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Terveys on vapautta kaikilla tasoilla

ANTROPOSOFINEN TAPAHTUMA2013
Katso: www.antropos.fi

KALENTERI KEVÄT

Julkaisija: Suomen antroposofinen liitto,
Uudenmaankatu 25 A 4, 00120 Helsinki,
puh. (09)6962520, kirjamyynti@antropos.fi,
tilaukset myös: www.antropos.fi

LehtoPeat Oy
• HOITOLA
• LUONTOKAUPPA

Meijeritie 13
63700 Ähtäri
puh: 0400 267 401
heikki.ruha@lehtopeat.com
www.lehtopeat.fi

valoa elämäntilanteeseen
avuksi aikaasi

Kestävä luontomatkailu
Suomessa ja Italiassa
Luonto- ja hyvinvointipalvelut

Lisätietoa tulkinnoista www.rubiinigroup.com /events ja astrologia

En tiedä löydätkö koskaan tietä minuun
Sillä
Minä olen umpihanki ilman tietä

Varaa aika 045 6350 800, tarja.karlsson@mbnet.fi

Tarja Karlsson on Turun Astrologisen Seura ry.n perustaja ja Suomen Ammattiastrologit ry.n jäsen

Et löydä minua tieltä kävelemästä
Sillä
Minä Olen tie

Hengitysteiden avaaja
BREATH FREE nyt
kaksi yhden hinnalla 25€

Et löydä minua kaivon ääreltä vettä
noutamasta
sillä
Minä Olen lähde

Tilaukset: www.ayurvedanordic.fi/Info
tai puh 0500 775 510

Arja Vainio

Et löydä minua aasin selästä ratsastamasta
sillä
Minä Olen se
joka kantaa kaikki kuormat…

Vyöhyketerapeutti / hieroja
- imukuppihieronta
- intialainen päähieronta
- koliikkivauvan hieronta

Puh. 045 270 2066

ASTROLOGIA - Avain Itseesi
Tule tutustumaan,
tulkintojen ja kurssien kautta.
Soita 0400977333 tai
eija.tang@gmail.com

Myös kotikäyntinä
Klassiset/urheilu hieronnat:
30 min-15e,45 min-20e

60 min-25e,90 min-40e

Lymfahieronta:30e
Energiahoidot:30e
Aromaterapeuttiset hieronnat:30e
Lämpöhoito:+5e
Lahjakortit

En tiedä miten totuuden sanoisi
jätän sanat pois
rivi riviltä, sivu sivulta puran elämäni
kirjaa
kunnes
jäljelle jää tyhjä
ja siinä MINÄ OLENKIN!

Kuuvuorenkatu 24 20540 Turku
Puh: 045 237 2349
Email: ilkka.rainio@pp.inet.fi
www.ilkkarainio.com
Hierontaterapeutti, Urheiluhieroja,
Lymfahoitaja Ilkka Rainio

www.eijatang.com
Turun Seudun Astrologinen Seura pj.

Keskiytyvä meditaatio
Periaatteessa on kaksi tapaa meditoida.
Toisessa suljen tajuntani piiristä kaiken,
mitä Minä en ole: Minä en ole tämä, Minä
en ole tuo enkä tuo jne, kunnes jäljelle jää
– ei mitään. Ja tuossa ei mitään (No Thing,
nothing) Minä Olen. Eräs tapa meditoida
on kysyä: Kuka Minä Olen? Kuka tai mikä
on tuo Minä joka ei ole mitään ja kuitenkin
on kaikki mitä on. Ehkä tunnetuin tämän
meditaatiotavan edustaja oli Ramana Ma-

HOITOLA METSÄNHENKÄYS
SAMJE RETRIITTIKESKUKSEN TOIMINTAA TURUSSA
Meditaatio-ohjaajakoulutus
Peruskurssi keväällä ja jatkokurssi
syksyllä 2013 LUOKAT
ESIOPETUSTA,
Kevään aikataulu: 26.–27.1. klo 12–16 • 16.–17.2.
LUKIOASTE
klo 12–16 • 9.–10.3 klo 12–16 • 6.–7.4. klo
10–16
Kouluttaja Pekka Airaksinen on opettanut meditaatiota
35 vuotta, hinta 800 e/kurssi (yht. 1600 e)

Meditaatioryhmä
Maanantaisin klo 18.30–20. Ryhmässä saa ohjausta
meditaation harjoittamiseen. 8 e/ilta
Ohjaaja Maarit Vainio FM, jooga- ja meditaatio-ohjaaja,
Ayurvedakonsultti. Meditaatiot pohjautuvat buddhalaiseen
mielen harjoittamisen oppiin jota sovelletaan nykypäivään.

Ayurvedakonsultaatiota
eli henkilökohtaiset Dosha-analyysit 75 e (1,5 h)
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Rumpu-ja energiahoidot, intuitiivinen
hieronta, henkisen tietouden
koulutusta, ryhmärummutushoidot
Metsälammentie 56
Ohkola
040 749 5085
www.metsanhenkays.com

Kauneuspiste

MAIRE MIKKOLA
Itäinen Pitkäkatu 3 A, katutaso • (02) 232 3807
• Kasvo-, käsi- jalkahoidot • Kasvolymfa
• Elektrolymfa kuonan poistoon keholta
TULEVAISUUTTA
• Ultraääni- ja stimulaatiovirtahoidot • Reikihoito
• Vyöhyketerapia • Intialainen päähieronta

TURVALLISTA
Ilmoittautumiset ja tiedustelut maarit@samje.fi / 041
440 8996
Osoite Tehtaankatu 1 as 2. Tarkemmat tiedot www.samje.fi STEINER-KOULUSSA
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minen Individualiteetti, Kristus, on neutraalin voiman kanava, Pyhä Henki, joka tulee
samasta juuresta kuin Energeia-sana, energia. Se (energia) ei itsessäänole mitään,
ei hyvä eikä paha (ei voi mennä kauppaan
ostamaan paristoa, jossa on vain positiivinen napa!), mutta sen kautta ja siinä kaikki
on ja tulee luomiseen, luodaan ja ilmenee.
Tämä on sama kuin Idän Tao, joka ei ole
mitään, mutta jonka kautta kaikki on.

Tapani Mäntylä

Ayurveda Nordic
VALMISTAUDU KEVÄÄSEEN

KLASSINEN HOMEOPAATTI
vastaanotto Turussa ja Helsingissä
puh. 044 290 9326
www.eevahurme.net

Kaksi tapaa meditoida

ASTROLOGIASTA

harshi. Hän opasti oppilaitaan kysymästä
päästyäänkin kysymään aina vaan, kuka
tämä Minä on! Kun se selviää, selviää kaikki muukin.

Laajeneva meditaatio

Niin kuin talvi sulaa kesään
Minä sulan sinuun
Ja minä virtaan kuin vuoripuro
Kohisten
Kohti ikuisen meren avointa syliä

Toisessa tavassa Minän piiri laajenee ja sulkee loppujen lopuksi piiriinsä kaiken: Minä
olen kaikki se mikä on! Koko Luomakunta
(tai koko luomisen prosessi on tämä Minä,
joka on aina ollut ja on aina oleva…se on
aluton ja loputon: se on prosessi. On
kiehtovaa ajatella, että meissä on jotain joka
on aina ollut ja tulee aina olemaan että
tämä Minä on kuolematon! Kysymällä vain
tuon kysymyksen voin ”matkustaa” luomisen alkuun ja nähdä, että Minä itse olen tuo
alku (ja myös loppu) Alfa ja Omega ja että
ne itse asiassa ovat yksi ja sama piste. Ne
ovat YKSI. Mitä tämä sitten tarkoittaa?
Kuka tai mikä tämä Minä on, joka ei ole
mitään (no thing – nothing!) ja kuitenkin
ainoa mikä kykenee olemaan. Kykenee
olemiseen, eksistoimaan. Uskonnollisessa kielessä tätä Minää kutsutaan Kristusvoimaksi, aineen ristillä olevan’ Jumalan
Poika-aspektiksi, se missä ja miten Isä tulee
ilmi Pojan kautta, Pojassa (tai jos ei haluta
käyttää uskonnon kieltä, sitä voidaan kutsua
Kosmiseksi Individualiteetiksi). Tämä Kos-

Minussa, sinussa, on alkulähteen kirkkaus
Josta vedet virtaavat kuin kristalli vuoripurossa
Ja MINÄ tyydytän matkalaisen janon
Mutta
Samalla minä tulen osaksi tuota matkalaista ja matkaa
Vain liike
Ikuisen meren ikuinen liike minusta
sinuun

Suomen kansanparantajaseura

SELVÄNÄKIJÄ

Jäsenkorjaus, kuppaus,
energiahoidot, käsilläparantaminen,
erilaiset hieronnat, koulutus

P. 0400 935650, 040 7594126
SÄTEILYLTÄ SUOJAAVAT
TUOTTEET
Erja Tamminen Ay
www.sahkoailmassa.fi
09-291 8696
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Syvältä merien syvyyksistä Minä nousen
kohti aamua
Ja siivilöin auringon säteitä usvaisiin
huntuihini
Aamuiset kastepisarat kukkien
terälehdillä
Niin täynnä valoa
Ohjattua meditaatiota Turun henkisen keskuksen illoissa, katso s. 27

Stella

puh. 050 344 1033

kotisivut: mennyt-tuleva-stella.webs.com
Olen myös Minä Olen -messuilla 9.–10.2.2013

Selvänäkijä

MARIA

Selkeyttää elämäntilanteesi

0700-3-9-1737
PL 107, 00251 H:ki
2,29 e/min + ppm

