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TOISTUVAT
TAPAHTUMAT

LOKAKUU

Maanantaisin klo 18
AURINKOKUORON HARJOITUKSET

Kuoro käyttää werbeck-äänenmuodostusta ja toivoo saavansa lisää laulajia. Ks.
harjoituspäivät ym. http://personal.inet.
fi/yhdistys/soivatila/. Tiedustelut Markku Lulli-Seppälä 050 342 4545. Katso
Werbeck-laulukurssi 5.–6.11.

Tiistaisin parillisina viikkoina
klo 18.30–20.30
URANTIA-LUKUPIIRI

Keskustelua uskonnosta, filosofiasta ja
tieteestäkin Urantia-kirjaan pohjautuen.
Lisätietoja: Tapio Pulli 050 540 4582.

Keskiviikkoisin
parittomilla viikoilla
klo 18
ESKO JALKANEN – LUONNONVOIMAT
YHDISTYS RY

www.eskojalkanen.net
Turun kuntoutusryhmän Stella Aboensis
– valon välittäjät kokoontuminen. Kaikki peruskurssin käyneet joukolla mukaan. Tiedustelut paavo.suorsa@gmail.
com, jouko.jokinen@iki.fi. Lue artikkeli
s. 12,

Torstaisin klo 18.30
TURUN HENKINEN KESKUS RY:N
LUENTOILLAT

www.turunhenkinenkeskus.konsankartano.fi
Tiedustelut p. 044 5929324. Katso s. 14.

SYYSKUU
La-su 24.-25.9.
SATEENKAARIPÄIVÄT,
”Jumalkuva henkisen tien viitoittajana”

Luentoja ja musiikkia. Katso www.konsankartano.fi ja s. 14.

Su 2.10. klo 10-18
ENKELIKURSSI ”Dharmic Angel
Healing”, Noora Pohjanheimo

Muut osiot: 23.10. / 20.11. / 18.12. / 29.1.
/ 19.2.
Kurssi on luotu Enkelten ohjauksessa ja
käsittelee hoitamista, henkisyyttä sekä
ihmisyyttä.Tämä on pääasiassa matka
itseesi ja oman polkusi äärelle. Kurssin kautta herättelemme vielä uinuvia
voimavaroja sekä vahvistamme Valoa
joka meissä kaikissa elää. Enkelit antavat meille työkaluja arkeen ja juhlaan,
auttavat meitä ymmärtämään omaa
persoonaamme. Kurssille mahtuu 6-14
henkilöä kerrallaan ja kurssi toteutetaan
Enkelten voimallisissa sekä turvallisissa
energioissa ja ohjauksessa.
*Enkelit ja henkimaailma *Energiat
*Chakrat, värit ja Aura *Hoitaminen
*Enkeliyhteyden muodostaminen sekä
vahvistus *Avartavat Work Shopit *Kanavointi, tulkinnat, intuitio *Kehoyhteys, maadoittuminen *Feminiini-ja
maskuliinienergia *Manifestointi * Monet erilaiset meditaatiot * Vaihtohoidot,
“läksyt”
Hinta 120€/ krt tai 680€ kerralla. Maksuajasta voi keskustella.
Ilmoittautumiset
rakkaudensiivin@gmail.com

Pe 7.10. klo 12.30 – 18.15 ja
su 9.10. klo 11.00 – 16.30
Meedio Irene Nadénin
YKSITYISISTUNTOJA

Hinta 60 €.
Pe 23.9. mennessä sitovat varaukset Turun Henkisen Kehityksen Yhdistyksen
numeroon 044-783 3888/iltaisin sekä
maksu yhdistyksen tilille TSOP FI89
5710 0440 1557 52.

La 8.10. La 8.10. klo 10.30 – 17.00
Turun Henkisen Kehityksen
Yhdistys Ry
IRENE NADÉNIN VIESTINVÄLITYS
-KURSSIPÄIVÄ

Välitätkö sitä mitä vastaanotat? Ota askel eteenpäin kehityksessäsi! Harjoittelemme mediaalista työskentelyä erilaisia
tapoja käyttäen ja osallistujien valmiudet
huomioon ottaen. Välitämme viestejä
henkimaailmasta
pyrkimyksenämme
vahvistaa vastaanottokykyä sekä ylläpi-

tää yhteyttä ja rakkauden energiaa välitystilanteessa.
Kurssi sopii kaikille!! Kurssin hinta 72 €/
jäsenet ja 77 €/ei jäsenet.
Pe 23.9.2016 mennessä sitovat ilmoittautumiset yhdistyksen numeroon 044783 3888/iltaisin tai tekstiviestinä tai yhdistyksen sähköpostiin henkisyys.thky@
gmail.comsekä kurssimaksu yhdistyksen
tilille TSOP FI89 5710 0440 1557 52.

Ti 11.10. klo 18.30
Argi+ ja Aloevera -ESITTELY,
Juha Vartiainen

Tule kuuntelemaan, miten arginiini saa
sinut jaksamaan paremmin.
Ei pääsymaksua. Ilmoittautuminen Juha
Vartiainen p. 040 9002533 tai Ulla Oksanen p. 044 5929324

La 15.10 klo 09.30-13.00
KUNDALIINIJOOGA –
pikatie tietoisuuteen,
Hari Jot Kaur / Merjam Auraskari

Tässä workshopissa työskentelemme
energiamme kanssa. Energian ohjaaminen on avain tietoisuuden kasvuun.
Kun lamautuneen energian saa liikkeelle, tuntuu kuin olisi saanut uuden
ulottuvuuden käyttöönsä. Elämä tuntuu
taas voimakkaalta. Kundaliinijooga on
monimuotoista ja helposti lähestyttävää
yksinkertaisten, mutta tehokkaiden harjoitusten vuoksi. Saat mukaasi joogisia
välineitä arkipäivän energian hoitoon.
Avoin kaikille iästä, muodosta, kunnosta, uskonnosta tai muusta rajoituksesta
riippumatta. Tuo mukaan joogamatto,
tukeva tyyny pehvan alle, lämmintä lepoa varten ja vesipullo. Pukeudu rennosti, mukavasti. Pääsymaksu 40 € sisältää
myös materiaalia ja virvokkeita. Ilmoittautumiset p. 044 5929324.

Ti 25.10. klo 18.30-20.00
Itsehoito kiinalaisen lääketieteen
mukaan -LUENTO, kiinalainen
lääkäri Fan Lang
Pääsymaksu 10 €

Su 30.10. klo 18.00
Täydellä Sydämellä -LUENTO,
Noora Pohjanheimo

Luennon aiheet linkittyvät Rakkauteen,
Rajattomuuteen, Onnellisuuteen, Hyväksyntään, Totuuteen, Aitouteen sekä
Vapauteen. Tehtäväni ei ole opettaa uut-

Konsan Kartano
//

tarjoaa edullista majoitusta seka juhla. ja kurssi.
tilavuokrausta 135.vuotiaassa maatalossa

ta, vaan muistuttaa vanhasta ja pyrkiä
itse elämään täydellä sydämellä, avoimella aitoudella. Tehtäväni on herätellä
ihmisiä kerta kerran jälkeen pohtimaan
toimiiko sydämestä käsin vai ei. Haluan
antaa ihmisille työkaluja ja helpotusta oivallusten syntymiseen. Koen, että tehtäväni on myös auttaa ihmisiä kohtaamaan
omia pelkojaan ja rajattomuuttaan.
En siis luultavasti kerro sinulle mitään
uutta. Usein ihmiset saattavat ajatella että heillä on jo tämä kaikki tieto, he
ovat siis pitkällä, “tiedän että näin tulee
toimia.” Kyse ei ole tiedon määrästä, jota
mieli ymmärtää ja suodattaa, vaan siitä toimiiko oppien mukaisesti; tämä on
Tietoisuutta.
Voit tietää mitä on rakkaus mielen tasolla, kuitenkaan et rakasta. Voit ymmärtää, mitä tarkoitan rajattomuudella, kuitenkin saatat syyllistää ulkoisia tekijöitä
”vankilastasi”. Saatat tietää nuotit mutta
et osaa soittaa.
Luennon kautta toivon sinun saavan inspiraatiota, voimaa, luottamusta ja rohkeutta polullesi.
N. 80 ensimmäistä mahtuu sisään. 10 €
/ hlö.
Kysy lisää: rakkaudensiivin@gmail.com,
www. rakkaudensiivin.fi

MARRASKUU
Ti 1.11. klo 18
Tuula Huhtalan LUENTO
Meditaatio tuo rauhan

Keskustelussa mukana Tarot vanha viisaus. Luennoi Tuula Huhtala, Tarottulkitsija sekä meditointiohjaaja. Tuttu
mediasta, mm. Astral tv. Jutun lomassa
nautimme yrttiteetä kartanon tapaan ja
spelttisämpylän. Tilaisuuteen on vapaa
pääsy, johon kuuluu myöskin tarjoilu.
Lämpimästi Tervetuloa, Tuula. www.
tarot-tuula.fi

Ke 2.11. klo 18.00
Turun Henkisen Kehityksen
Yhdistys Ry
RUNOILTA JA INSPIRAATIOHARJOITUKSIA

Kaikki halukkaat voivat esittää lempirunojaan tai itse tehtyjä runoja. Teemme myös inspiraatioharjoituksia! Vapaa
pääsy. Yhdistys tarjoaa yrttiteen.

La-su 5.11. -6.11. klo 12-17
Werbeck-lauluKURSSI,
Markku Lulli-Seppälä

Lauluäänen vapauttamisen tie. Harjoitellaan äänenmuodostusta Valborg
Werbeck-Svärdströmin
kehittämällä
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-alkajille sekä laulamista harrastaneille. Ammattilaulajakin löytänee
laulamiselleen uuden suunnan ja uusia
virikkeitä.
Hinta 60 €, sis. ruokailut. Tied ja ilmoitt.
p. 044 5929324

Ti 29.11. klo 18.30
Argi+ ja Aloevera -ESITTELY,
Juha Vartiainen

Tule kuuntelemaan, miten arginiini saa
sinut jaksamaan paremmin.
Ei pääsymaksua. Ilmoittautuminen Juha
Vartiainen p. 040 9002533 tai Ulla Oksanen p. 044 5929324

Ke 30.11. klo 18.00
Turun Henkisen Kehityksen
Yhdistys Ry
PIKKUJOULUJUHLA

Vietämme pikkujoulua musiikin, glögin
ja jouluisten pullakahvien merkeissä.
Yhdistys tarjoaa, vapaa pääsy. Tarjolla on
halukkaille tai halukkaat voivat itse tarjota muille myös muuta pientä henkistä
mukavaa tilanteen mukaan inspiroiden;
runoja, musiikkia tai vaikkapa korttitulkintoja.

JOULUKUU
Su 4.12. klo 13-15
Johdatettu meditatiivinen matka,
Cosmic Johanna

Vahvistaa intuitiota ja luottamusta
omaan sisäiseen ääneen. Cosmic Johanna jakaa illan aikana osallistujille viestejä
henkimaailmasta oppailta ja enkeleiltä.
Viestit ovat herkkiä, humoristisia, metafoorisia ja jopa henkilökohtaisia. Oviraha 25 €.
Voit varata hoitoja sähköpostilla johannatiainen11@gmail.com. Uusi hoitovalikoima: sadepisarahieronta jolloin
käytetään 9 eri eteeristä öljyä hoidon
aikana, sekä regressio, tarot tulkinta, sel-

vännäköistunto, energiahoito, hieronta
johon sisältyy intuitiiviset kehon ja energian viestit, mitä keho kantaa mukanaan.
Viestit auttavat päästämään irti vanhasta. Lisää infoa: www.clairvoyant-healing.
com

Ti 6.12. klo 12-17
JOULUMARKKINAT,
Joulunavaus Navetassa

Kaikkea hyvää ja kaunista pöytään ja
pukinkonttiin. Jouluista musiikkia.
Myyntipöydät 20 €, varaa ajoissa p. 044
5929324. Päärakennuksen salissa klo 1415 Cosmic Johannan ilmainen luento:
“Epäitsekäs rakkaus ja kaksoisliekkidynamiikka”

La 17.12. klo 10.00-17.00
Aivot ja keho tasapainoon!
AIVOJUMPPAA JA TUPLAKUVATAITEILUA
- Kinesiologian kv. kouluttaja
Vuokko Alvari

Tämä paja on tarkoitettu 12–100-vuotiaille. Myös hyvä lahjaidea. Katkaise kiire
ja tule virittymään itsesi äärelle! Teemme useita vaikuttavia Aivojumppa-Brain
Gym® -harjoituksia. Virkisty, rentoudu ja
tasapainotu sekä aivojen, mielen, että kehon osalta. Saat apua myös oppimiseen,
muistamiseen, keskittymiseen ja kivunhelpotukseen.
Loppupäivästä käytämme 2-3 tuntia Aivojumppaan kuuluvaan Tuplakuvataiteiluun, jolloin piirrämme ja maalaamme
kahdella kädellä yhtäaikaa eri tekniikoin.
Tästäkin uutuuslajista tulee ihana olo.
Tuo värikyniä, vahakyniä, tusseja, vesivärejä, sormivärejä..., tai lainaa minulta.
Päivän työpajan maksu nyt vain 94,00,
sis. alv. Kysy lisää ja ilmoittaudu 050 555
4442 (myös soittopyyntö/teksti), vuokko.alvari@gmail.com. Kurkkaa www.alvari.com.
Virallisia kv. 4 pv. Aivojumppakursseja
keväällä.

Ma 19.12. klo 18
Aurinkokuoron joulujuhla
TALVIYÖN AURINKO

Äänenavaus yhdessä Werbeck-menetelmällä. Aurinkokuoro, yhteislaulua. Joulupuuro ja kahvipöytä katettuna. Oviraha 7 € sis. tarjoilun. Ilmoitathan tulostasi
p. 044 5929324.

Turun Luontaishoitola

Tule rentoutumaan tai virkistymään
tai saamaan apua, kun terveys horjuu.

