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TOISTUVAT TAPAHTUMAT

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. KatsoWerbeck-laulukurssi 1.–2.12.

Tiistaisin (joka kuukauden viimeinen) klo 18
REIKI-TAPAAMINEN,
ohjaajana Maritta Danielsson, reikimaster

Tapaamiseen ovat tervetulleita kaikki, jotka
ovat käyneet reiki 1 ja reiki 2 –kurssin Usuin
menetelmällä. Keskustellaan ja hoidetaan toisiamme. Voit ehdottaa aiheita ja ideoita. Tule
tutustumaan ja viihtymään yhdessä. Hinta 10
€ / kerta. Ilmottaudu ma-pe klo 20-21 p. 044
2004402 tai laita viesti.

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[at]gmail.com,
minna.m.laakso@hotmail.com

Tostaisin klo 18.30
TURUN HENKINEN KESKUS RY:N LUENTOILLAT

www.konsankartano.fi/turun_henkinen_keskus.html
Katso ohjelma s. 3. Tiedustelut p. 044 592 9324

SYYSKUU

Ma 24.9. klo 18
REIKI-HOIDON ESITTELY,
Maritta Danielsson, reikimaster

Reiki on japanissa 1800-luvun puolessavälissä
kehitetty energiahoito. Kysellään, keskustellaan
ja viihdytään yhdessä. Ilmoittaudu ma-pe klo
20-21 p. 044 2004402 tai laita viesti. Hinta 5 €.

Ke 26.9. klo 18
VIISI TIIBETILÄISTÄ,
Maritta Danielsson, reikimaster

Viisi tiibetiläistä on menetelmä, jota munkit käyttävät Himalajan luostareissa energian lisäämisen
ja henkisen kasvun tukena. Menetelmä käsittää
viisi yksinkertaista liikettä, joita tehdään tietyssä
järjestyksessä joka päivä. Liikkeet on helppo oppia ja ottaa käyttöön. Menetelmä edistää energian
virtaamista kehossa. Liikesarja vaikuttaa chakrojen eli energiakeskusten toimintaan tasapai-

nottaen niitä ja lisäten niiden pyörimisnopeutta.
Menetelmän yksinkertaisuudesta huolimatta se
on hyvin tehokas. Teho perustuu ikiaikaiseen tietämykseen ihmiskehon energiakeskuksista ja meridiaaneista. Kehon, mielen ja sielun tasapainoa ei
saavuteta hetkessä. Kurssin tarkoituksena on opetella liikesarja, toistojen määrä ja hengittäminen.
Kurssi kestää 10 vkoa. Hinta 10 € / kerta.
Ilmoittaudu ma-pe klo 20-21 p. 044 2004402 tai
laita viesti.

LOKAKUU

Ke 3.10 klo 18
LUENTO Ihmisen henkiset kehot ja kuolemanjälkeiset tasot, Heidi Kassara

Luento sisältää ajatuksen, miten voin jo nyt eläessä valmistautua kuolemaan. Oviraha 15 €
Turun henkisen kehityksen yhdistys

Ke 3.10. klo 18
VIISI TIIBETILÄISTÄ, katso 26.9.
Ke 10.10. klo 18
VIISI TIIBETILÄISTÄ, katso 26.9.
To 11.10. klo 18.30
ILTA ARKKIENKELI CHAMUELIN KANSSA – Miten
löydät sielunkumppanisi ja rakkaita ystävyyssuhteita, Avril Psychic

Lämpimästi tervetuloa iltaan, joka on täynnä valoa,
mistä saat paljon tietoa ja työkaluja työskentelemiseen kauniin Arkkienkeli Chamuelin kanssa löytääksesi enemmän rakkautta elämääsi. Saat myös
ohjatun selkeytys-puhdistus hoidon sydänchakrallesi ja aisteillesi. Syvä healing-hoito auttaa energiaasi ja sydänchakraasi vetämään puoleensa enemmän
rakastavia suhteita elämääsi. Opastettu meditaatio
Arkkienkeli Chamuelin kanssa. Pääsymaksu 20 €.
Ilmoittautuminen avrilpsychic@gmail.com

Ke 17.10. klo 18
MUSIIKILLINEN PARANNUSILTA,
Turun Henkisen Kehityksen yhdistys ry

Tarjoamme halukkaille henkiparannusta ja voit
halutessasi itse toimia parantajana muille. Olet
myös tervetullut vain istumaan ihaniin parantaviin energioihin. Iltaan voi lähettää ennakkoon myös kaukoparannuspyyntöjä: henkisyys.
thky@gmail.com tai tekstiviestinä numeroon
044-783 3888.

Ke 17.10. klo 18
VIISI TIIBETILÄISTÄ, katso 26.9.
To 18.10 klo 18 -20
TANTRAILTA
Aliisa Tiuraniemi ja Jolanda Nurmisuo,
Maa-ilma Tantra

Syksyn toinen tantrailta. Hinta 15 € / 10 €.
Syksyn aikana opettelemme mm. tunnistamaan
omia rajojamme, harjoittelemme antautumista ja läsnäoloa turvallisessa ympäristössä sekä
kasvatamme hyväksyntää ja rakkautta itseämme ja muita kohtaan. Tuntien aikana teemme
erilaisia kehollisia harjoituksia yksin ja yhdessä.
Lue artikkeli s. 4
Lisätietoja ja ilmoittautuminen sähköpostitse
maailmatantra@gmail.com tai facebookissa
Maa-ilma Tantra.

Ke 24.10. klo 18
VIISI TIIBETILÄISTÄ, katso 26.9.
Ma 29.10. klo 18
REIKI-HOIDON ESITTELY, katso 24.9.
Ke 31.10. klo 18
VIISI TIIBETILÄISTÄ, katso 26.9.

MARRASKUU

La 3.11. klo 10.30 – 17.00
Opi luottamaan psyykkiseen ja mediaaliseen
herkkyyteesi -KURSSIPÄIVÄ, Irene Nadén

Vahvistamme taitojamme monipuolisin harjoituksin vapautuneessa tunnelmassa mielikuvat ja ilo matkaeväinä. Niin vasta-alkajat kuin
konkaritkin ovat tervetulleita! Tule reippaasti
nousemaan siivillesi rennossa ilmapiirissä
henkimaailman turvallisessa ohjauksessa!
Kurssin hinta 72 € jäsenet ja 77 € ei jäsenet.
Pe 20.10. mennessä sitovat ilmoittautumiset
yhdistyksen numeroon 044-783 3888 iltaisin
tai tekstiviestinä tai yhdistyksen sähköpostiin
henkisyys.thky@gmail.com sekä kurssimaksu
yhdistyksen tilille TSOP FI89 5710 0440 1557
52.
Pe 2.11. klo 12.30 – 18.15 ja su 4.11. klo 11.00 –
16.30 Meedio Irene Nadénin yksityisistuntoja.
Hinta 60 €. Pe 20.10. mennessä sitovat varaukset yhdistyksen numeroon 044-783 3888 iltaisin sekä maksu yhdistyksen tilille TSOP FI89
5710 0440 1557 52.

Ke 7.11. klo 18
VIISI TIIBETILÄISTÄ, katso 26.9.
La 10.11. klo 10-16
MUUTOSTEN PELI, Vuokko Travanti

Oletko ajatellut, että voisit lisätä itsetuntemusta ja oman elämäsi ymmärrystä lautapelin avulla? Se on mahdollista Muutosten pelin (Transformation game) avulla. Muutosten
peliä pelataan 2-4 hengen ryhmissä. Peli avaa
portit omaan intuitiiviseen viisauteen. Elämässämme on usein tiedostamattomia esteitä
ja hidasteita, jotka jarruttavat matkaamme. Ne
voivat olla joko fyysisellä, emotionaalisella,

henkisellä tai sielullisella tasolla, peliä pelataan kaikilla tasoilla. Pelin avulla etsitään vastauksia, jotka voivat poistaa tiedostamattomat
esteemme ja pääsemme etenemään elämässämme ja suuntaamaan paremmin tavoitteisiimme. Kokemus on hauska ja mielenkiintoinen. Päivän hinta on 55 €.
Ilmoittautumiset vuokko.travanti@triangleskoulutus.net tai 045 6521725.
Lue artikkeli s. 6.

Su 11.11. klo 10-16
ELÄMÄNI KUVAT, Vuokko Travanti

Elämäni kuvat on työpaja, jossa käytämme
SoulCollage-prosessia apunamme. SoulCollage on intuitiivinen kollaasiprosessi itse- ja
ihmistuntemukseen. Työpaja on kuin hetken
loma itsestä ja omasta elämästä, jota ei aina voi
ymmärtää. Se tarjoaa hetken, jolloin mitään ei
tarvitsekaan ymmärtää, voi vain olla ja levätä
virtauksessa, flowssa, joka syntyy tässä mielenkiintoisessa prosessissa. SoulCollage perustuu
kuvien symboliseen voimaan. Unohdamme
sanat, käsitteet ja uskomukset. Emme puhu,
emme selitä, emmekä kerro tarinoita elämästämme, emme psykologisoi, emmekä analysoi,
vaan keskitymme kuviin ja niiden mystiseen
symboliikkaan. Tule ja istu alas muutamaksi
tunniksi ja luo oman elämäsi kortit muutamalla irtileikatulla kuvalla, jotka yhdistät intuitiivisen viisautesi ja mielikuvituksesi avulla.
Käsi kädessä sisäisen viisautesi, intuitiosi ja
hauskan luomisen kanssa saat aikaan pakan
kortteja, jotka hämmästyttävällä mystisellä
tavalla auttavat sinua löytämään sielusi varjot
ja sisäsyntyiset lahjasi. Työpajan hinta on 55 €.
Ilmoittautumiset vuokko.travanti@triangleskoulutus.net tai 045 6521725. Lue artikkeli s. 5.
Jos osallistut viikonlopun molempiin päiviin
yhteishinta on 100 €.

Ke 14.11 klo 18
VIISI TIIBETILÄISTÄ, katso 26.9.
Ke 14.11. klo 18
VIESTINVÄLITYSILTA,
Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys ry

Yhdistyksen omat Untuvikot välittävät rakkaudellisia viestejä henkimaailmasta.

To 15.11. klo 18 -20
TANTRAILTA
Aliisa Tiuraniemi ja Jolanda Nurmisuo,
Maa-ilma Tantra.

Syksyn kolmas tantrailta.. Hinta 15 € / 10 €.
Katso 18.10.

Ti 20.11. klo 18
VIISI TIIBETILÄISTÄ, katso 26.9.

tarjoaa edullista majoitusta seka// juhla. ja
kurssitiloja 138.vuotiaassa maatalossa
Hieroja/vyöhyketerapeutti
045-2702066 • arjavainio.fi@gmail.com
Vyöhyketerapia • Hieronta ja imukuppihieronta Antlitz-analyysit • Intialainen
päähieronta • Kalevalainen jäsenkorjaus
Vastaanotot Liedossa ja Turussa
www.arjavainio.fi

BIOKUSTANNUKSEN
KIRJAKAUPPA

Jalokivien salaiset voimat
Frenologia ja fysionomia
Caddy: Ovi sisimpään
Lad: Ayurveda käytännöllinen opas

www.biokustannus.com

Tule tekemään itse ihania luonnonkosmetiikan
joululahjoja! Tarjolla on laaja valikoima ainesosia: laadukkaita suomalaisia yrttejä, kasviöljyjä, eteerisiä öljyjä ym. Voit valita niistä omiin
tuotteisiisi sopivimmat. Pajassa voit valmistaa
esimerkiksi voiteita, seerumeita, hierontaöljyä,
geeliä ja kylpytuotteita. Lisäksi saat mukaasi reseptejä kotiin.
Työpajan hinta on 28 euroa ja se sisältää kahden (2) itse valitun tuotteen valmistuksen /
osallistuja. Lisätuotteet 5 € kpl.
Varaa paikkasi Vihreän ilon verkkokaupasta,
sähköpostilla tai Facebookin kautta:
Vihreän ilon verkkokauppa: www.vihreailo.fi/
pajat/
S-posti: vihreailo@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/vihreailo/

Ma 26.11. klo 18
REIKI-HOIDON ESITTELY, katso 24.9.
Ke 28.11. klo 18
VIISI TIIBETILÄISTÄ, katso 26.9.

JOULUKUU

La–su 1.–2.12. 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.

Ke 5.12. klo 18.00
JOULUJUHLA värien maailmassa,
Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys ry
Kahvitarjoilu

Ke 5.12 klo 19-20.30
SHAMAANIRUMPUMATKA, Cosmic Johanna

Johdatettu rumpumatka, jossa voit kohdata oppaitasi ja voimaeläimiä ja asettaa omat
tarpeesi matkalle mukaan ja hakea voimaa ja
ymmärrystä kohtaamalla asiat syvemmältä
tasolta rentoutuneessa tilassa. Matka tapahtuu
istuallaan. Hinta 25 € / 20 € opiskelijat ja eläkeläiset.

Yksityisvastaanottoa 5.-6.12.: selvänököistuntoja ja energiahoitoja 18 vuoden kokemuksella. 60 min 69 € / 59 € opiskelijat ja eläkeläiset.

To 6.12. klo 14
MEDITAATIO / LUENTO teemasta
”Anteeksiantaminen ja sisäinen rauha, itsensä
rakastamisen polku”, Cosmic Johanna

Joulumarkkinoiden lomassa päärakennuksen
salissa Cosmic Johanna johdattaa sisäiselle
matkalle teemaan ja kertoo sen tarkoituksesta.
Hinta 10 €.

To 6.12. klo 12-17
JOULUMARKKINAT

Kaikkea hyvää ja kaunista pöytään ja pukinkonttiin. Jouluista musiikkia. Myyntipöydät 20
€, varaa ajoissa p. 044 5929324.

To 13.12. klo 18 -21
TANTRAILTA JA PIKKUJOULUTUNNELMAA
Aliisa Tiurniemi ja Jolanda Nurmisuo, Maa-ilma
Tantra

Syyskauden viimeinen tantrailta. Illan lopuksi
tanssimme ja juhlistamme syyskauden ja vuoden päättymistä. Hinta 15 € / 10 €. Työpajat jatkuvat jälleen tammikuussa 2019!
Lue artikkeli s. 4.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen sähköpostitse
maailmatantra@gmail.com tai facebookissa
Maa-ilma Tantra.

Ma 17.12 klo 18
Aurinkokuoron joulujuhla TALVIYÖN AURINKO

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

2019 HELMIKUU

La 23.2. klo 9–16
PERHEKONSTELLAATIO-workshop, Raija Rantola

Tutkimme konstellaatiomenetelmällä omia ylisukupolvisia tunteita ja tarinoita.
Menetelmä on draamamenetelmä, jossa muut
rakentavat sinun tarinasi ja sinä saat vain katsoa ja eheyttää omaa kokemustasi. Voit tulla tutustumaan, vaikka et halua tehdä omaa konstellaatiota, sillä osallistuminen muiden draamaan
on yhtä kokemuksellista kuin oman draaman
tutkiminen.
Hinta 80€ sis. 24% alv. Ilm. info@debaatti.fi tai
040 59 55 801.
https://www.facebook.com/debaatti/
Lue artikkeli s.18.

Turun Luontaishoitola

Konsan Kartano

Arja Vainio

Ke 21.11. klo 17.30-20.00
Vihreän ilon JOULULAHJATYÖPAJA,
Virpi Hirvensalo

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

Päivi Alanen

Selvänäkijä-meedio-parantaja

ajanvar. puh. 045 129 6806
tai ilman ajanvarausta
0700 81888 (2,37e/min+pvm)

paivi@paivialanen.fi • www.paivialanen.fi

Hyvä valikoima
ENKELIKORUJA
Ja koruina myös mm. unensieppaajat,
elämänpuu, Jing-Jang, ankh-ristit,
infinity ja usko, toivo ja rakkaus.

www.enkelikauppa.fi

