
TOISTUVAT TAPAHTUMAT
Sunnuntaisin klo 18–20 
FALUN DAFA -HARJOITUKSET JA  
LIIKESARJOJEN OPETUSTA
www.falundafa.fi 
Falun Dafa (Falun Gong) on tehokas qigong-me-
netelmä, jota noin sata miljoonaa ihmistä alkoi 
harjoittaa Kiinassa 1990-luvulla. Maksutonta, ei 
ilmoittautumista. Tarkista mahdolliset poikkeukset 
nettisivuilta. Tiedustelut Jenni Liu p. 050 409 7846
Maanantaisin klo 18 
AURINKOKUORON HARJOITUKSET
Kuoro käyttää werbeck-äänenmuodostusta ja toi-
voo saavansa lisää laulajia. Ks. harjoituspäivät ym. 
http://personal.inet.fi/yhdistys/soivatila/. Tiedus-
telut Markku Lulli-Seppälä 050 342 4545. Katso 
Werbeck-laulukurssi 3.–4.10.
Keskiviikkoisin parittomilla viikoilla klo 18 
ESKO JALKANEN – LUONNONVOIMAT YHDISTYS RY
www.eskojalkanen.net
Turun kuntoutusryhmän Stella Aboensis – valon vä-
littäjät kokoontuminen. Kaikki peruskurssin käyneet 
joukolla mukaan. Tiedustelut paavo.suorsa@gmail.
com, jouko.jokinen@iki.fi
Torstaisin klo 18.30 
TURUN HENKINEN KESKUS RY:N LUENTOILLAT
www.turunhenkinenkeskus.konsankartano.fi
Tiedustelut p. 044 5929324. Katso s. 6.

SYYSKUU
Pe 18.9. klo 18.30-20.00
MEDITAATIOILTA ”Henkiset oppaat”, Cosmic 
Johanna
Miten voit työskennellä henkisten oppaitten kanssa 
ja tutustua heihin meditaation kautta. Oppaat voivat 
tukea elämän eri alueilla ja kasvattaa luottamusta, 
antaa henkisiä voimavaroja sekä tukea. Hinta: 10 € / 
8 € (opiskelijat ja eläkeläiset) sis. yrttiteen! Johannan 
vastaanotto 18.-20.9., energiahoitoja, selvännäköis-
tuntoja, hierontaa ja regressioita. Mahdollisuus ostaa 
enkelikortteja ja Tarot-kortteja, joita Johanna myös 
käyttää istunnossa kiinnostuksesta riippuen.
La 19.9. klo17.00-18.30 
MEEDIOTILAISUUS Cosmic Johanna Tiainen 
Viestien kanavointia osallistujille henkimaailmas-
ta,  oppailta sekä enkeleiltä. Voit ilmoittautua info@
clairvoyant-healing.com tai tulla hieman ennen klo 
17.00 paikalle. Hinta 20 €. Lisätietoa www.clairvoyant-
healing.com (sivut ovat ruotsin kielellä). Tervetuloa 
tunnelmalliseen ja maagiseen iltaan! 
Su 20.9. klo 12-18 
SADONKORJUUJUHLA
Myyntitorilla maan antimia ja käden tuotteita, ohjel-
maa, arpajaiset. (Myyntipöydät 20 €, varaukset p. 044 
5929324) Puhvetissa hernekeittoa, konsapurilaisia ym. 
herkkuja. Päärakennuksen salissa klo 14-15 Cosmic Jo-
hannan ilmainen luento energiahoidoista ja auran luke-
misesta, demonstraatioita sekä lyhyt chakrameditaatio. 
La 26.9. - su 27.9.   
SATEENKAARIPÄIVÄT, aiheena itsetuntemus
Katso s. 23.

La 26.9. klo 18.00 Pyhä enkelipuutarha -KON-
SERTTI, Kirsi Ranto
Katso s  23.

LOKAKUU
La 3.10. klo 11-18 REIKI I-kurssi, Ushui Shiki 
Ryoho systeemin mukaan, Cosmic Johanna  
Opit tasapainottamaan chakroja ja miten ne toimivat 
sekä tekemään energiahoitoja itsellesi ja muille. 21 
päivän prosessi alkaa, jolloin saat harjoitella kotona. 
Hinta: 180 € / 160 € (eläkeläiset ja opiskelijat) sis. lou-
naan, manuaalin ja diplomin. 
Johannan vastaanotto 3.-4.10., energiahoitoja, selvän-
näköistuntoja, hierontaa ja regressioita. Mahdollisuus 
ostaa enkelikortteja ja Tarot-kortteja, joita Johanna 
käyttää istunnossa kiinnostuksesta riippuen.
La 3.10. - su 4.10. klo 12-17 
WERBECK-LAULUkurssi, Markku Lulli-Seppälä 
Lauluäänen vapauttamisen tie. Harjoitellaan äänen-
muodostusta Valborg Werbeck-Svärdströmin kehittä-
mällä menetelmällä. Kun ääntä ei ”tehdä” tai pakoteta, 
vaan poistetaan esteet sen syntymiselle, saadaan aikaan 
kokemus soivasta tilasta ja laulaminen käy helpoksi, 
kauniiksi ja ääntä rasittamattomaksi. Sopii vasta-alkajil-
le sekä laulamista harrastaneille. Ammattilaulajakin löy-
tänee laulamiselleen uuden suunnan ja uusia virikkeitä. 
Hinta 60 €, sis. ruokailut. Tied ja ilmoitt. p. 044 5929324.
Ti 6.10. LENORMAND-TULKINTOJA, Jaana Rusin 
yksityisvastaanotto
Ajanvaraukset p. 040 8576512
La 17.10.  klo 10.00 – 15.00  
Miksi henkimaailma käyttää symboleja ja mitä ne 
voivat olla! WORKSHOP/LUENTO, Ritva Nuotio 
Meillä jokaisella on omat symbolimme asioihin. Har-
joitellaan yhdessä niiden käyttämistä. 
Workshopin hinta 30 €/jäsenet ja 35 €/ei jäsenet. 
Pe 2.10. mennessä sitovat ilmoittautumiset yhdistyk-
sen numeroon 044-783 3888 iltaisin tai tekstiviestinä 
tai yhdistyksen sähköpostiin henkisyys@henkisyys.
fi sekä kurssimaksu yhdistyksen tilille Danske Bank 
FI93 8000 1379 3435 52. 
Su 18.10. klo 10-18  
ENKELIHOITAJA KURSSI, DAH- Dharmic Angel Hea-
ling, Noora Pohjanheimo
Kurssi on luotu täysin Enkelten ohjauksessa ja käsit-
telee hoitamista sekä henkisyyttä laajasti. Tämä on 
matka itseesi ja oman polkusi äärelle. Kurssin kautta 
herättelemme vielä uinuvia voimavarojamme sekä 
vahvistamme luottamusta ja Valoa, joka meissä kai-
kissa elää. Kurssille mahtuu 6-14 henkilöä kerrallaan 
ja kurssi toteutetaan Enkelten voimallisissa sekä tur-
vallisissa energioissa ja ohjauksessa. Alustavaa infor-
maatiota sisällöstä: Enkelit ja henkimaailma, energi-
at, chakrat, värit ja aura, hoitaminen, enkeliyhteyden 
muodostaminen sekä vahvistus, avartavat work shopit, 
kanavointi, tulkinnat, intuitio, kehoyhteys, maadoittu-
minen, feminiini- ja maskuliinienergia, manifestointi, 
monet erilaiset meditaatiot, vaihtohoidot, ”läksyt”
Kurssin hinta on 120 € / krt tai koko kurssi kerralla 
680 € sis. 24% alv. 
Kurssipäivät: 18.10. / 7.11. / 29.11. / 19.12. 2015 ja 
16.1. / 21.2. / (13.3.) 2016 Lunasta oma paikkasi laitta-
malla sähköpostia: rakkaudensiivin@gmail.com

La 24.10. klo 12-18  
MBB (Mind Body Bridging) -PERUSKURSSI, Marjuk-
ka Lulli-Seppälä
MBB (Mind Body Bridging) on mielen ja kehon yh-
distävä menetelmä, jota voidaan turvallisesti käyt-
tää oman hyvinvoinnin vahvistamiseen itsehoito- ja 
stressinpurkumenetelmänä. Se auttaa muun muassa 
käsittelemään kielteisiä ajatuksia, hiljentämään ahdis-
tuneisuutta aiheuttavia vaatimuksia ja päästämään irti 
ongelmallisista tunteista. Siinä helpoilla keinoilla sekä 
mieli että keho rauhoittuvat ja piilevät sisäiset voima-
varat saadaan käyttöön. Silloin elämään tulee väljyyttä 
ja levollisuutta. Arkielämän pulmiin löytyy yllättäen 
uusia näkökulmia ja ratkaisuja. Sekä fyysinen että 
henkinen hyvinvointi lisääntyvät. Menetelmän tehos-
ta on saatu tieteellistä näyttöä esim. Vietnamin sodan 
veteraanien kuntoutuksessa.
Kurssimaksu 50 €. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
viimeistään 19.10. Marjukka Lulli-Seppälä puh 050 
3424547
Lue www.sateenkaarisanomat.net nro 34 s. 4.
La 24.10. klo 9.30-19  
Oman Voiman Avaimet - KURSSI, Annina Kyrklund
Peruskurssilla opit ymmärtämään omaa energiakent-
tääsi ja tietoisesti vaikuttamaan sekä fyysiseen että 
henkiseen hyvinvointiisi. Se, mitä kentässäsi on, toimii 
magneetin tavoin ja vetää puoleensa lisää samanlaista. 
Työstämällä kenttääsi voit todella muuttaa elämänlaa-
tuasi ihan fyysisesti – tässä ja nyt. Opi olemaan henki-
sesti läsnä – olet tehokkaampi kaikissa toimissasi etkä 
esim. tee virheitä työssäsi tai liikenteessä vain koska et 
huomaa asioita. Opi lataamaan voimavarasi nopeasti 
– jaksat enemmän!  Jo viisi minuuttia riittää antamaan 
uutta puhtia uuvuttavankin päivän aikana. Opi pois-
tamaan vanhoja, vieraita ja kielteisiä ajatusmalleja, 
jotta vapaudut luomaan elämääsi uusia kuvioita! Opi 
löytämään ilo, into ja luovuus kuuntelemalla sisintäsi. 
Meditoimalla saat vastaukset elämäsi ratkaiseviin ky-
symyksiin oikeasta lähteestä – itseltäsi. 
Lisätietoa www.valonsydan.fi Ilmoittautumiset:  säh-
köposti: valonsydan@gmail.com, puh. 050 534 4643, 
varm. ark. klo 15-18
Su 25.9. klo klo 9.30-17 Elämänpeili -KURSSI 
(Oman Voiman Avainten jatkokurssi), Annina 
Kyrklund) 
Ota käyttöön alitajuiset voimavarasi! Alitajunnassa on 
kaikki, mitä olemme elämämme aikana kokeneet. Se 
luo käsityksemme siitä, miten maailma toimii, esim. 
mikä on mahdollista, mikä ei. Käsitykset voivat olla 
totta – tai sitten eivät. Ne toimivat magneetteina ja 
vetävät puoleensa lisää samanlaista; Opetus toistuu, 
kunnes läksy on opittu. Tällä kurssilla opit pääsemään 
käsiksi alitajuisiin ajatusmalleihin ja muuttamaan 
niistä ne, jotka luovat elämääsi negatiivisia kokemuk-
sia. Kun poraudut ongelman ytimeen, miellät opetuk-
sen ja puhdistat alitajuntasi, saat todella elämäsi muut-
tumaan paremmaksi käytännössä, olipa kyse rahasta, 
ihmissuhteista, terveydestä tai itsensä toteuttamisesta. 
Opi aukaisemaan elämäsi solmuja Oman Voimasi 
Avaimia käyttäen! Pääsyvaatimuksena Oman Voiman 
Avaimet tai Nousevan Auringon Meditaatio 1. Kurssin 
hinta 110 euroa, sis. Elämänpeili-CD:n.
Lue artikkeli s. 14. Annina Kyrklundin luento Turun 
henkisen keskuksen illassa 22.10. Katso s. 21

Ti 27.10. klo 18.30  
Argi+ ja Aloevera -ESITTELY, Juha Vartiainen
Tule kuuntelemaan, miten arginiini saa sinut jaksa-
maan paremmin.
Ei pääsymaksua. Ilmoittautuminen Juha Vartiainen p. 
040 9002533 tai Ulla Oksanen p. 044 5929324

MARRASKUU 
Ti 3.11. 
LENORMAND-TULKINTOJA, Jaana Rusin yksityisvas-
taanotto
Ajanvaraukset p. 040 8576512
La 7.11. - su 8.11. klo 9.00-17.30  
Atma Kriya Yoga Taso 1 KURSSI 
Atma Kriya Yoga on tehokkain ihmiskunnalle annettu 
Yogamuoto. Se toimii avaimena Sielun oivaltamiseen. 
Aloita matka vapauteen ja oivalla todellinen Itsesi. 
Tämä on se matka minkä Suuret Yogit ovat kuvailleet 
vuosituhansien saatossa. Matka vapauteen. Atma Kriya 
Yoga Taso 1 koostuu edistyneistä ja voimallisista Yo-
gatekniikoista. Kurssin aikana opetellaan meditaatio-, 
pranayama-, asana-, mudra- ja OM Chanting -tekniikat 
teorian ja käytännön harjoitusten kautta. Kurssin lopus-
sa oppilaalle annetaan Shaktipat, Mahavatar Babajin ja 
Sri Swami Vishwanandan energian siirto.
Hinta: 250 euroa. Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 
125 euroa. Ilmoittautumiset ja tiedustelut:  Harry Lil-
jeström, 0400-141314, harry.liljestrom@atmakriya.
org. Lisätietoa kurssista löydät osoitteesta http://www.
elisanet.fi/atmakriya/turku
La 7.11. klo 16:30-18:00 OM Chanting 
on muinainen ryhmäparannustekniikka, jonka Maha-
vatar Babaji on tuonut takaisin auttaakseen palautta-
maan tasapainoa ja ykseyttä ihmisten välille ja koko 
maailmaan. Enemmän kuin 1000 OM Chanting ryh-
mää ympäri maailmaa kokoontuu säännöllisesti yh-
teen toistamaan OM äännettä tukeakseen Äiti Maan, 
itsensä ja koko ihmiskunnan parantumista. 
Lisätietoa: Harry Liljeström, harry.liljestrom@at-
makriya.org. p. 0400 141314. Tilaisuus on ilmainen!  
www.bhaktimarga.org
La 7.11. klo 10-18 
ENKELIHOITAJA kurssi, DAH- Dharmic Angel Hea-
ling, Noora Pohjanheimo
Katso 18.10.
Su 15.11 klo 10-18  
Ajatuksen voima vai alitajunnan valta -SELVÄNÄ-
KÖISYYSTREENIT, Ylar Lindepuu
Tieto on ympäristöstä tulevien signaalien sisäinen 
tulkinta, johdettu omista arvoista. Ne arvot säilyvät 
jokaisen alitajunnassa ja sitä kautta moduloituvat 
meidän ajatuksemme. Mitä enemmän alitajunnalla on 
valtaa, sitä heikompi voima on ajatuksilla. Siitä tulee 
sanalasku: ”mitä et hallitse, se hallitse sinua”. 
Miten ottaa haltuun ajatukset ja miten löytää alitajun-
nasta hallitsevat arvot, sekä miten kaiken sen muuttaa 
hyvinvoivan ja menestyvän ihmisen ajattelumaail-
maksi? Kurssi on tarkoitettu niille, jotka vielä epäilevät 
omia kykyjään ja haluavat tietää itsestään enemmän. 
Kurssi sopii myös niille, jotka haluavat kehittyä sisäi-
sesti ja löytää uusia mahdollisuuksia elämässä, sekä 
muuttaa heikkoudet vahvuudeksi. •Mistä ajatukset tu-
levat? •Miksi jotkut ajatukset realisoituvat nopeasti ja 

miksi jotkut eivät koskaan? •Mikä on selvänäköisyys 
ja miten se piilee jokaisessa meistä? •Mikä on moni-
ulotteinen tieto ja kuinka me hyväksymme sen? •Mikä 
on moniulotteinen selvänäköisyys? •Miten löytää ali-
tajuntaan vahvuuksia ja miten voittaa heikkoutensa. • 
Kurssilla käydään läpi useita harjoituksia, jossa jokai-
nen saa oman kokemuksen selvänäöstä.
Kurssin hinta on 120 €. Jos ilmoittaudut kurssille 
2.11.2015 mennessä, pääset mukaan 95 eurolla. Ilmoit-
taudu sivulla www.alitajunnanvalta.fi. Ilmoittautuminen  
ja maksaminen tapahtuu IIKA Books verkkokaupan 
kautta www.iika.fi. Paikka kurssilla varmistuu, kun mak-
su näkyy verkkokaupassa. Jos kuitenkaan maksettuasi et 
pysty tulemaan kurssille, saat maksun takaisin kokonaan.
Pe 20.11. klo 18.30-20.00  
MEDITAATIOILTA ”Sisäinen lapsi”, Cosmic Johanna
Tutustut sisäiseen lapseen, joka on osa tunne-elä-
määmme ja sydänchakraa. Aiheeseen liittyy rakkaus, 
luottamus, mielikuvitus, luovuus ja autenttisuus omil-
le tunteille sekä mahdollisuus luoda hyvä suhde itseen. 
Hinta: 10 € / 8 € (opiskelijat ja eläkeläiset) sis. yrtti-
teen! Johannan vastaanotto 20.-22.11., energiahoitoja, 
selvännäköistuntoja, hierontaa ja regressioita. Mah-
dollisuus ostaa enkelikortteja ja Tarot-kortteja, joita 
Johanna käyttää istunnossa kiinnostuksesta riippuen.
La 21.11. klo 12-17 - su 22.11. klo 12-16  
REIKI II (kaukohoitokurssi), Cosmic Johanna 
Opit syventämään energiahoitojasi ja opit, miten voi 
tehdä kaukohoitoja ja kanavoida viestiä hoidettavasta.
Hinta 290 € / 270 € (opiskelijat ja eläkeläiset) sis. lou-
naan lauantaina ja teetarjoilun sunnuntaina sekä ma-
nuaalin ja diplomin.
La 21.11. klo 10-16  
TURUN VALOKOULU, alkava ryhmä, Tarja Salomaa
Henkisen kehityksen ja itsetuntemuksen kasvuryhmä, 
jossa ikivanha viisaus ja tieteen uusimmat näkemykset 
on yhdistetty meditatiivisiin harjoituksiin ja ryhmässä 
jakamiseen. Opit ymmärtämään maailmaa ja itseäsi ja 
voimaannut löytäessäsi syvemmän kosketuksen sisäi-
seen rauhaan, rakkauteen ja tasapainoisempaan itseesi. 
Ryhmän kokoontumiskerrat: 21.11. sekä 16.1., 5.3., 
16.4., 4.6. v.2016. Osallistumismaksu 300 € / pienitu-
loiset 250 €, tai 5 x 60 € / 50 €. Ilmoittautuminen tarja.
salomaa@kolumbus.fi, puh. 040 5732 058.
Su 22.11. klo 9.45-11 
SYDÄNMEDITAATIO MAAN JA IHMISKUNNAN AUTTA-
MISEKSI, Tarja Salomaa
Kaikille avoin ohjattu ryhmämeditaatio, jossa ryhmän 
avoimen sydänkeskuksen kautta mestarit, enkelit ja 
arkkienkelit sekä monet valo-olennot välittävät paran-
tavan ja puhdistavan siunauksensa ihmiskunnalle ja 
maan kaikille luomakunnille. (Seuraavat meditaatiot 
17.1., 6.3., 17.4., 5.6. 2016). Oviraha 5 €.
Su 22.11. klo 12-16  
TURUN VALOKOULU, jatkoryhmä, Tarja Salomaa
Valokoulu jatkaa toimintaansa maailmanpalvelijoiden 
kouluttamiseksi. Vaikka et olisi ollutkaan mukana ai-
kaisemmin, voit tulla alkukerroilla kokeilemaan, koet-
ko ryhmän omaksesi. Ryhmän kokoontumiskerrat: 
22.11.2015, 17.1., 6.3., 17.4., 5.6. 2016
Osallistumismaksu  250 € , tai 50 €:n kuukausierissä. 
Ilmoittautuminen tarja.salomaa@kolumbus.fi, puh. 
040 5732 058.

Ti 24.11. klo 18.30 
Argi+ ja Aloevera -ESITTELY, Juha Vartiainen
Tule kuuntelemaan, miten arginiini saa sinut jaksa-
maan paremmin. Ei pääsymaksua. Ilmoittautuminen 
Juha Vartiainen p. 040 9002533 tai Ulla Oksanen p. 
044 5929324
La–su 28.–29.11. klo 9 – n. 19 
Kalevalainen jäsenkorjaajakoulutus, PERUSKURSSI, 
Marko Lahtinen ja Leena Mäki-Petäys
Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu manuaaliseen mo-
bilisaatiotekniikkaan, joka vaikuttaa elvyttävästi kudos-
ten aineenvaihduntaan ja hermotoimintaan. Hoidossa 
tasapainotetaan tukirakenteen kineettisten ketjujen 
puolierot, jolloin kudospaineet tasaantuvat, mikä näkyy 
moninaisina myönteisinä hoidollisina vaikutuksina. Kou-
lutus on viikonloppuisin tapahtuvaa käytäntöpainotteista 
monimuotokoulutusta. Opetus koostuu perus-, jatko- ja 
seurantakoulutusjaksoista. Kussakin jaksossa on neljä lä-
hikoulutusjaksoa. Seurantakoulutus johtaa viikonlopun 
mittaiseen näyttötutkintoon. Lähikoulutusjakson hinta 
on 190 € ja näyttötutkinnon hinta 160 €. Ilmottautumi-
nen p. 050 361 9676 tai sp. marko.lahtinen2@saunalahti.
fi. Lisätietoa www. kansanlaakintaseura.fi. 
Lue artikkeli s. 22.
Su 29.11. 
ENKELIHOITAJAkurssi, Noora Pohjanheimo
Katso 18.10.

JOULUKUU
Ti 1.12. LENORMAND-TULKINTOJA, Jaana Rusin 
yksityisvastaanotto
Ajanvaraukset p. 040 8576512
Pe 4.12. klo 18.30 
MEDITAATIOILTA ”Kommunikointi enkeleiden kans-
sa”, Cosmic Johanna
Tutustut enkeleiden maailmaan. Hinta: 10 € / 8 € 
(opiskelijat ja eläkeläiset) sis. yrttiteen! Johannan vas-
taanotto 4.-6.12., energiahoitoja, selvännäköistuntoja, 
hierontaa ja regressioita. Mahdollisuus ostaa enkeli-
kortteja ja Tarot-kortteja, joita Johanna käyttää istun-
nossa kiinnostuksesta riippuen.
La 5.12. klo17.00-18.30  
Meediotilaisuus Cosmic Johanna Tiainen 
Viestien kanavointia osallistujille henkimaailmas-
ta,  oppailta sekä enkeleiltä. Voit ilmoittautua info@
clairvoyant-healing.com tai tulla hieman ennen klo 
17.00 paikalle. Hinta 20 €. Lisätietoa www.clairvoyant-
healing.com (sivut ovat ruotsin kielellä). Tervetuloa 
tunnelmalliseen ja maagiseen iltaan! 
Su 6.12. klo 12-18 
JOULUMARKKINAT, Joulunavaus Navetassa
Kaikkea hyvää ja kaunista pöytään ja pukinkonttiin. 
Jouluista musiikkia. Myyntipöydät 20 €, varaa ajoissa p. 
044 5929324. Päärakennuksen salissa klo 14-15 Cosmic 
Johannan ilmainen luento ”Viisi elementtiä - miten ne 
ilmenevät meissä ja ympäristössämme. Meditaatio.
La 19.12. klo 10-18 
ENKELIHOITAJA kurssi, DAH- Dharmic Angel Hea-
ling, Noora Pohjanheimo
Katso 18.10
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Konsan Kartano 
tarjoaa edullista majoitusta
135-vuotiaassa maatalossa

Turun Luontaishoitola
Tule rentoutumaan tai virkistymään

tai saamaan apua, kun terveys horjuu.


