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Ayurveda on käytäntöön perustuva 
elämäntiede. Se on kokonaisval-
tainen terveyssysteemi, joka ottaa 

huomioon ihmisen monipuolisuuden ja 
ainutlaatuisuuden. Ayurvedasta saa tietoa 
jokaiselle keho-mieli-tyypille (doshalle) 
soveltuvasta elämäntavasta sekä ohjeis-
tuksen helposti suoritettaviin itsehoitoi-
hin ja elämäntapamuutoksiin. 

Ayurvedan osa-alueita on lukuisia: 
ruokavalio, kirurgia, terapeuttinen liikun-
ta, vedalainen astrologia, psykiatria, pan-
chakarma (puhdistavat hoidot), pediat-
ria, hieronta, ääniterapia, väriterapia, jne. 
Kaikissa osa-alueissa katsotaan tärkeäk-
si ymmärtää ihmisen synnynnäisiä omi-
naispiirteitä, sekä tämänhetkinen tilanne, 
haasteet ja tarpeet. 

Keho-mieli-ominaispiirteiden ko-
konaisuus, eli dosha, vaikuttaa mm. sii-
hen, mikä ruokavalio, elämäntapa, 
työympäristö ja liikuntalaji kullekin sopii; 
millaisille sairauksille on taipumusta ja 
millaiset valinnat pitävät ihmisen tervee-
nä ja hyvinvoivana. Doshan tasapaino-/
epätasapainotilaan saattaa vaikuttaa elä-
mäntapa ja elinympäristö, ilmasto, sosiaa-
linen ilmapiiri, perhe-elämä, opitut käyt-
täytymismallit, työpaikka, värit, äänet, 
tunnetilat, ravinto, liikunta, jne.

Ayurvedan avulla opit ymmärtämään 
paremmin oman ja toisten (esim. puo-
lison, lapsen, työkaverin) keho-mieli-
tyyppiä ja miksi joku käyttäytyy ”häm-
mentävällä” tavalla. Tietoisuus läheisten 
ominaispiirteistä auttaa ihmissuhteiden 
uudelleen rakentamiseen, parantamiseen 
ja vahvistamiseen. Ymmärrys siitä, miten 
toisten keho ja mieli toimivat, voi pois-
taa hetkessä vanhoja turhautumissyitä ja 
vastenmielisyyksiä. Se myös auttaa valit-
semaan itselle ja vaikkapa lapselle harras-
tukset, rutiinit ja elämäntavat, jotka toi-
mivat parhaiten. 

Ayurvedasta saamme myös tietoa elä-
mänvaiheiden, vuodenaikojen ja kellon-

ajan sopivuudesta eri toimintoihin, sekä 
inspiraatiota tarvittaviin muutoksiin.

Eri elämänvaiheissa ihmisen kehityk-
seen ja tasapainoon vaikuttavat eri luon-
non elementit. Lapsuus (murrosikään 
asti) on maa-vesi-vaihe, eli kasvun aika. 
Aikuisuus (ikävuosiin 50+) on tulivaihe, 
jolloin on alttius ylikuormitukseen ja ruo-
ansulatukseen liittyviin ongelmiin. 50–60 
vuodesta eteenpäin on tuuli-vaihe, jolloin 
mahdollisia oireita ovat kuivuus, ilmavai-
vat ja muistiongelmat.

Tila-ilma-elementtien vaikutukset 
ovat korkeimmillaan sään ollessa tuulis-
ta, kuivaa ja kylmää. Tulen energia ja vai-
kutus ihmisten terveyteen on korkeim-
millaan sään ollessa aurinkoista, kuumaa 
ja kosteaa. Veden ja maan elementtien 
vaikutus on korkeimmillaan sään ollessa 
kylmää ja kosteaa, esimerkiksi talvella. 

Päivän aikanakin elementtien vaiku-
tus ihmisen hyvinvointiin ja energiata-
soon vaihtelee. Aamulla kuudesta kym-
meneen hallitsevat vesi- ja maaelementit. 
Lounaan aikana tulielementti on vallassa, 
ruoansulatus toimii parhaiten ja silloin on 
sopiva aika päivän pääaterialle. Klo 14.oo 
jälkeen tuuli elementin voima nousee, jol-
loin voisi olla paljon helpompaa harras-
taa liikuntaa.  Jokaisen elementin energia 
kertyy, ärtyy, vähentyy ja saapuu neutraa-
livaiheeseen ja eri vaiheiden ymmärrys 
helpottaa paljon arkielämän valintoja.

Ayurveda voi toimia perheen hyvin-
voinnin tukena erittäin tehokkaana työ-

kaluna. Vanhempana voit esimerkiksi 
selittää lapsellesi, että hänen sisäinen tar-
peensa liikkua jatkuvasti ja hänen vilkas 
mielikuvituksensa ovat luonnollisia piir-
teitä kaikille Vata-ihmisille.  Niiden ener-
giaa voi tietoisesti kanavoida luovaan tai/
ja aktiiviseen harrastukseen. Vata-lapsia 
leimataan helposti ADHD ”diagnoosilla”, 
koska he ovat usein levottomia, jos ympä-
ristö ei vastaa heidän tarpeisiinsa. 

Ayurvedan avulla voit oppia ymmär-
tämään paremmin perheen dynamiikkaa 
ja jokaisen perheenjäsenen tarpeita. Usein 
perheissä konfliktit lähtevät väärinymmär-
ryksistä ja siitä, että kumppani/perheen-
jäsen ei vastaa toisten odotuksiin. Luulta-
vimmin hän ei vastaa niihin, koska hän ei 
vain ymmärrä niitä, jos oma dosha on täy-
sin erilainen. Ayurveda auttaa sinua saa-
maan rauhaa kotona ja se voi jopa pelas-
taa suhteesi. Kun opit ymmärtämään ja 
hyväksymään toisten ihmisten tarpeita ja 
valintoja, alat suhtautua tapoihin ja tottu-
muksiin uudella tavalla. Tekemällä pieniä 
muutoksia elämäntapaan saadaan aikaan 
entistä parempaa ja onnellisempaa elämää.

Ayurvedassa painotetaan ihmisen 
omaa tietoisuutta omista valinnoista. 
Kysymykseen, mihin ayurveda voi aut-
taa arkielämässä, voidaan helposti vasta-
ta: kaikkeen. Kaikkiin arkielämän tilan-
teisiin puolison ymmärtämisestä lapsen 
hyvinvoinnin edistämiseen, sopivan elä-
mäntyylin valitsemisesta sairauksien en-
naltaehkäisemiseen, työelämän helpotta-
misesta oikean lomapaikan valitsemiseen.

Ayurvedan avulla opit luomaan elä-
mäntyylin, joka sopii sinulle ja perheel-
lesi. Luot elämääsi tietoisesti, ymmärrät, 
milloin mennä kohti jotakin ja milloin 
kääntyä pois ja tiedät, mitä oman näköi-
sen elämän luominen tarkoittaa juuri si-
nulle. Opit millainen olet, mitkä ovat ai-
nutlaatuiset lahjasi ja pysyt linjassa sen 
kanssa, mitä haluat elämäsi olevan. 

Ayurveda arkielämässä

Rosen-terapeutti
Riitta Kivimäki
Dio Rosen
0400-608604
diodio@saunalahti.fi

Rosen-metodi
Kosketusta keholle ja mielelle

forum saunaforum sauna
Tiesitkö, saunomalla säilyy ja

perinnehoidoilla paranoo luonnollisesti!!
Yleinen sauna, kuppaus, turve, iilimato

ym.hemmotteluhoidot.
Mervi Hongisto, 050-5885013, Tervetuloa

www.forumsauna.fi
www.saunan7salaisuutta.fi

www.saunaterapia.com

ajanvar. puh. 045 129 6806
tai ilman ajanvarausta

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

Päivi Alanen
Selvänäkijä-meedio-parantaja

paivi@paivialanen.fi • www.paivialanen.fi 

 

Turun 20.  

SATEENKAARIPÄIVÄT
21.–22.3.2020 Konsan Kartanossa

Emme ole yksin – elämä
erillisyyden ja ykseyden vuoropuheluna

Lauantai 21.3.
11.00 Kalevi Riikonen: Tietoisempaan yhteistyöhön
 valo-, enkeli- ja tähteläisolentojen kanssa
12.30 Ruokailu
13.30 Tarja Salomaa: Intuitio ja Valon Lait yksilön
 tietoisten valintojen ohjaajina
 Koko planetaarinen elämä on tällä hetkellä suuressa
 murrosvaiheessa, kun Kosmisen Rakkauden aalto on
 herättämässä ihmiskuntaa uuteen tietoisuuteen. Meidän
 aikanamme evoluutio merkitsee, että "taivas alkaa entistä
 voimakkaammin laskeutua maan päälle”, mikä puolestaan
 on edellytyksenä sille, että maasta voi aikanaan tulla pyhä
 planeetta. Muutoksen kanssa elämiseksi on olemassa
 monia ohjeita ja auttajia, niin sisäisillä kuin ulkoisilla tasoilla.
15.00 Aurinkokuoro
15.15 Kahvitauko
15.45 Seppo Ilkka: Ihmisen kehitys Maan kansalaisena
16.45 Pirjo Viskari: Sädemestarit apunamme.
 Ihmisen sisäinen yhteys Maan ja planeettojen
 energeettisiin voimapaikkoihin
18.15 Loppukeskustelu
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6.2.  Pirja Räsänen: Eläinkommunikointi. Mitä eläinystävä-
si haluaisi sinulle kertoa? Intuitiivinen vuorovaikutus 
eläimen ja ihmisen välillä  (www.avaruustomua.net)

13.2.  Maritta Danielsson: Meditaatio, tie hyvinvointiin  
(www.reikihoitoa.�)

20.2.  Deeana Lehtinen: Ayurveda arkielämässä. Henkinen 
ja fyysinen tasapaino elämäntapamuutoksilla ottaen 
huomioon ympäristö ja vuodenajat ym.  (www.yogate-
rapia.net)

27.2.  Jukka Viertomanner: Astrologia ja terveys
5.3.  Lille Lindmäe: Kvanttikentän biofotonien tieteellinen 

tutkimus Italiassa. Tutkimus paljastaa, miksi Lillen 
energiakenttä vaikuttaa mm. ihmisten energiakenttiin 
ja Ley-linjoihin  (www.lille.ee ja www.leylinjat.�)  

12.3.  Mariel Mansoniemi: Perhekonstellaatio - menetelmä, 
jolla voidaan hahmottaa perheenjäsenten vuorovaiku-
tusta ja ymmärtää paremmin ylisukupolvisia tunneluk-
koja  (www.dialogi-instituutti / Mariel)

26.3. Paavo Nevalainen: Arkkienkelit, ihminen ja piru 
mystikko G.I. Gurdjie�n näkökulmasta  (www.kara-
tas-seura.net)

2.4. Ansa Lybeck: Oksitosiinibaari. Läsnäolevan kosketuk-
sen vaikutukset ja merkitys henkisen kehityksen 
työkaluina. Uutta virtaa elämään ja ihmissuhteisiin.

 16.4. Reijo Oksanen: Suu�laisuus, Islamin sisäinen opetus. 
Sen kolme "pylvästä" ovat suu�t Jilani, Ibn Arabi ja 
Rumi. Suu�-teitä  (esim. Naqsbandi, Mevlevi, Bektashi) 
on useita kymmeniä.  Mukana luennoitsijan omia 
kokemuksia. (www.gurdjie�-internet.com)

23.4. Seppo Ilkka: Sfäärien musiikista tietoiseen Universu-
miin  (www.uusisade.�)

7.5. Irmeli Mattsson: Morfogeneettiset kentät - Näkymättö-
miä kehitystämme ja sielunvaellustamme ohjaavia 
voimia? Luennon aineisto perustuu biologi Rupert 
Sheldraken tutkimuksiin.  (www.sheldrake.org)

14.5. Maria Nordin: Mielen vaikutus terveyteen. Fyysisten 
oireiden takana on aina vastustus, joka voidaan voittaa 
kiitollisuuden avulla  (www.marianordin.�) 

Sunnuntai 22.3.
11.00 Pentti Paakkola: Henkiset olennot ja
 niiden tehtävä maailmassa ja ihmisessä
12.30 Ruokailu
13.30 Veli-Martin Keitel:
 Atlantis ja Egypti elävät sinussa.
 Näiden kulttuurien aikana laadittiin perustukset
 nykyiselle dualistiselle maailmalle ja kollektiivisille
 traumoille, joita edelleen itsessämme kohtaamme.
 (Muinaisten kulttuurien perintöä Edgar Caycen ja
 Damanhurin henkisen yhteisön valossa)
15.30 Kahvitauko
16.00 Seppo Ilkka: Ihmisen asema
 Universumin kansalaisena
17.00 Loppukeskustelu

Pääsymaksu/päivä
12 € jäsenet
15 € muut

Katso muutokset
www.konsankartano.eu
Tapahtuman järjestää
Turun henkinen keskus ry 

TURUN HENKINEN KESKUS RY:N KEVÄÄN OHJELMA 2020

Sisäänpääsymaksu 6 €, jäsenet 3 € (sis. teetarjoilun).
Luennot ovat torstai-iltaisin kello 18.30. 
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