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PRO 

John of God  
Bioenerjisel ve ruhsal alanda yaptığı çalışmalarla, 2000 

yıldır dünyaya gelmiş olan nadir bir kişi, Mucize Adam 

João Teixeira de Faria, tüm dünyada bilinen adıyla João 

de Deus ya da John of God, 1942 yılında doğmuştur. 

John of God’ın yetenekleri 16 yaşında, Hz. İbrahim 

soyundan Kral Süleyman’ın ruhunun bedenine 

girmesiyle başlar. Bu olaydan sonra John of God yıllarca 

Brezilya’da gezerek sevgi dağıtır ve 27 yıl önce 

Abadiania’daki evine yerleşir ardından John of God 

adıyla ünlenir. 30’dan fazla ölmüş doktor ve azizin 

ruhlarına kanallık eden John of God, şifa verenin kendisi 

değil, Allah olduğunu vurgular, kendisinin sadece bir 

aracı olduğunu belirtir, aslında her şeyi yapan Allah’tır. 

Kanallık ettiği ruhlar, gelen kişileri inceler, John of God 

tarafından görünür ve görünmez psişik uygulamaların 

yapılmasını sağlar. Son 60 yılda, doğrudan ve dolaylı 

olarak yaklaşık 15 milyon kişinin yeni bir başlangıç 

yapmasını sağlamıştır. 

Kasaba  
Doğaüstü Kristal Madenleri üstündeki bir kasabada, 

Brezilya’ da yaşayan John of God, insanların hayatını 

değiştiriyor. “Doktorların sizin için yapabileceğimiz 

daha fazla bir şey yok” dediği hastalar John of God’a 

giderek tamamen dönüşüm yaşıyor. Milyonlarca insan, 

mucize için Brezilya’daki küçük Abadania kasabasına, 

John of God’ın Casa de Dom Inacio adındaki kliniğine 

akın ediyor. Aids, Kanser, artrit, depresyon, ms, felç 

gibi aklınıza gelebilecek her türlü hastalığın dönüşümü 

için için John of God’ın yaşadığı kristal madenine 

meditasyon ve inziva için geliyorlar. Dünyanın her 

köşesinden çok önemli politikacılar, gazeteciler, 

doktorlar ve ünlüler John of God’ın ruhlar vasıtasıyla 

mucizevi dönüşüm sağladığına inanıyor. Öte yandan 

John of God ile tanışanlar, onun tanrı vergisi yeteneği 

olan bir insan olduğunu söylüyorlar. John of God 

yaptığı dönüşüm çalışmaları için para almıyor. Herşeyi 

verenin kendisi değil Allah olduğunu söylüyor. John of 

God para almadan, isteyen herkese ruhsal yardım 

vermeye devam etmiştir. Peru başkanı, Brezilyalı 

bakanları gibi üst düzey politikacıları iyileştiren John of 

God, bugün herkes tarafından kabul edilen ve milli bir 

hazine olarak görülen, korunan biridir. 

JOHN OF GOD’IN MUCİZELER DİYARI IŞIĞIN BÜYÜSÜ İLE KAPLI, KRİSTAL MADENİ ÜZERİNDEKİ MERKEZİNE GİDİYORUZ. 

 



 

 

 

1. GÜN : 26 Mart 2018 Pazartesi – İstanbul – Sao Paulo – Brasillia  

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde 

yolculuğumuza başlamak üzere buluşuyoruz. THY ile saat 

09:30’da İstanbul’dan Sao Paulo’ya ilk uçuşumuzu 

gerçekleştiriyoruz. Yerel saat ile 16:55’te Sao Paulo’ya inişimizle 

bir aktarma yapıyor ve yerel havayollarıyla Brasilia’ya devam 

ediyoruz. Varışımızı takiben Abadiania kasabası için özel aracımız 

tarafından karşılanıyor ve ortalama 1 buçuk saatlik bir yolculuk 

sonrası Abadiania’ya varıyoruz. Pansiyondaki odalarımıza 

yerleşme ve dinlenme. 

 

2. GÜN : 27 Mart 2018 Salı  

Bugün kutsal şelaleye giderek vücudumuzdaki ve ruhumuzdaki 

ağırlıklardan yıkanarak kurtuluyoruz. Bayanlar ve erkeklerin ayrı ayrı 

girdiği bu kutsal şelalede, varlıklar tarafından arındırılmaya kendimizi 

açıyor ve suyun şifasını alıyoruz.  

        

 

      3. 4.  5. GÜN : 28 – 29 – 30  Mart 2018 / Çarşamba – Perşembe – Cuma  

 

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri John of God’un 

yönlendirmesine göre program izlenecektir. Kendisiyle birebir 

iletişime geçerek şifalarımızı alıyoruz. Bu zaman zarfında John of 

God’un oluşturduğu enerji alanı ve Casa’nın enerjisi ile yoğun bir 

bağlantı halinde olarak, enerjisel masajlara girebilir, özel Kristal 

Yataklara girebilirsiniz.  

 

6. 7.  8. GÜN : 31 Mart - 1 – 2  Nisan  2018 / Cumartesi – Pazar – Pazartesi   

 

Günlerinizi meditasyon yaparak, dinlenerek, Casa’nın 

huzurlu bahçesinde vakit geçirerek değerlendirebilirsiniz. 

İhtiyacınız olan her konuda rehberimizden yardım 

alabilirsiniz.  

 



 

 

       9. GÜN : 3 Nisan 2018 Salı  

 

Bugün kutsal şelaleye giderek vücudumuzdaki ve 

ruhumuzdaki ağırlıklardan yıkanarak kurtuluyoruz. Bayanlar 

ve erkeklerin ayrı ayrı girdiği bu kutsal şelalede, varlıklar 

tarafından arındırılmaya kendimizi açıyor ve suyun şifasını 

alıyoruz. 

 

        

     10. 11. 12. GÜN : 4 – 5 – 6  Nisan 2018 Çarşamba – Perşembe – Cuma   

 

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri John of God’un 

yönlendirmesine göre program izlenecektir. Kendisiyle birebir 

iletişime geçerek şifalarımızı alıyoruz. Bu zaman zarfında John of 

God’un oluşturduğu enerji alanı ve Casa’nın enerjisi ile yoğun bir 

bağlantı halinde olarak, enerjisel masajlara girebilir, özel Kristal 

Yataklara girebilirsiniz.  

 

13. GÜN : 7 Nisan 2018 Cumartesi  

Son gününüzü meditasyona ayırabilir, enerjisi oldukça yüksek olan bu kasabanın topraklarında 

rahatlayabilirsiniz. Bu günler, hayatımızı sorgulamamızda, kendimizi keşfetmemizde ve dünyayı 

gözlemlememizde bizlere yeni bakış açılarının kapısını da açacak.  

 

14. GÜN : 8 Nisan 2018 Pazar 

Yolculuğumuzun son gününde dönüş uçuşumuzu gerçekleştirmek üzere yola çıkıyoruz. Yerel 

havayolları ile Brasil’den Sao Paulo’ya, Sao Paulo’dan da İstanbul’a uçuşumuz gerçekleşecek.  

 

15. GÜN : 9 Nisan 2018 Pazartesi 

24 Aralık’ı 25 Aralık’a bağlayan gece otelden çıkış işlemlerimizi yapıyor ve THY’nin TK0016 sefer sayılı 

uçağı ile saat 04:50’de İstanbul’a hareket ediyoruz. Yerel saat ile 22:00’da İstanbul’a varış ve 

turumuzun sonu… 

 

 



 

 

 

 

TUR FİYATI : 3750 EURO 

TEK KİŞİLİK KONAKLAMA FİYATI : 4050 EURO 

Turumuza 26 Mart – 02 Nisan tarihleri arasında 1 Hafta olarak katılmak isterseniz, 

TUR FİYATI : 2990 EURO 

TEK KİŞİLİK KONAKLAMA FİYATI : 3150 EURO 

 

Tur Fiyatına Dahil Olan Hizmetler 

 Abadiania’da tam pansiyon konaklama 

 THY ve yerel havayolları ile gidiş dönüş uçak bileti 

 Yerel Havayolları ile yapılacak ara uçuşlar 

 Programda belirtilen tüm transferler 

 Programda belirtilen tüm çevre gezileri 

 Seyahat süresince özel Casa rehberi Günnur Ayar eşliği 

 Seyahat sağlık sigortası 

 

Tur Fiyatına Dahil Olmayan Hizmetler 

 Programda belirtilmeyen geziler 

 Uçaklarda fazla bagaj ücretleri 

 Yurtdışı çıkış harcı (15 TL) 

 

 

 

 

 


