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O

len suuresti kiitollinen siitä, että minut johdatettiin tähän ihmeistä täyttyvälle rajattomalle tielle.
Olen saanut kokea niin monta suurta
ihmettä Matrix Energetics kvanttifyysisessä kentässä. Jokaisen hoidettavan kanssa
koemme suurta yhteenkuuluvuutta, mikä
jatkuu todennäköisesti ikuisesti. Olemme
yhteisesti muuttaneet rajallisia ajatuksia ja
malleja.

Olen opiskellut Matrix Energeticsiä ja
valmistunut siitä Saksassa, USA laisen kiropraktikon Richard Bartlettin opettamana.
Matrix Energetics ei ole kuitenkaan mikään tekniikkalaji vaan suuri voima, joka
ilmenee eri tavoilla eri henkilöillä. Richard
Bartlett sai voiman muutama vuosi sitten.
Energia on erittäin voimakas kvanttifyysinen
kenttä. Jos silmillämme näkisimme kentän, se muistuttaisi donitsia ympärillämme.
Kentässä tapahtuu muutoksia. Kaikki, mille annetaan huomiota, muuttuu - vanhat
ajatustavat, väärät mallit, väärinkäsitykset.
Mielemme siirtyy 0-tilaan, eli ajatukset eivät
enää pyöri päässämme.
Matrix Energetics kentässä uskomme
vain ihmeisiin. KAIKKI on mahdollista. Kaikki on rajatonta. Hoitoa voi tehdä missä vain
– jopa parkkipaikoilla olen saanut kokea
ihmeitä. Mieluimmin teen kuitenkin hoitoa
hoitopöydällä, että hoidettava pääsisi syvän
rauhalliseen olotilaan helpommin.
Olen saanut elämässäni kokea monta
surua, vastoinkäymistä ja pettymystä. Tiesin aina, että voin jonain päivänä hyötyä
niistä. Tänä päivänä olen näille kokemuk-

sille hyvin kiitollinen. Ymmärrän toisen
tuskaa ja kärsimystä. Meillä on kuitenkin
täysi oikeus voida hyvin. Siksi meille on
annettu näin mahtavia energiamuotoja,
mitkä voivat poistaa kärsimyksen muutamassa minuutissa.
Matrix Energeticsiä ei voi ymmärtää sitä pitää kokea. On yhtä monta hoitotapaa
kuin on hoitokertoja.
On vain valoa ja informaatiota. Sinä olet
hoidossa valo ja ympärilläsi on informaatiota, jota luetaan.
Hoitojakaan ei tehdä aina samalla tavalla. Jokainen käyttää omia lahjojaan. Minulla
on hieman mediaalisia lahjoja. Hoidon jälkeen sinulle avautuu uusia mahdollisuuksia, kun väärät ajattelutavat ja mallit on
poistettu.
Hoitoja teen pääasiallisesti Porvoossa,
Hämeenlinnassa ja nyt myös Turussa, ryhmille ympäri Suomea. Teen hoitoja myös
puhelimitse, esim. 10 min. kaukohoitoja –
energia ei tunne välimatkoja
Matrix Energeticsissä kaikki tapahtuu
nopeasti, jopa sekunneissa; siksi tämä sopii
kärsimättömälle luonteelleni niin hyvin.

KRISTOSOFIA

KEVÄTKAUDEN 2012 YLEISÖESITELMÄT TURUSSA SUNNUNTAISIN KLO 13
NUOTIO RY:N HUONEISTOSSA, ANINKAISTENKATU 5 A 5
15.1.
5.2.
19.2.
11.3.

KOlme SuKupuOlTA,
18.3.
Sirpa Sepänvuori
HenKISen elämän AlKeeT,
1.4.
Katri Sorsa
VIISAuden jAlOKIVI jA uSKOnpuHdISTuS, 15.4.
Anneli Vasala
FyySISen RuumIIn VIISAudeSTA,
Hilkka lampinen

yKSeyS jA HenKInen elämä,
pekka Okko
OnneA TuOTTAVA SAmpO,
pirkko Wiggenhauser
myyTIT TOdellISuuden HeIjASTAjInA,
jouko Sorvali

TeRVeTulOA!

Kirjamyyntiä ja -lainausta esitelmien yhteydessä

ENERGIAPARANTAJAKOULUTUS

Kymmenes vuosikurssi alkaa maaliskuussa 2012
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)

Marketta Rantti

koulutuksesta vastaava opettaja

Tiedustelut:
Marketta Rantti, puh. 045 122 9051,
marketta.rantti@pp1.inet.fi
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Marja Jordman, puh. 040 7387 648,
posti@enkeltenkoti.com

www.enkeltenkoti.com
12

TURUN HENKINEN KESKUS RY:N KEVÄTKAUDEN 2012 OHJELMA
Tammikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

12.1. Taisto Riimukallio: Kohtalon vuosi
2012.

1.3. Henna Tupasela: Oman elämän
12.4. Mikko Ahonen: Uni ja sähkömaghallinta elämäntaidon valmennukneettiset kentät. Lue s. 26–27.
sen
ja
enneagrammin
avulla.
19.1. Mari Männistö: Enkelten koti
19.4. Cosmic Johanna: Energize 2012.
Lue s. 16–17.
-koulu esittäytyy ja
Voimme pysyä mukana maailman
Sanna Hongisto: Henkisyys ja
8.3. Taisto Riimukallio: Elämän käänmuutoksessa ja tehdä tulevaisuutemmaadoittuminen.
nekohdat sykleittäin.
me valoisammaksi maaplaneetalla?
Esittely vuoden mittaisesta projek26.1. Jukka Viertomanner: Vuosi 2012 ja 15.3. Annika Martikainen: Eheyttävät
tista, joka kulminoituu su 12.8.2012
aikakausien vaihdos.
tarinat sisäisen kehityksen tukena
festivaaliin Konsan Kartanossa.
(Healing Storytelling).
Helmikuu
Tapahtuma käsittelee sekä yksilön
Lue s. 18–19.
että maailman transformaatiota. S. 6.
2.2. Mindfulness - hyväksyvän tietoiTämä luento toimii johdantona
sen läsnäolon menetelmä teoriassa
26.4. Anja Ukontuli: Kevätsiivouksen
Konsan Kartanossa samana viija käytännössä, Eevi Korvensyrjä.
aika – energiat kiertoon!
konloppuna pidettävälle kurssille.
9.2. Pragita Teerisuo ja Sudeva HuhWorkshopissa työskennellään saToukokuu
tamäki: Vapauttava syvähengitys,
tujen ja tarinoiden kanssa ohjatusti
3.5. Ylar Lindepuu: Tulevaisuuden voi
avaa tunnelukkoja ja lisää itsetunniin, että on mahdollista eheytyä
muuttaa menneisyyttä muuttamalla.
temusta. Luonnollinen hengittäniiden avulla ja saada tulevaisuuminen tuo elämään iloa, tilaa ja
10.5.
Pekka Marttinen ja Jukka Juntuteen rakentavia voimavaroja.
vapautta. Lue s. 8–9.
nen:
Orgonisaatio - Uuden ajan
22.3. Tapani Mäntylä: 12 pyhää yötä
teknologiat
ja kehitysmahdolli16.2. Ulla Oksanen: Tarinointia Konsan
ennen Pääsiäistä.
suudet.
Kartanon taipaleelta.
29.3. Päivi Kaskimäki:
24.5. Tapani Mäntylä ohjaa meditaation
23.2. Taisto Riimukallio: Enneagramma
Maya-kalenterin käyttö henkilöja Sirkka Kamunen-Närvä alustaa
– kosminen symboli.
kohtaisena työkaluna.
keskustelun enneunista.

Oviraha 6 e, jäsenet 3 e. Tied. Ulla Oksanen (02) 250 3636. Luennot ovat torstai-iltaisin kello 18.30
Konsan Kartanossa, Virusmäentie 9 (Turun Luontaishoitola). Bussit 14 ja 15.
www.konsankartano.net/THK/ThkOh.htm

Kesäteatteria Konsan Kartanon pihalla

Rafu Ramstedt, Raunistulan trubaduuri
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Käsikirjoitus: Tommi Viitanen • Ohjaus: Karim Tsarkov
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16.8.
19.8. klo 16

Konsan Kartano • Virusmäentie 9 Turku • Liput 10/8 € • Varaukset p. 02 250 3636
www.konsankartano.net
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