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Miksi nämä muutokset? Jo vuonna 
2008 ilmoitti Venäjän Tiedeakade-
mian Aurinkokunnan tutkimusosas-

ton johtaja dr. Dmitriev, että aurinkokunta 
on liikkunut maailmankaikkeudessa hyvin 
korkeavärähteiseen paikkaan, missä se ei 
ole koska aikasemmin ollut. Isoja muu-
toksia on tapahtunut sähkömagneettisessä 
kentässä. Jo v. 2008 oli kasvua yhdestä ast-
ronomisesta mittayksikköstä kymmeneen. 
Niin isot muutokset koko kosmisessa järjes-
telmässä mahdollistaa ja vaatii muutoksia  
myös Maapallon energiaolosuhteissa. 

Ihmisten kehot ja energiat ovat olleet 
muutostilanteessa jo monta vuotta. Kosmi-
sen yhteyden kautta ilmoitettiin kevällä, että 
vuonna 2012 erikoiset isojen muutosten 
päivät ovat 14. lokakuuta ja 21. joulukuuta. 
Suositeltiin lähtöa maalle, missä ihmisillä 
on parempi mahdollisuus vastaanottaa an-
nettavia energialahjoja,  mitkä avaavat ih-
misten tietoisuutta ja antavat uusia kykyjä. 
Mutta omat uudet kyvyt tulee jokaisen nyt 
itse havaita. Ensimmäinen merkki tietoisuu-
den laajenemisestä on, kun  yhtäkkiä ajatte-
lee  aivan uusia asioita.

Valotyön tekijöitä  on vuosien varrella 
syntynyt koko Maapallolla hyvin merkittävä 
määrä. Kosmiset kontaktit Maan ihmisten ja 
kosmoksen seuralaisten välillä ovat lisään-
tyneet.  Usein valontyöntekijöitä johdate-
taan tekemään tarvittavia  asioita tummien, 
negatiivisten energioiden muuttamiseksi 
Maapallon pimeämmissä paikoissa niin, 
että tukahtuneihin paikkoihin pääse sisään 
korkeavärähteinen kosminen, jumalallinen 
valo.

Muutamien vuosien aikana  Maapallolla 
on pitänyt korjata ja rakentaa uusia koko 
elämää ja tietoisuutta tukevia  pyhää  kos-
mista valoa kantavia ley-energialinjoja. Pit-
källä pimeyden aikakaudella ovat ihmisten 
sanoinkuvaamattomat kärsimykset, sodat, 
kidutukset, valheet, viha ja muut väärinkäy-
tökset tuhonneet  niin monessa paikassa 
henkistä valoa kantavat ley-linjat. Ley-linjo-
ja ei voi tuhota  mitenkään fyysisellä tavalla, 

ainoastaan  psyykkisillä voimilla. Valotyön 
tuloksena on tapahtunut isoja muutoksia  
Maapallolla. Kun ley-valolinjat yhdistetään 
oikeisiin henkisiin keskuksiin, eettiset arvot  
pääsevät vaikuttamaan  päätösten tekoon. 
Valolla on muuttava voima,  jota seuraa 
oikeudenmukaisuus ja elämän muutos 
parempaan suuntaan. Se tuo esiin seuraa-
vat asiat: humanismi, tasa-arvo, toisesta 
ihmisestä välittäminen, terveys arvona - ei 
kauppatavarana, ruoka ja koulutus kaikil-
le, ei erottelua ihmisten välillä, rahan valta 
oikeisiin mittasuhteisiin ym. Muutokset ovat 
usein dramaattisia ja rakenteita  muuttavia, 
koska  valhe, ahneus, korruptio, rahanpesu 
ja muut  alhaiset rahan manipulaatiot, val-
lan väärinkäyttö, lainvastaiset toiminnat ym. 
paljastuvat.

Valotyö on vuonna 2013 edelleen tär-
kein työ Maapallolla, se koskee kaikkialla 
kaikkia ihmisiä ja elämässä tapahtuu suu-
ria, riemukkaita muutoksia.
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Ayurveda on n. 5.000 vuotta sitten Intias-
sa kehittynyt, maailman vanhin lääketie-
teellinen järjestelmä. Sana ayurveda on 

sanskriittia ja tarkoittaa elämäntiedettä. Ay-
urveda on maailman terveysjärjestön WHO:n 
hyväksymä vaihtoehtoinen hoitomuoto.

Ayurveda-filosofian mukaan viisi ele-
menttiä, ilma, eetteri, tuli, vesi ja maa, 
vaikuttavat jatkuvasti kehossamme. Lisäksi 
jokaisella ihmisellä on oma synnynnäinen 
kehotyyppinsä (dosha), joka tekee meistä 
yksilöllisiä. Jotta pysyisimme terveinä, oman 
kehotyypin ja siinä vaikuttavien elementtien 
tulee olla tasapainossa. 

Elementtien epätasapainotilat johtuvat 
omalle kehotyypille sopimattomasta ra-
vinnosta ja elinympäristöstä. Ayurvedinen 
hoitotapa perustuu elementtien tasapainot-
tamiseen ruokavalion, yrttilääkinnän ja lii-
kunnan avulla. Näin voidaan hoitaa ja tasa-
painottaa elementtejä sekä ennaltaehkäistä 
ja hoitaa sairauksia. 

Ayurvedan avulla ei hoideta vain oirei-
ta, vaan ongelman ”juurta” kertoo Suo-
messa ayurvedalääkärinä työskentelevä 
Pardaman sharma, joka on harjoittanut 
ayurvedaa lähes koko ikänsä. Myös hänen 
isänsä ja isoisänsä ovat ayurvedalääkärei-
tä. Sharma suoritti itse ayurvedalääkärin 
tutkinnon Intiassa. Kuusi vuotta kestävässä 
koulutuksessa opiskellaan myös länsimais-
ta lääketiedettä. ”Ayurveda ei kilpaile länsi-

maisen lääketieteen kanssa. Niitä voi käyttää 
yhdessä. Ero on siinä, että ayurveda ei ole 
pelkkä lääketiede, vaan se on elämäntiede. 
Kun länsimainen lääketiede hoitaa oireet, 
ayurvedassa keskitytään kokonaisvaltaises-
ti elämän eri osa-alueiden hoitamiseen.” 
hän sanoo. Sharmalla on Helsingissä Surya 
-niminen klinikka ja hän käy luennoimassa 
aiheesta ympäri maata.  

ruokavalio

Ruokavalio ja ruuansulatus ovat keskeisiä 
ayurvedassa. Mieli on riippuvainen kehos-
ta, kehon hyvinvointi riippuu elementtien 
tasapainosta ja tämä tasapaino taas riippuu 
ravinnosta, siitä mitä syömme. Jokaiselle 
kehotyypille vatalle (ilma), pittalle (tuli) 
ja kaphalle (maa) on oma erityinen ruoka-
valionsa, jossa joitakin ruoka-aineita tulee 
välttää ja toisia taas suosia. 

Kun yleensä ajatellaan, että jokin ruoka-
aine on terveellinen, uskotaan sen olevan 
kaikille hyväksi. Ayurvedassa eri ruoka-ai-
neet ja niiden yhdistelmät sopivat erilaisille 
ihmisille yksilöllisesti. Ayurvedassa suosi-
taan kasvisruokavaliota, mutta lihaakin voi 
syödä vähän, kunhan se on tuoretta. Vita-
miinit tulisi saada suoraan ruuasta. Maus-
teiden ja yrttien käyttö, sekä ruuanlaittopro-
sessi ovat tärkeitä. Mausteet kuullotetaan 
öljyssä tai gheessä, jotta niiden kaikki maut 
ja vaikutukset saadaan esille. Ayurvedassa 
yleisiä mausteita ovat mm. kurkuma, ku-

mina, korianteri ja inkivääri. Talvella suosi-
taan kehoa lämmittäviä mausteita ja kesällä 
puolestaan viilentäviä. Mausteiden käyttöön 
vaikuttaa myös kehotyyppi.

Konsultaatio

Pätevän ayurvedalääkärin konsultointia 
suositellaan kehotyypin selvittämiseksi. 
Kehotyyppi ja sen epätasapainot tutkitaan 
pulssiluennalla. Ayurvedasta on haettu apua 
esimerkiksi unettomuuteen, stressiin, mig-
reeniin, astmaan, vatsaoireisiin, iho-ongel-
miin, painonhallintaan ja verenpaineongel-
miin. 

Jos elementit toimivat normaalisti, keho, 
mieli, uni, ruuansulatus ja hormonit toimi-
vat normaalisti ja ihminen pysyy terveenä. 
Olemme saaneet paljon positiivista palau-
tetta asiakkailta. 

Lisää ayurvedasta ja konsultaatioista:
www.surya.fi

Ayurveda

Ayurveda-kurssi Konsan Kartanos-
sa la 4.5. klo 10-16. luento klo 18. 
Pardaman sharman vastaanotto su 
5.5. Katso s. 15.
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