
TOISTUVAT TAPAHTUMAT
Maanantaisin parillisilla viikoilla klo 18 
IHMEIDEN OPPIKURSSIN opintopiiri  
www.ykseys.com
Tiedustelut Vesa Koponen puh. 0400 225 
578 tai Anneli Partanen 050 338 2173.
Maanantaisin klo 18.00 
SAHAJA JOOGA
Sahaja jooga on käytännöllinen metodi sy-
ventää kokonaisvaltaista itsetuntemusta. Va-
paa pääsy. Tiedustelut Sari Tirkkonen puh. 
040 765 9067.
Maanantaisin parillisilla viikoilla klo 18.30 
KAIKILLE AVOIN REIKITAPAAMINEN 
Tilaisuus tutustua energiahoitoon ja mah-
dollisuus saada esittelyhoito. Lisää tietoa 
Reikistä www.konsankartano.net/hoitola/
tlh_hoidot.html#reiki. Osallist. 2 e sis. yrt-
titeen. Reikimaster Rita Forsberg-Kimura, 
puh. 050 575 7753.
Maanantaisin parittomilla viikoilla klo 18.30 
REIKI-KURSSIN KÄYNEILLE TAPAAMINEN 
Osallist. 2 e sis. yrttiteen. Reikimaster Rita 
Forsberg-Kimura.
Joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 18  
TURUN HENKISEN KESKUKSEN  
KESKUSTELUPIIRI
Tiedustelut Katja Tampio 040 579 6298.  
Katso s. 16.
Tiistaisin parillisilla viikoilla klo 19  
URANTIA-lukupiiri www.urantia.fi
Tiedustelut Tapio Pulli puh. 050 540 4582
Noin joka toinen viikko keskiviikkoisin 
klo 18 
AURINKOKUORON harjoitukset
Kuoro käyttää werbeck-äänenmuodostusta 
ja toivoo saavansa lisää laulajia. Ks. harjoi-
tuspäivät ym. http://personal.inet.fi/yhdistys/
soivatila/. Tiedust. Markku Lulli-Seppälä 050 
342 4545. Katso kurssi 12.–13.3.
Torstaisin klo 18 
GURDJIEFF-TYÖ (alkeisryhmä)
Tied. Paavo Nevalainen, 050 351 8236 
www.gurdjieff.fi
Torstaisin klo 18.30 
TURUN HENKISEN KESKUKSEN luentoillat
katso s.16, www.turunhenkinenkeskus.com
Perjantaisin klo 18.30 sovituilla viikoilla 
UUDEN AJAN ARKKI
Tutkitaan pyhiä kirjoja (Vanha Testament-
ti) Irma Korte-Karapuun kirjan ”Eedenistä 
Egyptiin” myyttisten tulkintojen valossa. 
Tied. Annukka Kotka 040 540 7171, Tapani 
Mäntylä 044 586 8789.

TAMMIKUU
To 13.1. alkaen klo 18–19.30 
KUNDALIINIJOOGA & NUMEROLOGIA  
-kurssi, Siri Karta Kaur
Syvennymme kundaliinijoogaan ja tietoisuu-
den laajentamiseen tantrista numerologiaa 
avuksi käyttäen. Kurssi koostuu yhdestätois-
ta kerrasta. Ensimmäisellä kerralla käymme 
läpi jokaisen kurssilaisen henkilökohtaiset 
numerot ja niiden merkitykset pääpiirteis-
sään. Seuraavien kymmenen kerran aikana 
käymme läpi kaikki ihmisen kymmenen 
kehoa joogatekniikoiden avulla ja jokainen 
kurssilainen saa halutessaan henkilökohtai-
sen harjoituksen eli sadhanan. Hinta 145 e / 
125 e (opisk.,eläk., tyött.). Tied. ja ilmoitt.: 
sirikarta.kaur@ekongkaar.net
Ke 26.1. klo 18 
Esittelyluento HOMEOPATIAN perusteista, 
Helena Mykrä. 
Mitä homeopatia on? Homeopatian periaat-
teet, samanlaisuus ja potensointi, erilaiset 
vahvuudet. Homeopaattinen kokonaishoito 
ja akuutit tilanteet. Omat mahdollisuudet 
hoitaa itseä ja läheisiä homeopatian keinoin. 
Viimeisimmät homeopatian tutkimustulok-

set. Hinta 5 e. Ilmoittaudu 18.1. mennessä 
homeopatia@heleonni.fi tai 040 565 2566 
Pe-su 28.–30.1. klo 9–17 
THETA HEALING® Basic DNA-peruskurssi,  
ThetaHealer®-ohjaajat Johanna 
Strömsnäs ja Luca Lamberti
Opi saamaan aivosi Theta-taajudelle, jonka 
avulla voit muodostaa yhteyden korkeim-
paan energiaan. Opi saamaan intuitiivista 
tietoa korkeimman energian kautta sekä te-
kemään tunne- ja uskomustyötä, mitkä voi-
vat hetkessä muuttaa ajattelutapaa, joka luo 
sairauksia. Kehitä kykyäsi muuttua kaikilla 
tasoilla: fyysisesti, henkisesti, emotionaali-
sesti ja hengellisesti. Opetellaan työskente-
lyä enkeleiden ja henkioppaiden kanssa ja 
käsitellään manifestoinnin eli ilmentämisen 
lakeja, tulevaisuuteen näkemistä, seroto-
niinin ja noradrenaliinin tuotannon tasa-
painottamista, säteilyn ja raskasmetallien 
poistamista kehosta, sielunkumppaneita, 
olemassaolon eri tasoja ja etenkin sairauk-
sien parantamista. Kurssilla tehtävä DNA:n 
sekä nuoruuskromosomin aktivointi lisää 
elinvoimaa ja hidastaa ikääntymisprosessia. 
Kurssin päätteeksi olet valmis käyttämään 
taitojasi ThetaHealer®ina. Hinta 450 e. Tied. 
ja ilmoitt. viim. viikko etukäteen 044-277 
0636 tai johanna.stromsnas@gmail.com
Pe–su 28.–30.1. pe klo 18–20.30,  
la 10–18, su 10–15 
VIRRASSA; intuitiivinen, intensiivinen 
PÄIVÄKIRJATYÖPAJA, Annukka Kotka
Kurssin pohjana on Ira Progof workshop 
-malli, jossa edetään valmiiden tehtävien 
mukaan. Ota kynät ja paperit mukaan. Hinta 
50 e. Tied ja ilm. 040 540 7171.
Su 30.1. klo 17.30 
LUENTO, Lille Lindmäe
Mielenkiintoisia kokemuksia ja opetuksia 
eri puolilta maailmaa. 10 e sisältää kahvi-
tarjoilun. Lue artikkeli s. 4

HELMIKUU
Ti 1.2. klo 9–17  
THETA HEALING® Digging Day. Luca 
Lamberti 
ThetaHealing® Basic DNA-peruskurssin käy-
neille (ks. 28.–30.1.). Syvennä tietojasi löy-
tää uskomuksia, jotka aiheuttavat sairauksia 
ja epämiellyttäviä kokemuksia elämässä, 
jotta voit nopeasti muuttaa niitä positiivisiin, 
tukeviin uskomuksiin, jotka tuovat miellyt-
täviä kokemuksia elämän jokaisella tasolla. 
Hinta 150 e. Ilmoitt. 044-277 0636 johan-
na.stromsnas@gmail.com
Ti 2.2. klo 18 
Luento AYURVEDA-lääketieteestä,  
dr. Pardaman Sharma
Oviraha 5 e. Lue artikkeli s. 9
Ke 2.2. klo 16.30–18.30 
TYÖKALUJA PÄIVÄKIRJAN KIRJOITTAMISEEN, 
Annukka Kotka
10 keskiviikkoiltaa. 7 e/ilta. Tied ja ilmoitt. 
040 540 7171.
Pe–su 4.–6. 2. pe 17.30–20.30,  
la 9.30–19.30, su 9–19.30 
SILVA-menetelmän peruskurssi A,
Riitta Vuorela
Silva-menetelmän ikonis-verbaaliset teknii-
kat tehorentoutukseen liitettyinä teroittavat 
älyn kaikkia ilmenemismuotoja. Kirkastuvaa 
logiikkaa tukemaan nousee rikas luovuus: ih-
missuhteet uudistuvat, emootiot rauhoittuvat; 
intuitio kehittyy selvänäöksi, henkinen ym-
märrys kasvaa uusiin mittoihin. Peruskurssi 
A:n punaisena lankana ongelmanratkaisu. 
Perusrentoutuksen tehon voi kokea jo osallis-
tumalla vain alkuun (pelkän pe-illan ovimak-
su 5 e). www.silvamenetelma.com. Kurssien 
hinta- ja maksuvaihtoehdot ym. lisätiedustelut 
sekä ilmoittautumiset: asiakaspalvelu@silva-
menetelma.com tai (02) 250 3636.

La 12.2. klo 10–18 
TIIBETILÄISET ENERGIAT JA ELINVOIMA,  
Marja-Terttu Holmström
Neljä tiibetiläisten käyttämää käytännöllistä 
ja ajatonta energiamenetelmää elinvoi-
maa kohottamaan: 1. 8-energiavirtaus, 2. 
Spiraalienergia, 3. Shakrat, 4. Äänet, 5. (Tii-
betiläiset riitit, jos jää aikaa). Opetellaan li-
hastestausta, jolla tarkistetaan tasot, tunteet, 
häiriöt ja tasapainotuskeinot. 8- energian 
vapaa virtaus vapauttaa kipuja, vähentää 
turvotusta, lisää liikkuvuutta, parantaa 
ihon kuntoa ja arpia sekä lisää energiaa 
ja keskittymiskykyä. Kurssimaksu 110 e, 
kertaajat puoleen hintaan. Tied. ja ilmoitt.
(1 vk ennen) marjaholmstrom@hotmail.
com tai 044 340 1444. Teen kinesiologian 
tasapainotuksia su 13.2. 
La 12.2. klo 15 
MASENNUS JA BURN OUT - MISTÄ NE JOH-
TUVAT JA MITEN NIIHIN VOI SAADA APUA, 
Ulrike Banis
Taustatekijöiden löytämisessä käytetään apu-
na PSE-tutkimusta, josta on tehty kliininen 
tutkimus 304 potilaan kanssa. 13%:lla (39 
potilasta) on ollut geopaattisesti häiriintynyt 
nukkumispaikka. Sähkökenttähäiriö, joka 
vaikuttaa varsinkin aivojen alueella on pois-
tettavissa kännyköiden ja muiden sähkölait-
teiden poistamisella makuuhuoneesta. Lue 
artikkeli s. 16–17. Dr. Ulrike Banisin vas
taanotto su 13.2. ja ma14.2. Ajanvaraus: 
Leena Vihavainen-Müller p. 040 5721726, 
leena.vihavainen-muller@sposti.fi.
Su 13.2. klo 11–17 
KIRJOITUSKURSSI, Cosmic Johanna
Katso 23.1.
La–su 19.–20.2. La alkaa klo 10 ja  
su 10.30 
KINESIOLOGIAN PERUSKURSSI Touch for 
Health 1 (Terveyden kosketus 1),  
Vuokko Alvari
Hoida itseäsi ja muita tehokkaasti ja hel-
posti! Opit kuuntelemaan kehoa ja mieltä. 
Kansainvälisesti pätevä virallinen kurssi. 
Voit halutessasi jatkaa ammattiin asti. Sisäl-
tää yksilöllisen opetuksen pienryhmässä ja 
neuvonnan kurssin jälkeen, 189 e + alv. 
(= 232,47 e). Liikunta-, kulttuuri-, tyky-, 
super-, virike- ym. setelit käyvät. Erämak-
sumahdollisuus. Kertaajat puoleen hintaan. 
Käsikirja 40 e (kattaa kurssit 1–2). Lue 
www.alvari.com sekä artikkelit s. 20–21. 
Tied. ja ilmoitt. vuokko@alvari.com, 050 
555 4442.
Su 20.2., I osio 13–15, II osio 15.30–17.30 
HOMEOPATIAkurssi, Helena Mykrä
Klo 13-15 Homeopaattinen ensiapu: tapa-
turmat, nyrjähdykset, venähdykset, ruhjeet, 
haavat. Klo 15.30–17.30 Homeopaattinen 
flunssanhoito: akuutti yskä, nuhaoireet ja 
flunssa. Hinta 10 e/luento/hlö. Ilmoitt. 
18.2. mennessä: homeopatia@heleonni.fi 
tai 040 565 2566
La–su 26.–27.2. la klo 10–21, su 9–18 
KALEVALA-kurssi, Taisto Riimukallio
Elias Lönnrot kokosi Kalevalan Suomen kan-
san muinaisten runojen pohjalta. Kalevala on 
kirjana kronologinen kertomus Väinämöi-
sen, Lemminkäisen ja Ilmarisen seikkailuista 
pimeässä Pohjolassa. Kalevala Tarot -kortit 
kuvaavat ihmisyksilön elämää omassa käsit-
tämättömässä kohtalossaan. Viikonlopun ai-
kana osallistujat saavat oppaikseen muinaiset 
suomalaiset sankarit ja sankarittaret omaan 
henkilökohtaiseen kohtaloonsa. Opimme 
ymmärtämään, kuinka voimme käyttää Kale-
valaa omissa kipeissä elämän tilanteissamme 
ja hahmottamaan omaa elämäämme. Kurssi-
maksu 175 e. Kurssi sisältää ateriat, kahvit 
ja teet. Tied. ja ilmoitt.: email: riimukallio@
msn.com, puh.050 502 0168. HUOM! Ota 
Kalevala mukaan kurssille.

La–su 26.–27.2.  
INTUITIIVISEN ENERGIAHOITAMISEN 
kurssi, Suvi Savolainen
Kurssi koostuu vuoden ajalle sijoittuvista 
7 viikonlopusta, jotka pidetään Turussa ja 
Porissa. Suvi Savolainen omaa kyvyt keskus-
tella henkimaailman kanssa, tutkia yksilön 
kulkemista omalla sielunpolullaan ja auttaa 
suurista oppiläksyistä eteenpäin. Kurssilla 
opitaan ymmärtämään itseä, ihmisyyttä ja 
maailmankaikkeutta laajemmin, eheytetään 
itsemme, jotta voimme auttaa myös muita 
tuohon suuntaan. Lisätietoja www.suvi.info, 
kyselyt suvi@kultainenrakkaus.fi. Lue Suvin 
artikkeli s. 6–7.
La–su 26.–27.2. klo 11–17 
REIKI I -kurssi, Rita Forsberg-Kimura
Opi välittämään parantavaa energiaa. Reikin 
etiikka ohjeeksi elämänpolulle. Reikivirityk-
set voimistavat energiavirtauksiasi. Reikillä 
voit välittää rajattomasti energiaa itsellesi ja 
läheisillesi. Kurssin hinta 111 e. Tied. ja il-
moitt. Rita, puh. (02) 233 2256 tai 050 575 
7753.

MAALISKUU
Ke 2.3. klo 18 
Luento AYURVEDA-lääketieteestä,  
dr Pardaman Sharma
Oviraha 5 e. Lue artikkeli s. 9
La–su 12.–13.3. klo 12–17 
WERBECK-LAULUKURSSI,  
Markku Lulli-Seppälä
Lauluäänen vapauttamisen tie. Harjoitellaan 
äänenmuodostusta Valborg Werbeck–Svärd-
strömin kehittämällä menetelmällä. Kun 
ääntä ei ”tehdä” tai pakoteta, vaan poiste-
taan esteet sen syntymiselle, saadaan aikaan 
kokemus soivasta tilasta ja laulaminen käy 
helpoksi, kauniiksi ja ääntä rasittamatto-
maksi. Sopii vasta–alkajille sekä laulamista 
harrastaneille. Ammattilaulajakin löytänee 
laulamiselleen uuden suunnan ja uusia vi-
rikkeitä. Hinta 50 e, sis. ruokailut. Tied. ja 
ilmoitt.(02) 250 3636.
La–su 12.–13.3. klo 11–17 
REIKI II -KURSSI, UUSI MAAILMA,  
Rita Forsberg-Kimura
Usuin perinteinen menetelmä. Saat valmiudet 
hoitavan energian lähettämiseen menneisyy-
delle, tulevaisuudelle, tilanteille, ihmisille, 
kaikelle elävälle vapaana ajasta ja paikasta. 
Saat energiajärjestelmääsi 3 reikisymbolia, 
jotka voimistavat virtaustasi 10–kertaiseksi. 
Saat symbolien käyttötavan ja vastuun. Sym-
bolien säännöllinen käyttö aktivoi intuitiota 
ja sen kuuleminen helpottaa elämää. Pienet 
ryhmät, hinta 420 e. Tied. ja ilmoitt.: Rita 
puh. (02) 233 2256 ja 050 575 7753.
Su 13.3. klo 12–18 
KUUN VAIKUTUS, Anne Pöyhönen
Miten Kuu vaikuttaa puutarhassa ja tervey-
dessä (eri elinten parhaat hoitoajat). Mitkä 
työt tehtiin ennen kasvavan kuun ja mitkä 
vähenevän kuun aikaan? Kuukalenterit ja 
aurinkokalenterit. Miten Kuu vaikuttaa sääti-
laan? Mitä tarkoittavat Kuun merkit almana-
kassa? Miksi täysikuu valvottaa? Oman syn-
tymähetken kuunvaiheen vaikutus. Kurssin 
hinta 50 e sis. luennot, harjoitukset, henk.
koht. syntymäaikojen kuunvaiheen määri-
tyksen ja materiaalit. Tied. ja ilmoitt. Anne 
puh. 040 546 0971 tai anne.poyhonen@
ylakuu.com.
Ke 16.3. klo 18 
TAROT-TULKINTAesittely, Tuula Huhtala.
Vapaa pääsy / puffetti. Tuula Huhtala puh. 
041 707 1920.
La 19.3. klo 10–20 
SUOMEN UNIRYHMÄFOORUMIN TALVIUNI-
SEMINAARI, Markku Siivola
Tieto unista on kuollutta, ymmärrys elävää. 
Tieto syntyy analyysistä, ymmärrys oivalluk-
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sesta (Markku Siivola). Montaque Ullmanin 
kehittämässä kokemuspohjaisessa uniryh-
mässä opimme kuuntelemaan toinen toi-
siamme. Irma Heiskanen esittelee C.G. Jungin 
Punaista kirjaa, Tiina Törön ohjattu rumpu-
rentoutusmatka, jolla houkutellaan ”unia”, 
jotka puretaan hiljaisuudessa piirtämällä ja 
kirjoittamalla. Hinta 50 e sis. ruoat ja kahvit. 
Klo 17 loppukeskustelu. Mahdollisuus sauno-
miseen ja iltapalaan. Lisätietoja: Tiina Törö p. 
040 7661506 tai http://siivola.org/surf/. Lue 
artikkeli s.18. Ilmoitt.: surf@siivola.org
Su 20.3. klo 12–18 
TAIDETORI,  
Konsan perinne- ja kulttuuriyhdistys ry
Tauluja, veistoksia ym. taide-esineitä ja 
käyttötaidetta. Uutta tai vanhaa. Pöydät 20 
e (varaa ajoissa puh. 02 250 3636). Tule 
tekemään kauppoja tai löytöjä! Puffetissa 
hernekeittoa, konsapurilaisia ym. hyvää!
La 26.3. klo 11–17 
SISÄINEN LAPSI JA SYDÄMEN AVAUTUMI-
NEN 
-workshop, Cosmic Johanna
Syvennytään ryhmässä omaan sisäiseen lap-
seen ja sydänchakraan tunnemeditaation ja 
keskustelun kautta. Jokainen saa henkilö-
kohtaisen lukemuksen liittyen sydänaluee-
seen ja dialogia sisäisen lapsen kanssa. Hyvä 
yhteys sydämeen ja sisäiseen lapseen antaa 
sinulle enemmän tilaa elämässäsi, tunteillesi 
ja tarpeillesi sekä toteuttaa unelmiasi. Hinta 
58 e sis. lounaan. Tiedustelut ja ilmoittau-
tuminen Johanna letyoursoulfeelfree@hot-
mail.com tai tekstiviesti puh. +46 737 353 
021 (Ruotsi). (Myös ajanvaraukset hoitoi-
hin ja selvänäköisistuntoihin.)
La 26.3. klo 18.30–21 
VALORUKOUSILTA,  
Michael ja Helena Blanca 
Yhdistämme hiljaisuuden, rummutuksen, 
sanat, ajatukset, tunteet ja kokemuksen hil-
jaisuudesta ja valosta. Avaudumme hiljaisuu-
dellemme rummutuksen avulla. Keskuste-
lemme sekä teemme yhteisen valorukouksen, 
kuin ryhmämeditaation. Valorukousillasta 
ehdotamme 20 e, maksu on vapaaehtoinen. 
Kiitos, jos ilmoittaudut ennalta: helena(at)va-
lorukous.de tai p. 044 313 1157.
La–su 26.–27.3. la klo 10–17, su 10–16 
IHMISKEHON KIELIOPPI – KEHON SALATUT 
SYMBOLIT, Erkki Lehtiranta
Ihmiskeho on täynnä salattua symboliikkaa, 
jota voimme kuitenkin oppia lukemaan ja 
siten paremmin ymmärtämään yksilön kes-
keisiä elämänläksyjä, haasteita ja mahdolli-
suuksia. (Perustuu osittain ikivanhaan kii-
nalaiseen ja intialaiseen symbolitraditioon.) 
Käsittelemme mm: Kehon osien, kasvojen ja 
käden kielioppia. Sisäelinten henkistä mer-
kitystä. Hampaiden ja selkänikamien koo-
dauksia. Symbolien ja heijastumisen lakien 
ilmenemistä ihmiskehossa. Karman yhteyttä 
kehon symboleihin ja terveysongelmiin. 
Kurssilla on myytävänä mm. kirjallisuutta, 
musiikkia ja kukkauutteita / uuteyhdistel-
miä. Hinta 130 e / 100 e. Tied. ja ilmoitt. 
puh. 02- 250 3636.
La-su 26.-27.3.  
INTUITIIVINEN ENERGIAHOITOkurssi,  
Suvi Savolainen
Katso 26.2.
Su 27.3. klo 11-17 
AURALUKEMUS-KURSSI, Cosmic Johanna
Tutkitaan informaatiota energiakentästämme 
sekä chakroista. Päivä aloitetaan chakrame-
ditaatiolla. Hinta 58 e, johon sisältyy lounas 
sekä iltapäivä tee/kahvi. Tied. ja ilmoitt. Jo-
hanna letyoursoulfeelfree@hotmail.com tai 
tekstiviesti puh. +46 737 353 021 (Ruotsi). 
(Myös ajanvaraukset hoitoihin ja selvänä-
köisistuntoihin.)

HUHTIKUU
Ke 6.4. klo 18 
Luento AYURVEDA-lääketieteestä,  
dr. Pardaman Sharma
Oviraha 5 e. Lue artikkeli s. 9
La–su 9.–10.4. la klo 10–17 ja su 10–16 
ESKO JALKANEN luonnonvoimat ry -kurssi 
/ THM Tiina Lindholm
TEHOPÄIVÄT luonnon salaisista voimista ja 
niiden käytöstä. OHJELMASSA mm. oman 
menneisyyden ja ympäristön puhdistus, riip-
puvuusongelmat ja niiden henkiset syyt, hen-
kisten voimien mittaus, miten auttaja pysyy 
henkisesti ja fyysisesti terveenä, maapallon 
ja sen astraalisen auran ja Maaäidin tilanne, 
sairauksien syitä, menneisyyden kauhujen 
vaikutus nykypäivän sairauksiin, karman 
laki, karmavapaus ja positiivinen karma, 
tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleen 
vainajan auttaminen. Ilmoittaudu kurssille 
osoitteessa www.eskojalkanen.net tai puh. 
(09) 587 1248. Kurssihinta ja maksutapa: 
Jäsenille 69 e (sis. ALV 23 %) ja muille 89 
e (sis. ALV 23 %). Jäseneksi voi liittyä ennen 
kurssin alkua yhdistyksen kotisivujen kautta 
www.eskojalkanen.net. Kurssimaksu makse-
taan Goodset Oy:n tilille 800017–71333094 
(Sampo) viimeistään viikko ennen kurssia.
La 16.4. klo 11–17 
SISÄINEN LAPSI JA SYDÄMEN AVAUTUMINEN
-workshop, Cosmic Johanna
Katso 26.3.
La–su 16.–17.4. klo 10–18 ja 10.30 -18 
RENNOKSI HETKESSÄ,  
Marja-Terttu Holmström
Ylijännittyneet lihakset häiritsevät kehon ta-
sapainoista toimintaa. Lihasmuistiin saattaa 
olla juuttuneena käsittelemättömiä tunteita. 
Lihastestien avulla löydämme häiriötekijät 
ja vapautamme ne hengityksen ja liikkeiden 
avulla. Itsen ja läheisten hoitamiseen sekä 
helpottamaan ja nopeuttamaan hierojan, 
fysioterapeutin tai muun terapeutin työtä. 
Tulokset ovat välittömästi havaittavissa. Kurs-
simaksu 200 e. Tied. ja ilmoitt. (viikkoa 
ennen ) marjaholmstrom@hotmail.com tai 
044 340 1444. Teen kinesiologian tasa
painotuksia ma 18.4.
La–su 16.–17.4., la 10–18 ja su 10-15 
HEALING -KOULUTUS/Kuinka parantaa 
sairaita Raamatun oppien mukaisesti, 
Kristiina Keravuori
Ohjelmassa opetusta, videoita parannustilai-
suuksista ja tekniikoiden harjoittelua. Hin-
ta 50 e tilille 132850-166837. Tiedustelut 
ja Ilmoittautuminen kristiina.keravuori@
gmail.com, puh. 040 524 2723. Lue artik-
keli s. 8.
Su 17.4. klo 11-17 
KIRJOITUSKURSSI, Cosmic Johanna
Kirjoita henkisistä kokemuksistasi, kokei-
le automaattikirjoitusta, kirjoita sisäisestä 
maailmastasi. Aloitamme workshopin me-
ditaatiolla. Saat ohjausta kirjoittamiseen. 
Lopuksi jaamme ryhmässä kirjoituksiamme. 
Hinta 58 e, sis. lounas ja iltapäivätee/kahvi. 
Tied. ja ilmoitt.: letyoursoulfeelfree@hot-
mail.com tai tekstiviesti puh. +46 737 353 
021 (Ruotsi). (Myös ajanvaraukset hoitoi-
hin ja selvänäköisistuntoihin.)
Su 17.4. klo 16 
HILJAISEN VIIKON KONSERTTI,  
Anna-Maria McElvain
Ainutlaatuista ja parantavaa hepreankielisen 
Raamatun resitaatiota ja klavikordimusiik-
kia 1500-luvulta alkaen. Hinta 13 e. Puffet-
ti. Lue artikkeli s. 26
Ti 19.4. klo 18 
LUENTO LAPIN KUKKATIPOISTA,  
Anitta Korpela, Kalevi Lehtonen
Vapaa pääsy. Lue artikkeli s. 12-13

TOUKOKUU
Ke 4.5. klo 18 
Luento AYURVEDA-lääketieteestä,  
dr. Pardaman Sharma
Oviraha 5 e. Lue artikkeli s. 9
La 7.5. klo 10–18 
TAROT I -intensiivikurssi, Tuula Huhtala
Aleister Crowleyn opaskirjan kautta intuition 
mukaan. Hinta 100 e sis. kahvi/lounas/kah-
vi. Katso kotisivuni http://tarot.konsankarta-
no.net. Tuula Huhtala p. 041 707 1920.
La 7.5. klo 11–17 
SISÄINEN LAPSI JA SYDÄMEN AVAUTUMINEN 
-workshop, Cosmic Johanna
Katso 26.3.
Su 8.5. klo 11-17 
AURALUKEMUSKURSSI, Cosmic Johanna
Katso 27.3.
Su 8.5. klo 16-19  
KUNDALIINIJOOGAOPETTAJAKOULUTUKSEN 
informaatiotilaisuus, workshop ja  
haastattelu. 25 e.
Siri Karta Kaur ottaa vastaan kyselyjä ja ilmoitt. 
p. 045 1283325, sirikarta.kaur@ekongkaar.
net. Lisää tietoa www.ekongkaar.net, www.
joogajoo.fi. Lue myös artikkeli s. 10-11.
La–su 14.–15.5. klo 10–16/17  
LÖYDÄ LUOVUUTESI – VAPAUTA VOIMA- 
VARASI, Marion Salo
Ajatuksesi, sanasi ja tekosi ovat tuoneet Sinut 
siihen missä olet elämässäsi nyt. Tässä hetkes-
sä luot tulevaisuutesi. Opettelemme tulemaan 
tietoiseksi siitä, mikä estää meitä ottamasta 
käyttöön omia rajattomia voimavarojamme elä-
mämme luomiseen. Teemme harjoituksia, jotka 
auttavat meitä löytämään uuden näkökulman 
itseemme ja elämäämme, läsnäolon voiman ja 
elämänilon. Hinta 110 e, sis. kurssimateriaalin 
ja kasvislounaan sekä teen/kahvin. Ilmoitt. p. 
040 7277008 tai marionsalo@hotmail.com.
Pe–su 20.–22.5. Pe 17.30–21,  
la 9–20, su 9–15  
SHAMAANIN MATKA -peruskurssi,  
Jaana Kouri
Eri kulttuureissa eri aikoina shamaanit ovat 
tehneet matkoja henkimaailmaan tuodakseen 
apua, neuvoa, tietoa, parannusta tai voimaa 
sitä tarvitsevalle. Harjoitellaan shamanistisen 
matkan tekniikkaa ja parantamista. (Kurssi 
on edellytyksenä myös kesällä järjestettäväl-
le rummunrakennuskurssille.) Hinta 230 
e/200 e sis. ruoan. Ilmoitt. 11.5. mennessä 
Jaanalle, puh. 044 569 0068 tai jkouri@utu.
fi. Lisätietoja www.shamaaniseura.fi.
La 21.5. klo 10–18 
KEVÄISET VILLIVIHANNEKSET -retki,  
Irmeli Karjalainen
Villivihannekset ovat nyt parhaimmillaan ja 
sisältävät paljon vitamiineja ja hivenaineita. 
Keräämme, opettelemme tunnistamaan, kä-
sittelemään ja säilömään. Varaa mukaan kori, 
paperipusseja, sakset ja pieni terävä veitsi sekä 
retkieväät. Palattuamme valmistamme yhdessä 
ruoan. Hinta 30 e. Matka tehdään kimppa-
kyydillä omakustanteisesti. Tied. ja ilmoitt. 
Irmeli 040 7438739 (tai 02-2503636).
Su 29.5. klo 15 
KESÄTEATTERINÄYTELMÄ, ”Rakas, raju 
Raunistula” – ensi-ilta
Lue artikkeli s. 3 ja takakansi.

KESäKUU
La 4.6. klo 11-17 
AURALUKEMUSKURSSI, Cosmic Johanna
Katso 27.3.
Su 5.6. klo 12-18 
KYLVÖJUHLAT, Konsan perinne- ja  
kulttuuriyhdistys ry
Pihatapahtumassa ohjelmaa, myyntitorilla 
maan antimia ja käden tuotteita. Pöydät 20 
e (varaa ajoissa p. 02-2503636). Puhvetti. 
KATSO LEHDEN TAKASIVU!

Ke 8.6. klo 18 
Luento AYURVEDA-lääketieteestä,  
dr Pardaman Sharma
Oviraha 5 e. Lue artikkeli s.9
Pe–su 10.–12.6. pe klo 18–20,  
la 9–17, su 8–14 
TUNNELÄHDEOHJAAJAkoulutus,  
Kaarina Moilanen, työyhteisökouluttaja
Kurssi antaa menetelmän tunnekokemusten 
kohtaamisiin asiakastyössä. Koulutus koostuu 
neljästä moduulista: Surunlähde, Vihanlähde, 
Pelonlähde ja Ilonlähde. Koulutuksen ajan-
kohdat: 1. Surunlähde, pe-su 10.-12.6., 2. Vi-
hanlähde pe-su 19.-21.8., 3. Pelonlähde pe–
su 30.9.–2.10., 4. Ilonlähde pe-su 28.–30.10. 
Lue artikkeli s. 19 ja http://www.kasvunlahde.
fi. Tiedust. ja ilmoitt.: p. 0500 341253 tai kaa-
rina.moilanen@kasvunlahde.fi 
La 11.6. klo 10-18  
KOPUTTAMALLA KUNTOON – KUUNTELE 
KEHOASI, Marja-Terttu Holmström
Opimme lihastestauksen avulla löytämään 
koputuspisteet, jotka auttavat vapauttamaan 
ja tasapainottamaan senhetkisen negatiivisen 
tunnetilan tai kiputilan. Samoin testaamal-
la löydämme ruoka-aineet, jotka tukevat ja 
nostavat energiaamme. Lihastestit auttavat 
löytämään keinoja arjen erilaisissa haasteissa. 
Opimme myös kehokuuntelun kautta havait-
semaan eri valintatilanteissa itseä tukevan rat-
kaisun. Kurssimaksu 110 e. Tied. ja ilmoitt. 
(viikkoa ennen kurssin alkua) marjaholm-
strom@hotmail.com tai 044- 340 1444. Teen 
kinesiologian tasapainotuksia su 12.6.

HEInäKUU
Su 17.7. klo 10-18 
YRTTIRETKI, Irmeli Karjalainen
Opettelemme tunnistamaan, keräämme ja 
valmistamme yrteistä tee- ja jalkakylpyai-
neksia. Opettelemme käyttämään niitä myös 
ruoanvalmistuksessa. Mukaan kori, paperi-
pusseja, sakset ja pieni terävä veitsi sekä ret-
kieväät. Palattuamme valmistamme yhdessä 
keiton. Hinta 30 e. Matka tehdään kimppa-
kyydillä omakustanteisesti. Tied. ja ilmoitt. 
Irmeli 040 7438739 (tai 02-2503636).
La 23.7. klo 11–16 
SELVÄNÄKÖISYYDEN TREENIT,  
Ylar Lindepuu
Oman suojelusenkelin kohtaaminen ja 
työskentely hänen kanssaan. Menneen ja 
tulevan katsominen. Esineiden etsiminen 
Treenin hinta 65 e, sis. ohjeet itsenäiseen 
harjoitteluun. Tutustu www.tutkimuskeskus.
com Tied. ja ilmoitt.: parapsykologia(at)tut-
kimuskeskus.net tai puh. 040 877 6631.

ELOKUU
Ke 17.8. klo 18 
Luento AYURVEDA-lääketieteestä,  
dr Pardaman Sharma
Oviraha 5 e. Lue artikkeli s. 
La 20.8. klo 11–16 
KARMAN MUUNTAMISEN TREENIT,  
Ylar Lindepuu
Treenin hinta 65 e, sis. ohjeet itsenäiseen 
harjoitteluun. Tutustu www.tutkimuskeskus.
com Tied. ja ilmoitt.: parapsykologia(at)tut-
kimuskeskus.net tai puh. 040 877 6631.

SyySKUU
Pe-su 2.-4. 9. 
KUNDALIINIJOOGAOPETTAJAKOULUTUS
Aquarian Teacher Level 1 – Yogi Bhajanin 
opetusten mukaan. Kansainvälinen 1-vuotinen 
koulutus alkaa. Syvenny joogan maailmaan ja 
löydä sisäinen voimasi. Koulutuksessa opit ke-
hittämään itseäsi joogisin menetelmin ja saat 
ammatilliset valmiudet joogan opetukseen. 
Koulutus on viikonloppuisin. Siri Karta Kaur 
ottaa vastaan kyselyjä ja ilmoittautumisia p. 
045 1283325 tai sirikarta.kaur@ekongkaar.
net. Lisää tietoa www.ekongkaar.net, www.
joogajoo.fi. Lue myös artikkeli s. 10-11.

KONSAN KARTANON OHJELMISTOA KEVÄT-KESÄ 2011
Virusmäentie 9, 20300 Turku • P. (02) 250 3636 • konsankartano@gmail.com • www.konsankartano.net

Konsan Kartano tarjoaa
edullista majoitusta

130vuotiaassa maatalossa


