
TOISTUVAT TAPAHTUMAT
Sunnuntaisin klo 18–20 
FALUN DAFA -HARJOITUKSET JA  
LIIKESARJOJEN OPETUSTA
www.falundafa.fi 
Falun Dafa (Falun Gong) on tehokas qigong-me-
netelmä, jota noin sata miljoonaa ihmistä alkoi 
harjoittaa Kiinassa 1990-luvulla. Maksutonta, ei 
ilmoittautumista. Tarkista mahdolliset poikkeukset 
nettisivuilta. Tiedustelut Jenni Liu p. 050 409 7846
Maanantaisin klo 18 
AURINKOKUORON HARJOITUKSET
Kuoro käyttää werbeck-äänenmuodostusta ja toi-
voo saavansa lisää laulajia. Ks. harjoituspäivät ym. 
http://personal.inet.fi/yhdistys/soivatila/. Tiedus-
telut Markku Lulli-Seppälä 050 342 4545. Katso 
Werbeck-laulukurssi 4.–5.10.
Keskiviikkoisin parittomilla viikoilla klo 18 
ESKO JALKANEN – LUONNONVOIMAT YHDISTYS RY
www.eskojalkanen.net
Turun kuntoutusryhmä ”Gnostbusters”, kokoontu-
minen Kaikki peruskurssin käyneet joukolla mu-
kaan. Tiedustelut paavo.suorsa@gmail.com, jouko.
jokinen@iki.fi
Torstaisin klo 18.30 
TURUN HENKINEN KESKUS RY:N LUENTOILLAT
www.turunhenkinenkeskus.konsankartano.fi
Tiedustelut p. 044 5929324

SYYSKUU
Su 14.9. klo 12-18 SADONKORJUUJUHLAT 
Myyntitorilla maan antimia ja käden tuotteita, oh-
jelmaa, arpajaiset. Puhvetissa hernekeittoa, konsa-
purilaisia ym. herkkuja. Päärakennuksen salissa il-
mainen luento, Siri Karta Kaur: ”Kaupungin kasvatti 
muutti jurttaan. - Luonnon läheisyys tietoisuuden 
avartajana” 
La-su 27.-28.9. klo 10.30-18  
SATEENKAARIPÄIVÄT
Katso s. 6.

LOKAKUU
La-su 4.-5.10  
WERBECK-LAULUKURSSI, Markku Lulli-Seppälä
Lauluäänen vapauttamisen tie. Harjoitellaan äänen-
muodostusta Valborg Werbeck-Svärdströmin kehit-
tämällä menetelmällä. Kun ääntä ei ”tehdä” tai pako-
teta, vaan poistetaan esteet sen syntymiselle, saadaan 

aikaan kokemus soivasta tilasta ja laulaminen käy 
helpoksi, kauniiksi ja ääntä rasittamattomaksi. Sopii 
vasta-alkajille sekä laulamista harrastaneille. Am-
mattilaulajakin löytänee laulamiselleen uuden suun-
nan ja uusia virikkeitä.  Hinta 60 €, sis ruokailut. Tied. 
ja ilmoitt. p. 044 5929324. 
La-su 11.-12.10 klo 11-15  
WuJiGong - kurssi, Rodica Popa
Ainutlaatuinen keino oppia, miten voi integroida 
henkisen kokemuksen arkeen. Kurssilla opitaan 
vastaanottamaan Chi-energiaa viideltä suunnal-
ta ja sisäistämään se omaan olemukseen. Kurssin 
jälkeen osaat rauhoittaa mielesi, löytää tasapainosi, 
voittaa pelkosi ja toimia rauhallisesti ja älykkäästi. 
Kurssin hinta 50 €. Lue artikkeli s. 18. Ilmoittautu-
miset: p. 044 5929324, konsankartano@gmail.com 
tai dia.popa@ymail.com 
Ti 14.10. klo 18 SOLUT SYYNIIN, terveystutkimus  
EIS-ohjelmalla, esittely Kirsti Lampinen
Ke 15.10. Kirsti Lampisen yksityisvastaanotto, ajan-
varaukset p. 0400 751591. Ei pääsymaksua.
Pe 17.10. klo 18.30-20.00  
MEDITAATIOILTA, Cosmic Johanna 
Chakrameditaatio, jossa tutustumme syvemmin 
chakrojen toimintaan. Oviraha 8/10e sis. teen.
La 18.10 klo 11-17.30 REIKI I -kurssi,  
Cosmic Johanna, reikimaster v. 2010
Opit miten chakrat toimivat ja miten voit vaikuttaa 
energiatasoosi ja tehdä energiahoitoja sekä itsellesi 
että muille! Luonnollinen menetelmä Japanilaisen 
Ushui Shiki Ryohon mukaan. Hinta: 160e/140e 
opiskelijat & eläkeläiset. sis. lounaan, manuaalin ja 
diplomin. www.clairvoyant-healing.com  Varauk-
set: info@clairvoyant-healing.com myös Johannan 
vastaanotolle pe 17.10. ja su 19.10.
La-su 18.-19.10, la klo 10-16, su klo 9-15  
VALORYHMÄ kurssi, Pirjo Viskari, Mika Haaro
Meditaatio: eri elementaalit, yhteys eri elementaa-
leihin. Tunnista atomirakenteesi. Astrologian- ja 
henkimaailman viesti jokaiselle kurssilaiselle. Koh-
taaminen itsen kanssa, uudelleenkalibrointiproses-
si. Aivojen ja käpylisäkkeen vuoropuhelu. Ryhmän 
kokemuksia omaan henkiseen kasvuun liittyvissä 
vaiheissa. Astronomian ja astrologian käsitteitä, täh-
distöt ja tähtimerkit. Mustien aukkojen olemuksesta, 
työntö- ja vetovoima. Astrologian viesti 2014. Kurs-
sin hinta 140 €. Mahdollisuus ruokailuihin edulli-
sesti, 10 € /päivä. Yöpymismahdollisuus, tiedustelut 
p. 044 5929324. Mukaan jumppa-alusta ja voi ottaa 
oman viltin tms. Ota mukaan myös astrologinen 

kartta, jos sellainen on tehty. Jos karttaa ei ole tehty, 
tulisi toimittaa synt. aika, klo ja paikka ilmoittautu-
misen yht. Ilmoittautuminen ma 13.10. mennessä ja 
tied.: Pirjo: atomisormi@gmail.com  040-7789624, 
Mika: mikahaaro@gmail.com 040-5028938.
Ti 21.10. klo 18.30  
Argi+ ja Aloevera -ESITTELY, Juha Vartiainen
Tule kuuntelemaan, miten Argi+ saa sydämesi, veri-
suonesi ja koko kehosi virkistymään ja piristymään 
ja voimaan paremmin, miten Argi+:n avulla saatat 
saada apua vanhenemiseen liittyviin oireisiin.  Ei 
pääsymaksua. Ilmoittautuminen Juha Vartiainen p. 
040 9002533 tai Ulla Oksanen p. 044 5929324
Ti 28.10 klo 18  
Ravinnon ja mausteiden vaikutus terveydenhoidossa, 
LUENTO, Kalevi Lehtonen
Oviraha 6 €.
Ke 29.10. klo 18  
LUENTO ”Eri maiden ja kulttuurien merkityksestä 
jälleensyntymäkokemuksessa myös astrologiselta 
kannalta”, astrologi Jukka Viertomanner
Osallistumismaksu 12 €/jäsenet ja 15 €/ei jäsenet. 
Hinta sisältää yrttiteen. Ke 15.10.2014 mennessä 
sitovat ilmoittautumiset yhdistyksen numeroon 
044-783 3888/iltaisin tai tekstiviestinä/yhdistyksen 
sähköpostiin sekä osallistumismaksu yhdistyksen 
tilille Danske Bank FI93 8000 1379 3435 52. Järj. 
Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys Ry

MARRASKUU
La 1.11. klo 12-18  
Konsan Kartano ja Turun Luontaishoitola 20 v. 
AVOIMET OVET
Mahdollisuus tutustua paikan historiaan ja nykyi-
seen toimintaan. Kahvipannu kuumana! Lue s. 2.
La 15.11. klo 10-17  
NUMEROLOGIA henkisen kasvun ja hyvinvoinnin 
välineenä, KURSSI, Annina Kyrklund
Mitä syntymäaika kertoo ihmisestä? Entä nimet? Mi-
ten nimien ja syntymäajan suhde vaikuttaa elämän-
laatuun (terveys, ura, ihmissuhteet jne.)? Miksi elämä  
muuttuu, kun mennään naimisiin tai muuten vaihde-
taan nimeä? Voiko numerologiaa soveltaa esim. ih-
missuhteisiin? Miksi ja miten numerologia voi auttaa 
ihmisiä luomaan paremman elämän? Otamme asias-
ta selvää harjoitusten ja esimerkkien avulla. Hinta 90 
€. Kysymykset ja ilmoittaut. p. 050 5344 643. Alustava 
luento aiheesta to 13.11. klo 18.30 (katso Turun hen-
kisen keskuksen ohjelma s. 6). Lue artikkeli s. 8. 
Annina Kyrklundin yksityisvastaanotto pe 14.11.
Su 16.11. klo 9.45 -11 SYDÄNMEDITAATIO maan ja 
ihmiskunnan auttamiseksi, Tarja Salomaa
Kaikille avoin ohjattu meditaatio, jossa ryhmän 
avoimen sydänkeskuksen kautta Mestarit, enkelit 
ja arkkienkelit sekä monet Valo-Olennot välittävät 
parantavan ja puhdistavan siunauksensa ihmiskun-
nalle ja maan kaikille luomakunnille. Ovimaksu 2 €. 
Tiedustelut Tarja 040 5732058.

La 22.11. klo 10.30-16.30  
WORKSHOP, Irene Nadén
”Herättelemme jokaisen sisällä virtaavaa luovaa 
energiaa” Nautimme ja lumoudumme taiteellisissa 
energioissa värien, muotojen, sanojen, kauniiden 
korttien ja musiikin inspiroimina. Tutustumme 
sekä psyykkisen että mediaalisen tason luomis-
voimiin. Kaikille sopiva kurssipäivä! Ei tarvita 
näyttöä taiteellisuudesta, elämänilo kannattaa 
meitä luovilla aalloilla! Voimme myös luottaa hen-
kimaailman läsnäoloon. Omat puuvärit tai liidut 
mukaan. Workshopin hinta 70 €/jäsenet ja 75 €/ei 
jäsenet. Järj. Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys 
Ry Mahdollisuus ruokailuun, joka sisältää myös 
jälkiruoan, iltapäiväkahvin ja pullan 10 €/henkilö. 
Ma 10.11.2014 mennessä sitovat ilmoittautumiset 
yhdistyksen numeroon 044-783 3888/iltaisin tai 
tekstiviestinä/yhdistyksen sähköpostiin sekä kurs-
simaksu yhdistyksen tilille Danske Bank FI93 8000 
1379 3435 52. Muistathan ilmoittaa myös mikäli ai-
oit syödä kurssilla!! Irene Nadenin yksityisvastaan-
otto pe 21.11 ja su 23.11.

JOULUKUU
Ti 2.12. klo 18.30  
Argi+ ja Aloevera -ESITTELY, Juha Vartiainen
Tule kuuntelemaan, miten Argi+ saa sydämesi, veri-
suonesi ja koko kehosi virkistymään ja piristymään 
ja voimaan paremmin, miten Argi+:n avulla saatat 
saada apua vanhenemiseen liittyviin oireisiin.  Ei 
pääsymaksua. Ilmoittautuminen Juha Vartiainen p. 
040 9002533 tai Ulla Oksanen p. 044 5929324
Pe 5.12. klo 18.30-20.00 
MEDITAATIOILTA, Cosmic Johanna
Aikaisemmat elämät ja sielun mysteerit. Oviraha 
8/10e sis. teen.
La 6.12. klo 11-17.00  
SELVÄNÄKÖKURSSI, Cosmic Johanna
Opit, miten työskennellä intuition ja selvännäköi-
syyden parissa. Opit työskentelemään henkisten op-
paitten kanssa ja eri apuvälineitten kanssa. Teemme 
erilaisia harjoituksia ja voit tehdä muistiinpanoja. 
Kaikki opetus tapahtuu suullisesti 14 vuoden ko-
kemuksen pohjalta. Hinta: 160e/140e sis. lounaan. 
Lisää infoa www.clairvoyant-healing.com  Varauk-
set: info@clairvoyant-healing.com myös Johannan 
vastaanotolle pe 5.12., la 6.12. ja su 7.12.
Su 7.12. klo 12-18  
JOULUMARKKINAT, Joulunavaus Navetassa
Kaikkea hyvää ja kaunista pöytään ja pukinkont-
tiin. Jouluista musiikkia. Myyntipöydät 20 €, va-
raukset 044 5929324. Päärakennuksen salissa klo 
14-15 Cosmic Johannan ilmainen luento ”Sielun-
kumppanit ja kaksoisliekit hakevat toisiaan!”
Ti 9.12. klo 18 SOLUT SYYNIIN, terveystutkimus  
EIS-ohjelmalla, esittely Kirsti Lampinen
Ke 15.10. Kirsti Lampisen yksityisvastaanotto, ajan-
varaukset p. 0400 751591. Ei pääsymaksua.

Ke 10.12. klo 18  
JOULUNÄYTELMÄN ”Voihan pukin parta”  
ENSI-ILTA, käsikirj. ja ohjaus Satu Nesteoja
Joulu on tonttujen kiireisintä aikaa. Tontut ahkeroi-
vat Korvatunturilla saadakseen työt valmiiksi ennen 
aattoa. Yksi yö kuitenkin kääntää tohinat päälael-
leen, kun pieni tyttö katoaa Korvatunturilta ja jou-
lupukin tärkeä paketti varastetaan. Tonttujen apuna 
näytelmässä hääräävät koirat, jotka yrittävät auttaa 
joulurauhan palauttamisessa takaisin korvatunturil-
le. Noidan kattila käy kuumana eikä mikään muu voi 
pysäyttää nälkäisiä räkättäjiä kuin aito pukin parta. 
Liput 7 €. Muut näytökset klo 18 to 11.12., pe 12.12., 
su 14.12., ke 17.12., to 18.12. ja pe 19.12. 
Ma 15.12. klo 18  
Aurinkokuoron joulujuhla TALVIYÖN AURINKO
Äänenavaus yhdessä Werbeck-menetelmällä. Au-
rinkokuoro, yhteislaulua. Joulupuuro ja kahvipöytä 
katettuna. Oviraha 7 € sis. tarjoilun. Ilmoitathan 
tulostasi p. 044 5929324.

TAMMIKUU 2015
Su 11.1. klo 9.45 -11 SYDÄNMEDITAATIO maan ja 
ihmiskunnan auttamiseksi, Tarja Salomaa
Katso su 16.11. Huom. myös su 8.3.2015
La 17.1. klo 11-17  
JOHDANTO AJATUSJOOGAAN,  
Terttu Seppänen, Sami Pajunen 
Ajatusjooga sopii Sinulle, joka tahdot ajatustesi avulla 
oppia eheyttämään ja positivisoimaan ajajtus- ja tun-
neolemustasi, tahdot löytää todellisen sisäisen Itsesi, 
tahdot oppia anteeksipyytämisen ja anteeksiantami-
sen voiman ja tahdot saavuttaa tietoisen jumalyhtey-
den. Ryhmässä opit ajatustyön periaatteet ja innostut 
inspiroivassa ilmapiirissä etenemään sisäisen eheyty-
misesi tiellä. Kaikki ajatusjoogamateriaalit ovat kirjal-
lisina ja ajatusjoogakurssit ja kouluillat tukevat oma-
ehtoista harjoitteluasi kotona. Kurssimaksu 50 euroa 
aivan uusille ajatusjoogaan tutustujille. Alkuvaiheen 
opetusmateriaalit sisältyvät kurssimaksuun. Osallistu-
mismaksu vain 20 euroa niille, jotka ovat aiemmin ol-
leet jo mukana johdantokurssilla tai ovat osallistuneet 
ajatusjoogakoulu-iltoihin ja haluavat nyt syventää ja 
täydentää oppimaansa. Tiedustelut: Terttu Seppänen 
050 567 9630 tai terttu.seppanen@via.fi. Ilmoittautu-
miset 12.1.2015 mennessä Tertulle.  www.via.fi, www.
facebook.com/via.akatemia. Lue artikkeli s .3.

 
KATSO MUUTOKSET JA LISÄYKSET: 

www.konsankartano.fi

To 22.1.2015 klo 18.30.  
ALITAJUNTA HYÖTYKÄYTTÖÖN -luento,  
Annina Kyrklund
Alitajunta koostuu kaiken elämämme aikana koke-
mamme aikaansaamista käsityksistä siitä, miten maa-
ilma toimii. Ne voivat olla totta – tai sitten eivät. Ne 
toimivat magneetteina vetäen puoleemme lisää saman-
laista. Yli 20 vuotta henkisenä opastajana toiminut An-
nina Kyrklund on erikoistunut siihen, miten pääsemme 
käsiksi alitajuisiin ajatusmalleihin ja muuttamaan niistä 
niitä, jotka luovat elämäämme negatiivisia kokemuksia. 
Oviraha 6 €, Turun henkinen keskus ry:n jäsenet 3 €.
La 24.1. klo 10-19  
OMAN VOIMAN AVAIMET -kurssi, Annina Kyrklund
Tällä kurssilla opit ymmärtämään omaa energiakent-
tääsi ja tietoisesti vaikuttamaan sekä fyysiseen että 
henkiseen hyvinvointiisi. Se, mitä kentässäsi on, toimii 
magneetin tavoin vetäen puoleensa lisää samanlaista. 
Työstämällä kenttääsi voit todella muuttaa elämänlaa-
tuasi ihan fyysisesti – tässä ja nyt. Opit mm: 1) olemaan 
henkisesti läsnä, jotta olisit tehokkaampi kaikissa toi-
missasi etkä esim. tee virheitä työssäsi tai liikenteessä, 
koska et huomannut asioita. 2) lataamaan voimavarasi 
nopeasti – jo viisi minuuttia riittää antamaan uutta 
puhtia uuvuttavan päivän jälkeen. 3) poistamaan van-
hoja, vieraita ja negatiivisia ajatusmalleja, jotta vapau-
dut luomaan elämääsi uusia kuvioita. 4) löytämään 
ilosi, innostuneisuutesi ja luovuutesi kuuntelemalla si-
sintäsi. Meditoimalla saat vastaukset elämäsi ratkaise-
viin kysymyksiin oikeasta lähteestä – itseltäsi. Hinta 
110 €. Tied. ja ilmoittaut. p. 050 5344 643.
Su 25.1. klo 10-17  
ELÄMÄNPEILI -kurssi: Annina Kyrklund
Ota käyttöön alitajuiset voimavarasi! Alitajunta koos-
tuu kaiken elämämme aikana kokemamme aikaansaa-
mista käsityksistä siitä, miten maailma toimii. Ne voivat 
olla totta - tai sitten eivät. Ne toimivat magneetteina 
vetäen puoleemme lisää samanlaista - opetus toistuu, 
kunnes se on opittu. Tällä kurssilla opit pääsemään kä-
siksi alitajuisiin ajatusmalleihin ja muuttamaan niistä 
niitä, jotka luovat elämääsi negatiivisia kokemuksia. 
Kun poraudut ongelman ytimeen, miellät opetuksen ja 
puhdistat alitajuntasi, saat todella elämäsi muuttumaan 
paremmaksi tässä ja nyt, olipa sitten kyseessä raha, 
ihmissuhteet, terveys tai itsensä toteuttaminen.  Opi 
aukaisemaan elämäsi solmuja Oman Voimasi Avaimia 
käyttäen! Pääsyvaatimuksena Oman Voiman Avaimet 
tai Nousevan Auringon Meditaatio 1. Hinta 110 €, sis. 
Elämänpeili-CD:n.  Tied. ja ilmoittaut. p. 050 5344 643.
Edellä mainittujen kurssien yhteishinta 180 €:
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Konsan Kartano 
tarjoaa edullista majoitusta
130-vuotiaassa maatalossa

Turun Luontaishoitola
Tule rentoutumaan tai virkistymään

tai saamaan apua, kun terveys horjuu.

Arja Vainio
Vyöhyketerapeutti / hieroja

- imukuppihieronta
- intialainen päähieronta
- koliikkivauvan hieronta

Puh. 045 270 2066

Riitta Kivimäki
0400 608604
Turussa Virusmäentie 9
Salossa Pohjatalonkatu 4

Rosen-menetelmä harj. Jaana Rusi

Ennustaja, Astrologi

Tulkintoja ja kursseja ympäri Suomen

Puhelintulkintoja läpi vuoden

Ajanvaraukset arkisin klo 9-17 puh.  

ja  

040-857 65 12 

   mail@lucetia.eu Lisätietoja osoitteesta: www.lucetia.eu

Astrologisia tulkintoja ja ennustuksia Lenormand-korteilla

Turun Luontaishoitola
www.konsankartano.net

NAPRAPATIA
LYMFAHIERONTA
VOICEMASSAGE

Ulla Oksanen

Virusmäent. 9 Turku • P. (02) 250 3636


