KONSAN KARTANON OHJEL

Virusmäentie 9, 20300 Turku • P. (02) 250 3636 • ko

TOISTUVAT TAPAHTUMAT

Torstaisin klo 18.30
TURUN HENKINEN KESKUS RY:N
LUENTOILLAT

temus on olennaisen tärkeää, jotta voisimme täyttää sielumme pyrkimyksen ja
Sunnuntaisin klo 18–20
elämänsuunnitelman. Kurssilla tutkitaan
FALUN DAFA – HARJOITUKSET JA LIIKE- www.turunhenkinenkeskus.konsankarta- säteiden vaikutuksia yleisesti, mutta myös
SARJOJEN OPETUSTA
yksilöllisen ihmisen ja koko ihmiskunnan
no.net
www.falundafa.fi
kannalta. Jokainen ihminen on koko eläKatso s. 13. Tiedustelut p. 02-2503636
Maksutonta, ei ilmoittautumista. Katso
mänsä ajan jatkuvassa psyko-fyysisessä
Konsan Kartanon ohjelma su 5.2. Lue Torstaisin klo 18
energiakentässä, vastaanottaen monenlaiSateenkaarisanomat nro 27, s. 6–7. Tie- GURDJIEFF-TYÖ (alkeisryhmä)
sia voimia ja vaikutuksia, muuntaen niitä
dustelut Olli Törmä, oltorma@gmail.com, www.gurdjieff.fi Tiedustelut Paavo Neva- ja lähettäen niitä edelleen. Tiedostamaton
lainen 050 351 8236.
040 532345
ihminen kohtaa nämä voimat avuttomana,
toimii ristiriitaisesti ja taistelee niitä vasMaanantaisin klo 18
Helmikuu
taan, kun taas tiedostava ihminen osaa
AURINKOKUORON HARJOITUKSET
toimia joustavammin kosmisten energian
Kuoro käyttää werbeck-äänenmuodos- Su 5.2. klo 18–20
tusta ja toivoo saavansa lisää laulajia. Ks. FALUN DAFA – HARJOITUKSET JA LIIKE- lakien mukaisesti. Kurssin hinta 90 € sis.
ruoan ja kahvi/tee. Ilmoittautuminen p.
harjoituspäivät ym. http://personal.inet. SARJOJEN OPETUSTA
044 592 9324.
fi/yhdistys/soivatila/. Tiedustelut Markku www.falundafa.fi
Falun Dafa (Falun Gong) on tehokas qi- La 18.2. klo 10-14
Lulli-Seppälä 050 342 4545.
gong-menetelmä, jota noin sata miljoonaa VAPAUDU STRESSISTÄ,
Maanantaisin
ihmistä alkoi harjoittaa Kiinassa 1990-lu- Marja-Terttu Holmström
parillisilla viikoilla klo 18.30
vulla. Maksutonta, ei ilmoittautumista. Kaikille avoin ilman ennakkovaatimuksia!
REIKI-KURSSIA KÄYMÄTTÖMIEN ILTA
Harjoitukset Navetan vintillä sunnuntaisin
Tilaisuus tutustua energiahoitoon ja mah- huhtikuun puoliväliin, sen jälkeen Rau- Huolet ja stressi kuluttavat tarpeettomasti
dollisuus saada esittelyhoito. Lisätietoa nistulan koulun puistossa kesäkauden voimavarojasi. Ota voimavarasi käyttöön
Reikistä www.konsankartano.net/hoitola/ ajan. Tarkista mahdolliset poikkeukset vapauttamalla haitalliset tunnesiteet. •
tlh_hoidot.html#reiki. Osallistuminen 2 nettisivuilta. Tiedustelut Olli Törmä, oltor- Purkaa kipua tuottavia tunteita • Auttaa
löytämään uusia ratkaisuja • Vahvistaa
€ sis. yrttiteen. Reikimaster Rita Forsbergma@gmail.com, 040 532345
itsetuntoa, itsevarmuutta ja -luottamusta •
Kimura, p. 050 5757753 Ilmoittautumiset
Ke 8.2.
Selkeyttää päätösten teossa ja muissa asiklo 11 mennessä.
oissa • Kurssin sisällön avulla voit auttaa
LENORMAND-TULKINTAPÄIVÄ,
Maanantaisin
myös läheisiäsi. Myös lihastestausmenetelJaana Rusi
parittomilla viikoilla klo 18.30
Henkilökohtaisia ennustusistuntoja yli mää käytetään apuna korjausmenetelmien
REIKI-KURSSIN KÄYNEILLE TAPAAMINEN 10-vuoden menestyksellisellä kokemuk- löytämiseen. Kurssimaksu 60 €. IlmoitOsallistuminen 2 € sis. yrttiteen. Reiki- sella apuvälineinä Lenormand-kortit. tautumiset s-postilla marjaholmstrom@
master Rita Forsberg-Kimura.
Ajanvaraus etukäteen sähköpostitse hotmail.com, 8.2. mennessä. TiedusteluiMaanantaisin
mail@lucetia.eu, tai 7.2.2012 klo 16-19 hin vastataan myös p. 044 340 1444
parillisilla viikoilla klo 18
numerosta 040 857 6512. Lisätietoja si- Su 19.2.
IHMEIDEN OPPIKURSSIN OPINTOPIIRI vuilta www.lucetia.eu
KINESIOLOGIAN TASAPAINOTUKSIA,
www.ykseys.com
La-su 11.–12. 2.
Marja-Terttu Holmström
Tiedustelut Vesa Koponen 0400 225 578 la klo 9.30–19.30, su 9.30–16.00
Kaipaatko voimavarojasi takaisin – vapautai Anneli Partanen 050 338 2173
tua uupumuksesta ja stressistä? Haluatko
HILJAINEN MINDFULNESS-VIIKONTiistaisin parillisilla viikoilla klo 19
suoriutua paremmin joistakin tehtävistä?
LOPPURETRIITTI, Eevi Korvensyrjä
URANTIA-lukupiiri, www.urantia.fi
Syvennymme mindfulnessiin eli hyväksy- Haluatko lihastesi toimivan vieläkin paTiedustelut Tapio Pulli 050 540 4582.
vään tietoiseen läsnäoloon hiljaisuuden remmin? Varaukset vastaanotolle: Marjaja erilaisten ohjattujen mindfulness-har- Terttu, p. 044 3401444
Tiistaisin parittomilla viikoilla
joitusten avulla. Teemana myötätunto ja Su 19.2. klo 10–12 ja 15–17
klo 16.15–17.45 VAPAUTTAVA LAULU
läsnäoleva kuuntelu. Hinta 50€, sisältää RAUHANRYHMÄN KOKOONTUMINEN,
klo 18.00–21.00 SYVÄHENGITYS
lounaan molempina päivinä. Lisätiedot ja Hannu Hassinen
Lisätietoa s. 8–9 ja www.elontuli.fi
Tiedustelut Pragita Teerisuo p.050 ilmoittautumiset anna.kalamies@gmail. Alustuksia, keskustelua, musiikkia, vie5575563, Sudeva Huhtamäki p. 050 com. Lisätietoja myös Turku Mindfulnes- railuja! Lue runo s. 2. Tiedustelut Hannu
sin Facebook-sivuilta. Luento aiheesta Hassinen: h.hsn@hanicon.net, p. 050
5834473
Konsan Kartanossa Turun henkisen kes- 4081395
Tiistaisin parillisilla viikoilla,
kuksen torstai-illassa 2.2. klo 18.30

La 25.2. klo 11–17
AURALUKEMUS-KURSSI,
Cosmic Johanna

torstaisin parittomilla viikoilla klo 18
SEREMONIALLINEN RUMPUPIIRI

La–su 18.–19. 2. klo 11–17
Tied. ja ilm. Anja Ukontuli, taivaantuli@ OPPI SEITSEMÄSTÄ SÄTEESTÄ,
yahoo.co.uk. Osall. 5 € (vapaaehtoinen). Irmeli Aijaskave

Esoteerinen filosofia vakuuttaa, että on
Keskiviikkoisin parittomilla viikoilla
olemassa seitsemän tyypiltään erilaista
klo 18
perus-energiaa, joista muodostuu kaikESKO JALKANEN – LUONNONVOIMAT
ki, mitä meidän aurinkokunnassamme ja
YHDISTYS RY
meidän planeetallamme ilmenee. Nämä
www.eskojalkanen.net
energiat ovat seitsemän sädettä, joilla
Turun kuntoutusryhmä ”Gnostbusters”, jokaisella on oma laatunsa, lakinsa, voikokoontuminen Kaikki peruskurssin käy- mansa, värinsä ja tehtävänsä. Nämä säteet
neet joukolla mukaan. Tiedustelut anttila. vaikuttavat meidän jokaisen elämässä
martti@dnainternet.net
ja olemuksessa. Sen vuoksi niiden tun-

Tutkitaan informaatiota energiakentästämme sekä chakroista. Päivä aloitetaan
chakrameditaatiolla. Hinta 69 €, johon
sisältyy lounas sekä iltapäivä tee/kahvi.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Johanna
letyoursoulfeelfree(at)hotmail.com tai
tekstiviesti puh. +46 737 353 021 (Ruotsi). (Myös ajanvaraukset hoitoihin ja selvänäköisistuntoihin.)

Su 26.2. klo 11–17
KIRJOITUSKURSSI, Cosmic Johanna

Kirjoitamme henkisistä kokemuksista ja
harjoittelemme kanavointia. Aloitamme
workshopin meditaatiolla. Saat ohjausta
kirjoittamiseen. Lopuksi jaamme ryhmässä kirjoituksiamme. Hinta 69 €, johon sisältyy lounas ja iltapäivätee/kahvi.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Johanna
letyoursoulfeelfree(at)hotmail.com tai
tekstiviesti puh. +46 737 353 021 (Ruotsi). (Myös ajanvaraukset hoitoihin ja selvänäköisistuntoihin.)

Maaliskuu
La–su 3.–4.3. klo 10–17
LYMFAKURSSI I, Kaarina Moilanen

Kurssi on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi hoitoalan henkilöille ja muille asiasta
kiinnostuneille. Lymfaterapia on kevyesti
käsin tehtävää pumppausta, joka kohdistuu
imusuonistoon ja imusolmukkeisiin. Se
vahvistaa immuniteettia, tehostaa aineenvaihduntaa ja aktivoi parasympaattista hermostoa (rentouttaa). Sitä käytetään mm.
turvotuksiin, tapaturmien ja leikkausten
jälkeen, reumaan, kihtiin, hengitystievaivoihin, verenkiertohäiriöihin ym. Kurssikokonaisuus koostuu neljästä osasta. Kurssi
1: mm. lymfasysteemin anatomia ja fysiologia, indikaatiot, kontraindikaatiot, otteiden
käytännön harjoittelu. Hinta 290 € + alv 23
%. Kurssi 2: katso la–su 21.–22.4., www.
kasvunlahde.fi Ilmoittautumiset ja tiedustelut p. 0500 341253, kaarina.moilanen(at)
kasvunlahde.fi

La–su 3.–4.3. klo 10–16.30.
TAROT-kurssi, Tuula Huhtala

Sopii vasta-alkajille sekä pidempäänkin
Tarotteihin tutustuneille. Oppimateriaali:
avoin yliopisto TKU ja Aleister Crowley
Sielunpeili kirja/kortit. Opi tuntemaan
itsesi ja käyttämään intuitiotasi! Kurssin
hinta 145 € + lounas/ kahvi yht. 150 €
kts. kotisivut www.tarot.konsankartano.
net. Varaukset viimeistään 29.2. mennessä, gsm 041 707192

Ke 7.3. klo 18.30
ARGINIINI, 2000-luvun ihmeaine –
koko kehon hyvinvoinnin kohentaja,
Juha Vartiainen

Ilmoittautumiset: Juha p. 040 9002533 tai
juha.vartiainen@auravalmiste.fi
Tilaisuus on maksuton

La 10.3. klo 12–17
KUUN VAIKUTUS, Anne Pöyhönen

• Puutarhanhoito; kylvöajat, rikkaruohojen perkuuajat • Terveys; vaivojen parhaat
hoitoajat • Oman syntymähetken kuunvaiheen vaikutus (kerro syntymäaika ilmoittautuessa) • Kuun vaikutus säähän • Miksi täysikuu valvottaa. Hinta 43 €, sis ruoan
ja iltapäiväkahvin. katso www.ylakuu.com
Ilm. ja tiedust. Anne 050 5353321

Konsan Kartano

tarjoaa edullista majoitusta
130-vuotiaassa maatalossa

LMISTOA, KEVÄT-KESÄ 2012

onsankartano@gmail.com • www.konsankartano.net
La–su 10.–11.3.
MAGNIFIED HEALING -kurssi,
Marjo Viherkoski

kehossasi, ajatuksissasi ja energioissasi jo
alkaneen muutoksen • Olet valmis laajentamaan tietoisuutesi pysyvästi aivan uudelle
Hoito vakiinnuttaa yhdyssiteen Kuan Yin:in tasolle. Oviraha 7€ sisältää teetarjoilun. Ilm.
energioihin, joka tunnetaan anteeksian- 30.3. mennessä: johanna.saari@joypack.fi
non, armon ja myötätunnon sekä paran- Lisätietoja: www.auratransformation.fi
tamisen jumalattarena. Parantaa kaikilla Pe 13.4. klo 18
tasoilla (esim. fyysinen-, tunne-, mielen- VALORUKOUSILTA,
ja eteerinen taso). Hoidot henkilökoh- Helena ja Michael Blanca
taisena tapaamisena ja kaukohoitoina. ’valo ja hiljaisuus & vapautuminen’
Voit kurssin jälkeen opettaa myös muita. Yhdistämme hiljaisuuden, rummutuksen
Lisätiedot:http://sites.google.com/site/ ja yhteisen valorukouksen ja sanat, ajatukreikikursseja sekä www.magnifiedhealing. set, tunteet ja kokemuksen hiljaisuudesta
com. Tiedust.: yritys1@gmail.com
ja valosta. Hiljaisuus on puhtaan vapauden

La 17.3. klo 10–16,
su 18.3. klo 10–14
EHEYTTÄVÄT TARINAT SISÄISEN
KASVUN TUKENA, Healing Storytelling
-WORKSHOP, Annika Martikainen

tila, rajaton, rajoittamaton, ääretön olemisen tila sinussa, valon tila sydämessäsi.
Valo on rakkaus. Tahdomme sinun saavan
syvän kosketuksen siihen valorukouksessa. Sen jälkeen voit jatkaa itse syvemmälle
rajattomaan hiljaisuuteen. Puhdas hiljaisuus on riippumaton ulkoisesta hiljaisuudesta. Se on sinussa – missä tahansa oletkin. Hiljaisuus puhuu selkeämmin kuin
sanat. Jokainen ilta syntyy siinä hetkessä
meistä, jotka olemme läsnä. Kiitos, jos ilmoittaudut ennalta. Maksuksi ehdotamme
20 euroa, mutta se on vapaaehtoinen.
Tai OMA VALORUKOUS KANSSASI. Voit
varata henkilökohtaisen valorukouksen
myös PIENELLE RYHMÄLLE (2–3 henkilölle). Valorukoukseen varaamme aikaa
1 h 15 min ja sen hinta on 70 €. Kysy
lisää valorukouksesta Helenalta p. 044
3131157

Sadut ja tarinat kuvaavat yleisinhimillistä
elämäämme. Ne sisältävät eheyttäviä ja
tulevaisuutta rakentavia voimia. Ne antavat meille rohkeutta, uusia näkökulmia ja
oivalluksia elämäämme. Työskentelemme
tarinoiden kanssa ohjatusti ja harjoittelemme myös omien pienten tarinoiden
keksimistä. Työmenetelmä on positiivinen, voimaannuttava ja innostava. Kurssi
sopii tarinoista ja itsensä kehittämisestä
kiinnostuneille, kasvattajille ja hoitotyössä
toimiville. Johdantoesitelmä Turun henkisen keskuksen torstai-illassa 15.3 klo
18.30 (kts s. 13), lue myös artikkeli s.
18–19 Hinta: 80 € (max. 20 h.) Ilmoittautumiset 11.3. mennessä ja tiedust. p. La–su 14.–15.4. klo 12–17
050 5224463 tai annika.martikainen@ WERBECK-LAULUKURSSI,
gmail.com
Markku Lulli-Seppälä
Lauluäänen vapauttamisen tie. HarjoitelLa–su 24.-25.3. klo 11–17
REIKI I -kurssi, Rita Forsberg-Kimura laan äänenmuodostusta Valborg WerbeckOpi välittämään parantavaa energiaa. Rei- Svärdströmin kehittämällä menetelmällä.
kin etiikka ohjeeksi elämän polulle. Reiki- Kun ääntä ei ”tehdä” tai pakoteta, vaan
viritykset voimistavat energiavirtauksiasi. poistetaan esteet sen syntymiselle, saaReikillä voit välittää rajattomasti energiaa daan aikaan kokemus soivasta tilasta ja
itsellesi ja läheisillesi. Kurssin hinta 111 laulaminen käy helpoksi, kauniiksi ja ään€. Tied. ja ilm. Rita, puh. (02) 233 2256 tä rasittamattomaksi. Sopii vasta-alkajille
sekä laulamista harrastaneille. Ammattitai 050 575 7753.
laulajakin löytänee laulamiselleen uuden
La 31. 3. klo 17 – n. 21
suunnan ja uusia virikkeitä. Hinta 60 €,
SYDÄN SOI
sis. ruokailut. Tiedustelut ja ilmoittautuLuento- ja konsertti-ilta suomalaisen myminen p. (02) 250 3636.
tologian päivänä. Seppo Huunonen: ”Sydämen ajattelu”. Musiikkia: Timo-Juhani Su 15.4. klo 10-12 ja 15-17
Kyllönen, Juha Kotilainen, Mitra Vasara, RAUHANRYHMÄN KOKOONTUMINEN,
Olli Törmä, Aurinkokuoro ym. Liput 20 € Hannu Hassinen
Alustuksia, keskustelua, musiikkia, viesis. tarjoilun. Lue artikkeli s. 23.
railuja! Lue runo s. 2. Tiedustelut Hannu
Hassinen: h.hsn@hanicon.net, p. 050
Huhtikuu
4081395
Ti 3.4. klo 18-20

La–su 21.–22.4. klo 10–17
LYMFAKURSSI II, Kaarina Moilanen

Teoria ja käytännön opetus: lymfaturvotuksen hoito, spesifit otteet eri diagnooseissa.
Kehon ja mielen yhteys lymfaterapiassa. Käytännön harjoittelu. Osallistuminen edellyttää
lymfaterapia-kurssin 1 suorittamista. Katso
la–su 3.–4.3., www.kasvunlahde.fi. Ilmoittautumiset ja tiedustelut p. 0500 341253,
kaarina.moilanen(at)kasvunlahde.fi

La 19.5. klo 11–17
KIRJOITUSKURSI, Cosmic Johanna
Katso su 26.2.

Su 20.5. klo 12–18
KYLVÖJUHLAT,
Konsan perinne- ja kulttuuriyhdistys ry.

Pihatapahtumassa ohjelmaa, mukana Kasvun Jumalatar. Myyntitorilla maan antimia
ja käden tuotteita. Pöydät 20€ (varaa
ajoissa p.(02)2503636). Puhvetissa herLa 21.4. klo 11-17
nekeittoa, konsapurilaisia ym. hyvää. KahSISÄINEN LAPSI JA SYDÄMEN AVAUTU- vila Navetassa herkkuja joka makuun.
MINEN -workshop, Cosmic Johanna
TAIDEMYYNTINÄYTTELY Navetan vinSyvennytään ryhmässä omaan sisäiseen lap- tillä (pöydät 20 €)
seen ja sydänchakraan tunnemeditaation ja
keskustelun kautta. Jokainen saa henkilö- Su 27.5. klo 15.00
kohtaisen lukemuksen liittyen sydänaluee- NÄYTELMÄN ”Rafu Ramstedt,
seen ja dialogia sisäisen lapsen kanssa. Hyvä Raunistulan trubaduuri” ENSI-ILTA
yhteys sydämeen ja sisäiseen lapseen antaa Käsikirjoittaja Tommi Viitanen, ohjaaja
sinulle enemmän tilaa elämässäsi, tunteillesi Karim Tsarkov. Liput 10/8 €.
ja tarpeillesi sekä toteuttaa unelmiasi. Hinta Lue artikkeli s. 22, muut näytökset s. 13.
69 € sis. lounaan. Tiedustelut ja ilmoittauKesäkuu
tuminen Johanna letyoursoulfeelfree(at)
hotmail.com tai tekstiviesti puh. +46 737 La 16.6. klo 11–17
353 021 (Ruotsi). (Myös ajanvaraukset AURALUKEMUS-KURSSI,
hoitoihin ja selvänäköisistuntoihin.)
Cosmic Johanna
La 22.4. klo 11–17
Katso la 25.2.

AURALUKEMUS-KURSSI,
Cosmic Johanna
Katso la 25.2.

Su 17.6. klo 11–17
KIRJOITUSKURSSI, Cosmic Johanna
Katso su 26.2.

La 28.4. klo 10–18
Su 17.6. klo 10–12 ja 15–17
TIIBETILÄISET ENERGIAT JA ELINVOIMA, RAUHANRYHMÄN KOKOONTUMINEN,
Marja-Terttu Holmström
Hannu Hassinen
Kaikille avoin kurssi ilman ennakkovaatimuksia. Ilmoittautumiset viikkoa ennen
kurssin alkua. Neljä tiibetiläisten käyttämää
käytännöllistä ja ajatonta energiamenetelmää elinvoimaa kohottamaan: 1. 8-energiavirtaus 2. Spiraalienergia 3. Shakrat 4.
Äänet 5. (Tiibetiläiset riitit, jos jää aikaa).
Opetellaan lihastestausta, 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
€, kertaajat puoleen hintaan. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset marjaholmstrom@hotmail.com tai 044 340 1444. Teen kinesiologian tasapainotuksia su 29.4.

Toukokuu
Ti–ke 15.–16.5.
Auratransformaatio-hoitoja,
Johanna Saari

Alustuksia, keskustelua, musiikkia, vierailuja! Lue runo s. 2. Tiedustelut Hannu
Hassinen: h.hsn@hanicon.net, p. 050
4081395

Elokuu
Su 12.8. klo 12–21
ENERGIZE-TAPAHTUMA Cosmic
Johanna

Teema: Maailman muutos. Ohjelmassa
mm.: meditaatiota, kanavointia, auralukemusta, musiikkia, esiintymistä ja
keskustelua eri teemoista. Lava on myös
vapaa, jolloin voit esittää oman sanomasi,
musiikkia ym. (Tarkempi ohjelma ilmestyy kesällä) Osallistumismaksu: 0–14 v.
ilmaiseksi, 15–20 v. sekä opiskelijat ja
eläkel. 7 €, yli 21 v. 12 €. Lue artikkeli
s. 6.

Su 19.8. klo 10–12 ja 15–17
RAUHANRYHMÄN KOKOONTUMINEN,
Katso infoluento ti 3.4. www.auratransfor- Hannu Hassinen

mation.fi. Ajanvaraukset ja tied. johanna. Alustuksia, keskustelua, musiikkia, viesaari@joypack.fi
railuja! Lue runo s. 2. Tiedustelut Hannu
Hassinen: h.hsn@hanicon.net, p. 050
Ke 16.5. klo 18.30
4081395
ARGINIINI, 2000-luvun ihmeaine –

Infoilta AuraTransformaatiosta™, Ke18.4. klo 18.30
ARGINIINI, 2000-luvun ihmeaine –
Johanna Saari
AuraTransformaatio™ voi olla mahdolli- koko kehon hyvinvoinnin kohentaja,
koko kehon hyvinvoinnin kohentaja, Viimeiset näytökset: ”Rafu Ramstedt,
suus SINULLE, kun • Haluat ottaa oman Juha Vartiainen
Raunistulan trubaduuri”
voimasi ja potentiaalisi käyttöön päivittäi- Ilmoittautumiset: Juha p. 040 9002533 tai Juha Vartiainen
sessä elämässäsi • Haluat tulla enemmän juha.vartiainen@auravalmiste.fi
tietoiseksi “NYT” ajan energioista • Tunnet Tilaisuus on maksuton

Ilmoittautumiset: Juha p. 040 9002533 tai Katso näytökset s. 13 tai www.konsankarjuha.vartiainen@auravalmiste.fi
tano.net (muutokset).
Tilaisuus on maksuton

Turun Luontaishoitola

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

