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Maailmankaikkeuden ymmärtäminen,
mikrokosmos – makrokosmos

• www.konsankartano.net• 

Lauantai 24.9.
9.30 Meditaatio

10.00 Päivien avaus, Taisto Riimukallio
10.30 Maya-kosmos – Maya-kalenteri, Avaimet maailman-

kaikkeuteen – Avaimet itseen,  Päivi Kaskimäki 
www.paivikaskimaki.com

12.30 Musiikkia, Artemis – Arja Sinervo ja Ari Ahlgren. 
www.hoitolaartemis.com

13.00 Lounastauko

14.00 Värähtelyiden tiede, Jukka Viertomanner 
www.konsankartano.net/hoitola

16.00 Musiikkia. Tauko

16.30 Raamatullinen ja shamanistinen maailmankuva,  
Taisto Riimukallio 
www.konsankartano.net/hoitola

18.00 Rumpumeditaatio

Sunnuntai 25.9.
10.30 Meditaatio

11.00 Ihminen sisäisen ja ulkoisen Kosmoksen kokijana, 
Tapani Mäntylä ja Paavo Nevalainen

12.30 Musiikkia, Mitra 
www.mikseri.net/mitra

13.00 Lounastauko

14.00 Kabbala, enneagramma, tarot ja numerologia 
– välineitä kuvata maailmankaikkeutta eksoteerisesti ja 
esoteerisesti, Taisto Riimukallio

15.30 Musiikkia, Artemis – Arja Sinervo ja Ari Ahlgren
16.00 Ihminen on maahan kirjoitettu kosminen laulu,  

Seppo Huunonen
18.00 Loppukeskustelu ja meditaatio

TURUN HENKINEN KESKUS RY:N
SYYSKAUDEN 2011 OHJELMA 

Oviraha 6 e, jäsenet 3 e. Tied. Ulla Oksanen (02) 250 3636. Luennot ovat torstai-iltaisin  kello 18.30 
Konsan Kartanossa, Virusmäentie 9 (Turun Luontaishoitola).  Bussit 14 ja 15. 

www.turunhenkinenkeskus.com

Syyskuu
8.9.  Meditaatio ja keskustelua (Kuka 

tahansa osallistuja voi ehdottaa 
aiheen), Tapani Mäntylä

15.9. Grabovoin numerot, venäläisen 
Grigori Grabovoin kehittämä 
menetelmä, joka perustuu pa-
rantaviin ja elämää tasapainotta-
viin numerokoodeihin, Stephan 
Raedler Saksasta

22.9. Mitä Kirlian-kuvaus paljastaa 
ihmisestä, Matti Ollila. Mahdol-
lisuus Kirlian-kuvaukseen to-
iltana, perjantaina ja lauantaina. 
Ajanvaraukset p. 040 501 1242,.

29.9. Prosessidraama – työväline 
ihmisenä kasvun polulla (Alus-
tusta draamaryhmän synnyttä-
miseksi), Annina Karhu

Lokakuu
6.10. Tobiaksen seksuaalienergioi-

den koulu. Miten feminiiniset 
ja maskuliiniset ydinenergiat 
joutuivat erilleen ja miten ne 
voidaan yhdistää (Crimson 
Circle), Reetta Lappalainen

13.10. Ihminen polulla, Lille Lindmäe

20.10. Henkisen kehityksen fyysinen ja 
henkinen historia,  
Taisto Riimukallio

27.10. Meditaatio ja keskustelua (Kuka 
tahansa osallistuja voi ehdottaa 
aiheen), Tapani Mäntylä

Marraskuu
3.11.  Henkisen kasvun kartta, Taisto 

Riimukallio

10.11. “Uni ja umbra”, syntysanoja ja 
voimakuvia tulevan mysteeri-
draaman pohjalta,  
Seppo Huunonen

17.11. Triangles Peilikortit – Avain  
itse- ja ihmistuntemukseen,  
Vuokko Travanti

24.11. Tietoisuuden kolminainen  
sirpale,  
Jouni Utter

Joulukuu
1.12. Meditaatio ja keskustelua (Kuka 

tahansa osallistuja voi ehdottaa 
aiheen), Tapani Mäntylä

8.12. Maya-shamaanin visioita ja 
kokemuksia muutosten tuulissa, 
valossa ja rakkaudessa oleminen 
– äänen voima, Michael Seppänen

15.12. Joulun alkulähteillä,  
Anja Ukontuli 
PIKKUJOULU – Ota mukaasi 
pieni lahja, joka on laulu, runo, 
maalaus katsottavaksi tai ajatus 
– jotain hyvin omaa
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TOISTUVAT TAPAHTUMAT
Maanantaisin klo 18  
parillisilla viikoilla  
IHMEIDEN OPPIKURSSIN opintopiiri 
www.ykseys.com
Tiedustelut Vesa Koponen puh. 0400 225 
578 tai Anneli Partanen 050 338 2173.

Maanantaisin klo 17.30  
parillisilla viikoilla  
KAIKILLE AVOIN REIKITAPAAMINEN
Tilaisuus tutustua energiahoitoon ja 
mahdollisuus saada esittelyhoito. Lisää 
tietoa Reikistä www.konsankartano.net/
hoitola/tlh_hoidot.html#reiki. Osallist. 
2 e sis. yrttiteen. Ilm. reikimaster Rita 
Forsberg-Kimura, puh. 050 575 7753.

Maanantaisin klo 17.30  
parittomilla viikoilla  
REIKI-KURSSIN KÄYNEILLE TAPAAMINEN
Osallist. 2 e sis. yrttiteen. 
Ilm. reikimaster Rita Forsberg-Kimura, 
puh. 050 575 7753.

Tiistaisin parillisilla viikoilla klo 19  
URANTIA-lukupiiri, www.urantia.fi
Tiedustelut Tapio Pulli,
puh. 050 540 4582

Noin joka toinen vk  
keskiviikkoisin klo 18  
AURINKOKUORON harjoitukset
Kuoro käyttää werbeck-äänenmuodos-
tusta ja toivoo saavansa lisää laulajia. Ks. 
harjoituspäivät ym. http://personal.inet.
fi/yhdistys/soivatila/. Tiedust. Markku 
Lulli-Seppälä 050 342 4545.

GURDJIEFF-TYÖ  
www.gurdjeff.fi
(alkeisryhmään mahtuu vielä). Tied. ja 
ilm. Paavo Nevalainen, 050 351 8236 tai 
info@gurdjeff.fi (mainitse, että kyse on 
Turun alueesta).

Torstaisin klo 18.30  
TURUN HENKISEN KESKUKSEN  
luentoillat
Lisätietoa p. 02 250 3636 tai  
www.konsankartano.net

SyySKUU
Pe–su 2.–4.9. 
KUNDALIINIJOOGAOPETTAJAKOULUTUS
Aquarian Teacher Level 1 - Yogi Bhaja-
nin opetusten mukaan. Kansainvälinen 
1-vuotinen koulutus alkaa. Syvenny 
joogan maailmaan ja löydä sisäinen voi-
masi. Koulutuksessa opit kehittämään 
itseäsi joogisin menetelmin ja saat am-
matilliset valmiudet joogan opetukseen. 
Koulutus on viikonloppuisin. Siri Karta 
Kaur ottaa vastaan kyselyjä ja ilmoittau-

tumisia p. 045 128 3325 tai sirikarta.
kaur@ekongkaar.net. Lisää tietoa www.
ekongkaar.net, www.joogajoo.fi.

Su 11.9. klo 18  
FALUN GONG -HARJOITUKSET  
(jatkuen sunnuntaisin)
Vapaa pääsy

Ti 20.9. ALLAN KARDEKIN ”HENKIEN 
KIRJA”, Pekka Kaarakainen esittelee
Järjestäjä Casan ystävät. Vapaa pääsy.

La–su 24.–25.9. 
SATEENKAARIPÄIVÄT
Katso s. 13.

Su 25.9. 
RUKOUKSELLA PARANTAMINEN  
-kurssi, Kristiina Keravuori
Turku Healing- In His Presence. Ylis-
tystä, katsomme opetus videoita ja ru-
koilemme yhdessä. Näissä kokouksissa 
Jumala ilmestyy. Tule oppimaan ja pa-
rantumaan. Työskentelyä Pyhän Hengen 
kanssa. Tilaisuuksissa kerätään kolehti. 
Tarkemmin tapahtumat näkee Weon si-
vuilta www.weo.fi/tapahtumat
Ilm. ja tied. Kristiina Keravuori, kristiina.
keravuori@gmail.com, 040 5242723

Pe–su 30.9.–2.10. klo 9–17 
THETAHEALING® BASIc DNA 
-peruskurssi, ThetaHealer®ohjaaja 
Johanna Strömsnäs
ThetaHealing® on yksi nopeimmin vai-
kuttavista hoitomuodoista tänä päivänä. 
Opi saamaan aivosi Theta-taajudelle, 
jonka avulla voit muodostaa yhteyden 
korkeimpaan energiaan. Opi saamaan 
intuitiivista tietoa korkeimman energian 
kautta sekä tekemään tunne- ja usko-
mustyötä, mitkä voivat hetkessä muut-
taa ajattelutapaa, joka luo sairauksia. 
Kehitä kykyäsi muuttua kaikilla tasoilla: 
fyysisesti, henkisesti, emotionaalisesti ja 
hengellisesti. Lisäksi kurssilla opetellaan 
työskentelyä enkeleiden ja henkioppai-
den kanssa ja käsitellään manifestoinnin 
eli ilmentämisen lakeja, tulevaisuuteen 
näkemistä, serotoniinin ja noradre-
naliinin tuotannon tasapainottamista, 
säteilyn ja raskasmetallien poistamista 
kehosta, sielunkumppaneita, olemas-
saolon eri tasoja ja etenkin sairauksien 
parantamista. Kurssilla tehtävä DNA:n 
sekä nuoruuskromosomin aktivointi 
lisää elinvoimaa ja hidastaa ikääntymis-
prosessia. Kurssin päätteeksi olet valmis 
käyttämään taitojasi ThetaHealer®ina. 
Kurssin hinta on 450 €. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen viimeistään viikko 
etukäteen 044-277 0636 tai johanna.
stromsnas@gmail.com

LOKAKUU
La–su 1.–2.10. klo 9–15 
ELÄMÄNMUUTOKSEN ABc  
- Kuusi askelta kestävään henkilö-
kohtaiseen kasvuun, JP Jakonen
Kuvittele, että elät tasapainossa...tunnet 
itsesi...tiedät täsmälleen mitä tavoitte-
let...osaat luopua tarpeettomasta... ky-
kenet keskittymään oleelliseen...ja olet 
tässä ja nyt, tyytyväisenä ja onnellisena. 
Ihan kiva, eikö? Lähestymme henkistä ja 
henkilökohtaista kasvua integraalisesta 
näkökulmasta: joka kantilta, pää pilvissä 
ja jalat maassa. Jos tuot seminaariin mu-
kaan kaksi ystävääsi, saat - 50 % alennuk-
sen osallistumismaksusta. Ilmoittaudu 
28.9. mennessä. Seminaarin investointi 
on 225 € (sis. alv, kahvit tai teen sekä 
kirjallisen materiaalin). Seminaarin ve-
täjä on kokonaisvaltaisen lähestymista-
van asiantuntija, JP Jakonen, FM, Integ-
ral Apprentice Coach. Kysy lisää (050) 
4037785 ja lue artikkeleita osoitteesta: 
www.jpjakonen.fi  Lue s. 4.

Ke 5.10. 
TULKINTAPÄIVÄ, Päivi Kaskimäki
Henkilökohtaisia selvänäkö- ja Maya-
astrologisia tulkintoja koko päivän ajan. 
Ajanvaraus: Päivi, 040-500 0050 tai 
paivikaskimaki@gmail.com, www.pai-
vikaskimaki.com. 1 h: 70,00 e ja ½ h: 
44,00 e (Tallennus CD:lle 1 h:n tulkinnat 
74,00 e)

La–su 8.–9.10. 
MAGNIFIED HEALING -kurssi,  
Marjo Viherkoski
Magnified Healing® parantamismenetel-
mä otettiin käyttöön kun 1992 Jumalatar 
Kuan Yin toi sen , Giséle King:in ja Kathryn 
Anderson:in (Florida, USA) kautta, laa-
jennetussa muodossa tietoisuuteemme. 
Kuan Yin tunnetaan anteeksiannon, ar-
mon ja myötätunnon sekä parantamisen 
jumalattarena. Hän on myös naisten, 
lasten ja syntymän suojelija. Magnified 
Healing® vakiinnuttaa havaitun yhdys-
siteen Kuan Yin:in energioihin. Perus-
kurssilla opitaan tekemään hoitoja niin 
henkilökohtaisella tapaamisella kuin 
kaukohoitona. Kurssin jälkeen voit myös 
itse opettaa muille Magnified Healing® 

peruskurssia. Hoito parantaa parhaassa 
tapauksessa kaikilla tasoilla (esim. fyysi-
nen-, tunne-, mielen- ja eteerinen taso). 
Kurssin käyneet saavat myös helpommin 
yhteyden arkkienkeli Melchizedek:iin 
sekä ST Germain:iin. Lisätiedot http://
sites.google.com/site/reikikursseja sekä 
www.magnifiedhealing.com, Tiedustelut: 
yritys1@gmail.com.  

Su 9.10. klo 10–18 
TIIBETILÄISET ENERGIAT JA  
ELINVOIMA, Marja-Terttu Holmström
Neljä tiibetiläisten käyttämää käytännöl-
listä ja ajatonta energiamenetelmää elin-
voimaa kohottamaan: 1. 8-energiavirtaus, 
2. Spiraalienergia, 3. Shakrat, 4. Äänet, 5. 
(Tiibetiläiset riitit, jos jää aikaa). Opetel-
laan lihastestausta, jolla tarkistetaan ta-
sot, tunteet, häiriöt ja tasapainotuskeinot. 
8- energian vapaa virtaus vapauttaa kipu-
ja, vähentää turvotusta, lisää liikkuvuutta, 
parantaa ihon kuntoa ja arpia sekä lisää 
energiaa ja keskittymiskykyä. Kurssi-
maksu 110 e, kertaajat puoleen hintaan. 
Tied. ja ilmoitt. (1 vk ennen) marjaholm-
strom@hotmail.com tai 044 340 1444.

La 15.10. klo 11–18 
SELVÄNÄKÖISYYDEN TREENIT,  
Ylar Lindepuu
Treeneissä:
• Tavataan omaa suojelusenkeliä ja opi-
taan olemaan vuorovaikutuksessa hänen 
kanssaan jokapäiväisessä arkielämässä.
• Opitaan katsomaan menneisyyttä, tule-
vaisuutta ja tulkitsemaan sitä.
• Karman muuntaminen on tehokas 
menneisyyden muuttamisen menetelmä, 
sillä on parantava ja elämänlaatua kohot-
tava vaikutus. Menneisyyden mielikuvat 
ja ajatukset luovat ja ohjaavat meidän 
elämäämme. Treenissä opit kuinka voit 
puhdistaa mielesi vanhoista kaavoista ja 
ajatusmalleista sekä muuttamaan kiel-
teiset ja hajottavat ajatusmallit voimava-
raksi. Kun ajatukset ja mielikuvat muut-
tuvat, niin myös sinun elämäsi muuttuu 
– voit luoda elämääsi onnea ja vaurautta.  
Treenin hinta 95 €. Ilmoittautuminen www.
kuudesaisti.com tai puh. 0408776631

La 15.10. ja su 16.10. klo 10–14. 
ELINVOIMAA VEGAANIRUOASTA 
Noora Huhtanen
Tutustutaan vegaaniruokavalion teoriaan 
ja käytäntöön. Monipuolisen kasvisruoka-
valion koostaminen havainnollistuu, kun 
valmistamme kumpanakin päivänä yhdessä 
lounaan ja välipalan. Kurssimaksu 80€ si-
sältää materiaalimaksun. Ilm. 9.10. men-
nessä noora@hear.fi tai puh. 040 442 3321. 
Ilmoitathan samalla mahdollisista allergiois-
ta. Kurssille otetaan vain 10 osallistujaa, jo-
ten varaa paikkasi ajoissa!  Lue s. 26.

La–su 15.–16.10. klo 12–17 
WERBEcK-LAULUKURSSI,  
Markku Lulli-Seppälä
Lauluäänen vapauttamisen tie. Harjoi-
tellaan äänenmuodostusta Valborg Wer-
beck–Svärdströmin kehittämällä menetel-
mällä. Kun ääntä ei ”tehdä” tai pakoteta, 
vaan poistetaan esteet sen syntymiselle, 
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saadaan aikaan kokemus soivasta tilasta 
ja laulaminen käy helpoksi, kauniiksi ja 
ääntä rasittamattomaksi. Sopii vasta–
alkajille sekä laulamista harrastaneille. 
Ammattilaulajakin löytänee laulamisel-
leen uuden suunnan ja uusia virikkeitä. 
Hinta 60 €, sis. ruokailut. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen p. (02) 250 3636.

La–su 22.–23.10. klo 11–17 
REIKI I -kurssi,  
Rita Forsberg-Kimura
Opi välittämään parantavaa energiaa. 
Reikin etiikka ohjeeksi elämän polulle. 
Reiki-viritykset voimistavat energiavirta-
uksiasi. Reikillä voit välittää rajattomasti 
energiaa itsellesi ja läheisillesi. Kurssin 
hinta 111 €. Tied. ja ilm. Rita, puh. (02) 
233 2256 tai 050 575 7753.

Su 23.10. klo 11–17 
RUKOUKSELLA PARANTAMINEN  
-kurssi, Kristiina Keravuori
Katso 25.9.

Pe–su 28.–30.10. klo 9–17 
ADVANcED DNA THETAHEALING® 
-jatkokurssi, ThetaHealer®ohjaaja 
Johanna Strömsnäs
Kurssin hinta on 450 €. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen viimeistään viikko 
etukäteen 044 277 0636 tai johanna.
stromsnas@gmail.com

La–su 29.–30.10. klo 10–18 
MUINAISEN EGYPTIN JA  
ATLANTIKSEN VIISAUDET,  
Tuula Oinas
Antaudu muutokselle yhdistymällä 
korkeampiin voimiisi ja muinaiseen 
viisauteen. Tutustu www. GalacticLight.
com/Seija Nurmi. Hinta 222 €. Tied. 
ja ilmoitt. Tuula 050 3474 282 tai 
tuula.oinas@hotmail.com

La 29.10. klo 14–16 
WORK SHOP ”Väreistä voimaa”, 
Arja Sinervo
Löytöretki sisimpääsi värien avulla – har-
joituksissa käytämme apuna Aura-Soma 
värisysteemiä. Kiehtovat sateenkaaren vä-
rit vahvistavat Sinua, avaavat intuitiotasi, 
antavat suuntaa elämääsi jne. Tule ja koe 
värien uskomaton voima ! Sinä olet valit-
semasi värit ja myös tarvitset niitä värejä, 
joita valitset ! Suurin opettajamme asuu 
sisällämme ja värit avaavat tätä yhteyttä. 
Ohjaajana Aura-Soma väriterapeutti Arja 
Sinervo. Hinta 15 €. Ilmoittautumiset 
28.10. mennessä puh. 040 776 4538

Su 30.10. klo 14–16 
AURA-SOMA konsultaatiopäivä, 
Arja Sinervo
AURA-SOMA tarkoittaa vapaasti suomen-

nettuna ”Valokehoa”. Sen sydämen muo-
dostavat vesi- ja öljyosasta koostuvat kak-
siväriset ns. tasapainopullot, joita on 110 
kpl. Aineosina on käytetty kasveja, yrttejä, 
eteerisiä öljyjä, puolijalokiviä ja kvartseja. 
Aura-Soma konsultaatio tapahtuu valitse-
malla upeasta pullorivistöstä neljä Sinua 
eniten kiehtovaa yhdistelmää, joiden kaut-
ta tulkinta tehdään. Se on värienergiasys-
teemi, joka antaa värien voimat käyttöösi 
konsultaation ja hoitotuotteiden kautta. 
Tekemäsi värivalinnat sekä niiden järjes-
tys tarjoavat valtavasti tietoa Sinusta: mm. 
päämääristäsi elämässä, mitä olet oppinut 
tähän mennessä ja miten tulet etenemään 
polullasi. Aura-Soma tuotteita käyttäes-
säsi voit kohottaa omaa hyvinvointiasi ja 
oppia tuntemaan itseäsi paremmin. Kon-
sultaation kesto noin 60 min., hinta 48 
€. Ajanvaraukset 28.10. mennessä: Arja 
Sinervo, T:mi Hoitola Artemis, p. 040 776 
4538 arjasinervo@gmail.com

Su 30.10. klo 17 
MEDITAATIOKONSERTTI JA  
TAIDENÄYTTELY, Artemis
Voimaannuttava Artemis-yhtyeen kon-
sertti, jossa soittavat Arja Sinervo (tiibe-
tiläiset laulavat kulhot) sekä Ari Ahlgren 
(kosketinsoittimet ja basso). Voit antau-
tua musiikin virran vietäväksi, omaan 
sielunmaisemaasi matkaten ääniaaltojen 
huuhtoessa kaiken tarpeettoman ke-
hostasi, ajatuksistasi ja mielestäsi. Kon-
sertin kesto noin 45 minuuttia. Lisäksi 
taidemyyntinäyttely, jossa Arja Sinervon 
sielunkuvamaalauksia. Artemiksen 
”Saana”-cd:tä saatavilla 12 euroa/kpl. 
Lipun hinta 8 €. Lue s. 25.

MArrASKUU
La–su 12–13.11 klo 10–16.30. 
TAROT I -kurssi, Tuula Huhtala
Aleister Crowleyn– opaskirjan /intuition 
mukaan. Kurssin hinta 160€,sis. ruoat. 
Sitovat ilmoittautumiset 9.11 mennessä 
tarjoilun vuoksi. Kts. kotisivuni tarot.
konsankartano.net Tuula Huhtala 041-
7071920

La–su 12.–13.11 klo 9–15 
ELÄMÄNMUUTOKSEN ABc  
- Kuusi askelta kestävään henkilö-
kohtaiseen kasvuun, JP Jakonen
Katso 1.10.

La 19.11. klo 11–17 
AURALUKEMUS-kurssi,  
cosmic Johanna
Tutkitaan informaatiota energiakentäs-
tämme sekä chakroista. Päivä aloitetaan 
chakrameditaatiolla. Hinta 58 € johon 
sisältyy lounas sekä iltapäivä tee/kahvi. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Johan-

na letyoursoulfeelfree(at)hotmail.com 
tai tekstiviesti puh. +46 737 353 021 
(Ruotsi). (Myös ajanvaraukset hoitoihin 
ja selvänäköisistuntoihin.)

Su 20.11. klo 11–17 
KIRJOITUSKURSSI, cosmic Johanna
Kirjoita henkisistä kokemuksistasi, 
kokeile automaattikirjoitusta, kirjoi-
ta sisäisestä maailmastasi. Aloitamme 
workshopin meditaatiolla. Saat ohjausta 
kirjoittamiseen. Lopuksi jaamme ryh-
mässä kirjoituksiamme. Hinta 58 €, jo-
hon sisältyy lounas ja iltapäivätee/kahvi. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Johan-
na letyoursoulfeelfree(at)hotmail.com 
tai tekstiviesti puh. +46 737 353 021 
(Ruotsi). (Myös ajanvaraukset hoitoihin 
ja selvänäköisistuntoihin.) Lue s. 24.

Su 20.11. 
HOMEOPATIAKURSSI, Helena Mykrä
klo 13-15 Homeopaattinen ensiapu: 
Tapaturmat, nyrjähdykset, venähdyk-
set, ruhjeet, haavat, klo 15.30-17.30 
Homeopaattinen flunssanhoito: akuutti 
yskä, nuhaoireet ja flunssa. Hinta 10,-/
luento/hlö, ilmoittautumiset: homeopa-
tia@heleonni.fi tai 040 565 2566.

Su 20.11. klo 11–17 
RUKOUKSELLA PARANTAMINEN  
-kurssi, Kristiina Keravuori
Katso 25.9.

La–su 26.–27.11.  
La klo 10 (–17), su 10–16 
UNIVERSAALIT LAIT JA KOSMINEN ÄLY, 
Erkki Lehtiranta
Universaalit lainalaisuudet muodosta-
vat olemassaolon ja luomisen peruslait, 
eräänlaisen kosmisen äititieteen. Kurssilla 
tarkastelemme näiden lakien ilmenemis-
tä jokapäiväisessä elämässämme ja sitä, 
miten voimme harmonisoida elämämme 
niiden suhteen. Kurssilla valotetaan erityi-
sesti sitä, kuinka hengen lakien tuntemi-
nen vie yksilöä eteenpäin korkeammalla 
kehitysreitillämme eli Henkisellä Tiellä. 
Pyhiinvaellustiemme on nimittäin matka 
universaaleiden henkisten lakien tunte-
mukseen ja soveltamiseen käytännön ta-
solla. Nämä lainalaisuudet luovat kaaok-
sesta kosmosta ja valottavat kaiken takana 
olevaa universaalia järjestystä. Kouluttaja-
na on ammattiastrologi ja kirjailija Erkki 
Lehtiranta on tutkinut näitä lakeja lähes 
20 vuoden ajan ja kertonut niistä monissa 
kirjoissaan mm. planetaaristen syklien ja 
värähtelylääkinnän näkökulmasta. En-
nakkotietoja ei edellytetä, kaikki luomi-
sen peruslaeista ja itsensä kehittämisestä 
kiinnostuneet ovat tervetulleita. Kurssin 
hinta 130 € / 100 €. Tied. ja ilmoit. puh 
02 250 3636

JOULUKUU
Ti 6.12. klo 12–18 
Joulumarkkinat,  
JOULUNAVAUS NAVETASSA
MYYJÄISET: kaikkea hyvää ja kaunista 
pöytään ja pukinkonttiin. Jouluista mu-
siikkia. Myyntipöydät 20 €. Varaukset 
p.(02) 250 3636

La 10.12. klo 11–17 
KIRJOITUSKURSSI, cosmic Johanna
Katso 20.11. 

La–su 10.–11.12. 
RENNOKSI HETKESSÄ, 
Marja-Terttu Holmström
Ylijännittyneet lihakset häiritsevät kehon 
tasapainoista toimintaa. Lihasmuistiin 
saattaa olla juuttuneena käsittelemät-
tömiä tunteita. Lihastestien avulla löy-
dämme häiriötekijät ja vapautamme ne 
hengityksen ja liikkeiden avulla. Itsen 
ja läheisten hoitamiseen sekä helpotta-
maan ja nopeuttamaan hierojan, fysio-
terapeutin tai muun terapeutin työtä. 
Tulokset ovat välittömästi havaittavissa. 
Kurssimaksu 200 e. Tied. ja ilmoitt. 
(viikkoa ennen) marjaholmstrom@hot-
mail.com tai 044 340 1444. 

La 11.12. klo 11–17 
SISÄINEN LAPSI JA SYDÄMEN  
AVAUTUMINEN -workshop,  
cosmic Johanna
Syvennytään ryhmässä omaan sisäiseen 
lapseen ja sydänchakraan tunnemedi-
taation ja keskustelun kautta. Jokainen 
saa henkilökohtaisen lukemuksen liit-
tyen sydänalueeseen ja dialogia sisäisen 
lapsen kanssa. Hyvä yhteys sydämeen ja 
sisäiseen lapseen antaa sinulle enemmän 
tilaa elämässäsi, tunteillesi ja tarpeillesi 
sekä toteuttaa unelmiasi. Hinta 58 € sis. 
lounaan. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 
Johanna letyoursoulfeelfree(at)hotmail.
com tai tekstiviesti puh. +46 737 353 
021 (Ruotsi). (Myös ajanvaraukset hoi-
toihin ja selvänäköisistuntoihin.)

Su 11.12. klo 11–17 
RUKOUKSELLA PARANTAMINEN  
-kurssi, Kristiina Keravuori
Katso 25.9.

Ke 14.12. klo 18 
Aurinkokuoron JOULUJUHLA 
”Talviyön aurinko”
- tutustumista Werbeck-lauluun
- Aurinkokuoro
- yhteislaulua
Pääsymaksu 7e, sis. puuron ja kahvit.
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Turun Luontaishoitola
Tule rentoutumaan tai virkistymään

tai saamaan apua, kun terveys horjuu.


