing eli kuinka parantaa  

sairaita Raamatun oppien mukaan
Konsan Kartano

Virusmäentie 9, 20300 TURKU 
 puh. (02) 250 3636

Tervetuloa
Kristiina Keravuori, evankelista

www.weo.fi
kristiina.keravuori@gmail.com

040 5242723

Healing
kriStiina keravuori

Elämisen taito, Jooga, Meditaatio,
Idän ja lännen filosofia, Buddhalaisuus

Caddy: Ovi sisimpään, 20,-
Artemajos: Jälleensyntyminen ja karma, 20,-

Leadbeater: Luonnonhenget, 10,-
Lad: Ayurveda - käytännöllinen opas, 25,-

Tenzin Wangyal Rinpoche:  
Tiibetiläinen unijooga, 28,-

Elämänviisaus - mietelmä-ja muistikirja, 15,-

BIOKUSTANNUS
Kirjakauppa ja Tibet Shop

Abrahaminkatu 11, 00180 Helsinki 
Ma-pe klo 15-17, la 11-14, puh. (09) 637 248

www.biokustannus.com

Tiedustelut: 
Marketta Rantti, puh. 0451 229 051,

marketta.rantti@pp1.inet.fi

Marketta Rantti
koulutuksesta

vastaava opettaja

www.enkeltenkoti.com

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Marja Jordman, puh. 040 7387 648,

EnkeltenKoti@gmail.com

ENERGIAPARANTAJAKOULUTUS
Yhdeksäs vuosikurssi alkaa maaliskuussa 2011
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.

Kouluttajina toimivat: Marketta Rantti (Suomi)            
 Martha Piesco-Hoff (U.S.A)             
 Willi Bucheli (Sveitsi)

Oman elämäsi ohjaajaksi?
Tietoisen läsnäolon ja joogan

teemakurssit Kreikassa
www.mielenvapaus.fi

p.050 594 4806

 

WWW.VELINMATKAT.FIWWW.VELINMATKAT.FI

0400 633 5450400 633 545

ELÄMYSMATKOJA

Alussa olin eksyksissä, koska en tunte-
nut 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

Intuitiivisen 
päiväkirjatyön ja 

työpajojen ohjausta  
Suomessa ja 

Luxorissa.
www.virrassa.net 

Paula Annukka Kotka   paulukka@gmail.com
gsm +358 40 540 7171 ja mob. Egyptissä +2 0191744791 

Lady Seshath
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Ayurveda on muinainen n. 5000 vuotta 
vanha intialainen terveydenhuoltojärjes-
telmä. Ayurveda tarkoittaa elämäntiedet-

tä eikä ihmistä käsitellä vain fyysisenä kehona, 
vaan ayurvedisen filosofian mukaan ihminen 
on fyysinen ja psyykkinen kokonaisuus. Fyy-
sistä 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 kuona-
aineissa. Ayurvedassa ihminen jaetaan eri ke-
hotyyppeihin (dosha) hänen ruumiinraken-
teensa 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 muo-
dostavat pitta (tuli) doshan, joka säätelee 
mm. ruoansulatusta. Vesi ja maa muodos-
tavat kapha doshan. Kapha vastaa kehomme 
kasvusta ja uudistumisesta sekä antaa kehol-

le rakenteen.  Ayurvedassa ihminen on siis 
doshien kokonaisuus. Meissä jokaisessa ih-
misessä on eri määrä vataa, pittaa ja kaphaa, 
mikä antaa meille jokaiselle omaleimaisen 
kehon ja mielen. Kehomme on terve, kun 
kaikki doshat ovat tasapainossa, mutta vää-
ränlainen ravinto, liikunta ja sääolosuhteet 
järkyttävät doshien tasapainon. 

Ayurvedan tavoitteena on ylläpitää ter-
veyttä, ja parantaa elementtien epätasapai-
notiloista johtuvia sairauksia ruokavalion, 
liikunnan ja tarvittaessa myös ravintolisien 
avulla. Ayurvedassa käytetään yrttivalmistei-
ta, joogaa, akupunktiota, ruokavalio-ohjeita, 
hengitysharjoituksia ja hierontahoitoja saira-
uksien poistamiseen ja terveyden ylläpitämi-
seen. 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 vai-
heita, jotka voidaan luokitella seuraavasti:

1.) Määritetään henkilön kehotyyppi puls-
siluennalla.

2.) Määritetään epätasapainotila
3.) Määritetään sairauden syyt esim. vää-

ränlainen ravinto, liikunta jne.
4.) Annetaan ensiapu oireiden hoitoon
5.) Annetaan ohjeet, joilla poistetaan sai-

rauden 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. 

Dr. Pardaman Sharman luento ja 
vastaanotto Turun Luontaishoito
lassa Konsan Kartanossa kuukau
sittain, katso s. 1415

Ayurveda
– elämäntiede

Dr. parDaMan SharMa

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

• 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

LOUNAS- JA JUHLAPALVELUA

Kahvila-Ravintola

Puh. (02) 238 8818

Kotileipomo 
Aaltonen & Välilä Oy

Juhannuskatu 10
20100 Turku



      
   
 
   

SAATAVILLA MYÖS

LAHJAKORTTEJA!
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