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Sunnuntaisin klo 18–20
FALUN DAFA -HARJOITUKSET JA
LIIKESARJOJEN OPETUSTA

www.falundafa.fi
Falun Dafa (Falun Gong) on tehokas qigong-menetelmä, 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 toivoo
saavansa lisää laulajia. Ks. harjoituspäivät ym. http://
personal.inet.fi/yhdistys/soivatila/. Tiedustelut Markku Lulli-Seppälä 050 342 4545. Katso Werbeck-laulukurssi 12.–13.3.

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@gmail.com, jouko.
jokinen@iki.fi

Torstaisin klo 18.30
TURUN HENKINEN KESKUS RY:N LUENTOILLAT
www.turunhenkinenkeskus.konsankartano.fi
Tiedustelut p. 044 5929324. Katso s. 8.

HELMIKUU

Su 21.2. klo 10-16
Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys Ry
TRANSSIWORKSHOP Artturi Nokelaisen johdolla

Haluatko kokeilla saavuttaa tietoisuudentilan, jossa voit
päästä irti peloistasi ja esteistäsi sekä tällöin löytää sisäisen hiljaisuutesi ja olla henkimaailman voiman ympäröimänä? Muuntuneet tietoisuudentilat ovat luonnollinen
osa mediumistista avautumista ja henkiyhteyden kehittymistä sekä yhteytemme ja suhteemme syventämästä
niihin, jotka meitä ohjaavat ja auttavat henkimaailmasta.
Workshopissa tutkimme transsia, transsityöskentelyä, koemme näitä energioita sekä voimistamme suhdettamme
omaan henkimaailman ryhmäämme harjoitusten kautta.
Pääsyvaatimuksena on kokemus healingista, kehityspiirityöskentelystä ja/tai henkisen tietouden kurssi. Maksimi
osallistujamäärä on 10 henkilöä. Osallistumismaksu 25 €/
jäsenet ja 30 €/ei jäsenet. Hinta sisältää yrttiteen. Pe 5.2.
mennessä sitovat ilmoittautumiset yhdistyksen numeroon 044-783 3888 iltaisin tai tekstiviestinä / yhdistyksen
sähköpostiin henkisyys@henkisyys.fi, sekä osallistumismaksu yhdistyksen tilille TSOP FI89 5710 0440 1557 52.

Ke 24.2. klo 18
Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys Ry
VUOSIKOKOUS, kahvitarjoilu

http://henkisyys.fi, henkisyys@henkisyys.fi. Olemme Facebookissa! Puh. 044-783 3888

MAALISKUU

Ti 1.3. klo 18.30
ARGI+ JA ALOEVERA -ESITTELY, Juha Vartiainen

Tule kuuntelemaan, miten arginiini saa sinut jaksamaan
paremmin. Ei pääsymaksua. Ilmoittautuminen Juha Vartiainen p. 040 9002533 tai Ulla Oksanen p. 044 5929324

To 3.3. klo 18.30
FENGSHUI-luento, Virpi Karjalainen

Tutustumme fengshuin eri osa-alueisiin ja peruskäsitteisiin sekä puhumme alkaneen Tuli-Apinan vuoden energioista. Pääsymaksu 6 €, Turun henkinen keskus ry:n
jäsenet 3 € (Johdantoluento 19.-20.3. olevalle kurssille)

La 5.3. klo 12-18
MBB (MIND BODY BRIDGING) -peruskurssi,
Marjukka Lulli-Seppälä, sertifioitu MBB-ohjaaja

MBB (Mind Body Bridging) on mielen ja kehon yhdistävä menetelmä, jota voidaan turvallisesti käyttää oman
hyvinvoinnin vahvistamiseen itsehoito- ja stressinpurkumenetelmänä. Se auttaa muun muassa käsittelemään
kielteisiä ajatuksia, hiljentämään ahdistuneisuutta aiheuttavia vaatimuksia ja päästämään irti ongelmallisista
tunteista. Siinä helpoilla keinoilla sekä mieli että keho
rauhoittuvat ja piilevät sisäiset voimavarat saadaan käyttöön. Silloin elämään tulee väljyyttä ja levollisuutta. Arkielämän pulmiin löytyy yllättäen uusia näkökulmia ja
ratkaisuja. Sekä fyysinen että henkinen hyvinvointi lisääntyvät. Menetelmän tehosta on saatu tieteellistä näyttöä esim. Vietnamin sodan veteraanien kuntoutuksessa.
Kurssimaksu 50 € Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään 19.10. Marjukka Lulli-Seppälä puh 050 3424547.
Lue www.sateenkaarisanomat.net, nro 34 s. 4.

Su 6.3. klo 9.45-11
SYDÄNMEDITAATIO MAAN JA IHMISKUNNAN
AUTTAMISEKSI, Tarja Salomaa

Kaikille avoin ohjattu ryhmämeditaatio, jossa ryhmän
avoimen sydänkeskuksen kautta mestarit, enkelit ja arkkienkelit sekä monet valo-olennot välittävät parantavan
ja puhdistavan siunauksensa ihmiskunnalle ja maan kaikille luomakunnille. Oviraha 3 €

To 10.3. klo 18.30
KEHON KARMALLINEN KIELIOPPI -luento,
Erkki Lehtiranta

Johdantoluento 12.-13.3. olevalle kurssille. Pääsymaksu 6
€, Turun henkinen keskus ry:n jäsenet 3 €.

Pe 11.3. klo 11-18
HENKISEN ASTROLOGIAN TULKINTOJA,
Erkki Lehtiranta

Tulkinnoissa käsitellään mm. seuraavia teemoja: keskeiset karmalliset läksyt nykyisessä inkarnaatiossa, kartan ilmaisemat haasteet ja mahdollisuudet, astrologiset
epäbalanssit ja niiden tasoittaminen, nykyiset ja lähitulevaisuuden astrologiset ”säätilat”, Tulkinnan saat talteen
esimerkiksi omalla diginauhurilla tai puhelimesi sanelimella. Ajanvaraukset 4.3. mennessä: erkki@smilingstars.
fi; 040-501 2272. Hinnat 90€/ 60 min. tai 60€/ 30 min.

La-su 12.-13.3. la klo 10-17, su klo 10-16
KEHON KARMALLINEN KIELIOPPI -kurssi,
Erkki Lehtiranta

Ihmiskeho on täynnä salattua symboliikkaa, jota voimme kuitenkin oppia lukemaan. Mm. kasvot, kämmenet,
hampaat, selkärangan nikamat, jalat, sisäelimet ja kehon
suuret järjestelmät kertovat omalla kieliopillaan asioita,
jotka auttavat meitä ymmärtämään paremmin yksilön
keskeisiä elämänläksyjä, haasteita ja mahdollisuuksia.
Kurssi pitää sisällään paljon yksityiskohtaista tietoa,
joka jäsennetään osaksi laajempaa kokonaisuutta. Mukana on runsaasti käytännön esimerkkejä, ja jokainen
kurssilainen saa oppimateriaalipaketin, jonka avulla
voi jatkaa omakohtaisesti tutkimuksia kiehtovan aiheen
parissa. Kurssimateriaali perustuu suurelta osin Mestari
Hilarionilta saatuun uuteen tietoon ihmiskehon sym-

boliikasta. Mukana on myös paljon osaltaan ikivanhaa
kiinalaista ja intialaista symbolitraditiota sekä lännen
tutkimustietoa. Käsittelemme kurssilla mm: kehonosien, kasvojen ja käden kielioppia, sisäelinten henkistä
merkitystä, hampaiden ja selkänikamien koodauksia,
symbolien ja heijastumisen lakien ilmenemistä ihmiskehossa, karman yhteyttä kehon symboleihin ja terveysongelmiin. Intensiivinen kurssi, joka avaa aivan uusia
näkökulmia tapaukseen nimeltä ihminen. Kurssi sopii
hyvin kaikille kiinnostuneille ja erityisesti terapeuteille,
ennakkotietoja aiheesta ei tarvita. Hinta 140 €. Ilmoittautuminen 29.2. mennessä p. 044 5929324. Lue artikkeli s. 10–11.

La-su 12.-13.3. 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. Tiedustelut ja ilmoittautumiset p. 044 5929324.

La 19.3. klo 10 – 16
MINDFULNESS-päivä, Hannu Sirkkilä, Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys Ry

Mindfulness tarkoittaa hyväksyvää, tietoista läsnäoloa.
Siitä voi olla hyötyä mm stressinhallinnassa, itsetunnon
paranemisessa ja itsensä hyväksymisessä. Harjoitukset
eivät edellytä aiempaa kokemusta ja ne tehdään hyvin
lempeällä tavalla. Osa harjoituksista tehdään makuulla,
joten mikäli haluat, varaa mukaan jumppapatja tai vastaava sekä viltti ja tyyny. Harjoitukset voi tehdä myös
tuolilla istuen. Osallistumismaksu 32 €/jäsenet ja 37 €/ei
jäsenet. Hinta sisältää yrttiteen. Pe 4.3. mennessä sitovat
ilmoittautumiset yhdistyksen numeroon 044-783 3888
iltaisin tai teksiviestinä / yhdistyksen sähköpostiin henkisyys@henkisyys.fi sekä osallistumismaksu yhdistyksen
tilille TSOP FI89 5710 0440 1557 52.

La-su 19.-20.3. klo 10-16.
FENGSHUI-kurssi: Oman kodin harmonisointi
fengshuin avulla, Virpi Karjalainen.

Fengshui-viikonloppukurssilla käydään läpi fengshuin
keskeisiä käsitteitä, kuten energian kulkua tilassa, viiden elementin teoriaa ja yin-yang-tasapainoa. Teemme kurssilaisten omaan pohjapiirrokseen kahdeksan
ilmansuunnan baguan, jonka perusteella tutkimme eri
elämänalueiden vointia. Selvitämme kodin pohjapiirroksesta mahdollisesti puuttuvat osat ja lisäosat sekä niiden merkityksen ja vaikutukset kodin asukkaisiin. Opit
soveltamaan fengshuita käytännön tasolla ja harmonisoimaan sekä selkeyttämään kotisi energioita. Mukaan
tarvitaan asunnon pohjapiirros ilmansuuntineen sekä
annos avointa uteliaisuutta! Sitovat ilmoittautumiset
10.3. mennessä joko sähköpostitse fengshuiaskeleita@
gmail.com tai puhelimitse 050-5499315. Kurssille mahtuu mukaan 15 osallistujaa. Kurssi järjestetään, jos osallistujia on vähintään 6. Hinta 195 euroa (sis. alv 24 %).
Opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset -10 %. www.fengshui-askeleita.com

Su 20.3. klo 10-18
ENKELIHOITAJA kurssi, DAH- Dharmic Angel Healing, Noora Pohjanheimo

(kurssisarjan uusi aloitus) Kurssi on luotu täysin Enkelten ohjauksessa ja käsittelee hoitamista sekä henkisyyttä

Konsan Kartano

tarjoaa edullista majoitusta
135-vuotiaassa maatalossa

laajasti. Tämä on matka itseesi ja oman polkusi äärelle.
Kurssin kautta herättelemme vielä uinuvia voimavarojamme sekä vahvistamme luottamusta ja Valoa, joka meissä
kaikissa elää. Kurssille mahtuu 6-14 henkilöä kerrallaan
ja kurssi toteutetaan Enkelten voimallisissa sekä turvallisissa energioissa ja ohjauksessa. Alustavaa informaatiota
sisällöstä: Enkelit ja henkimaailma, energiat, chakrat, värit
ja aura, hoitaminen, enkeliyhteyden muodostaminen sekä
vahvistus, avartavat work shopit, kanavointi, tulkinnat,
intuitio, kehoyhteys, maadoittuminen, feminiini- ja maskuliinienergia, manifestointi, monet erilaiset meditaatiot,
vaihtohoidot, ”läksyt”. Kurssin hinta on 120 € / krt tai
koko kurssi kerralla 680 € sis. 24% alv. Kurssipäivät: 20.3.
/ 3.4. / 1.5. / 29.5. /26.6. / 31.7. /. Lunasta oma paikkasi
laittamalla sähköpostia: rakkaudensiivin@gmail.com. Lue
artikkeli s. 17.

Katso su 6.3. Oviraha 3 €

Ti 19.4. klo 18.30
ARGI+ JA ALOEVERA -ESITTELY, Juha Vartiainen

Tule kuuntelemaan, miten arginiini saa sinut jaksamaan
paremmin. Ei pääsymaksua. Ilmoittautuminen Juha Vartiainen p. 040 9002533 tai Ulla Oksanen p. 044 5929324

To 21.4. klo 18.30
KUNDALIINIJOOGA-luento,
Hari Jot Kaur / Merjam Auraskari

Johdantoluento 23.4. workshopille. Pääsymaksu 6 €, Turun henkinen keskus ry:n jäseniltä 3 €.

La 23.4. klo 09.30-13.00
KUNDALIINIJOOGA - pikatie tietoisuuteen,
Hari Jot Kaur / Merjam Auraskari

HUHTIKUU

Pe 1.4. klo 18.30-20.00
MEDITAATIOILTA: SISÄINEN LAPSI,
Cosmic Johanna Tiainen

Hinta: 10 € / 8 € (opiskelijat ja eläkeläiset) sis. yrttiteen!
Johannan vastaanotto 1.-3.4., energiahoitoja, selvännäköistuntoja, hierontaa ja regressioita. www.clairvoyanthealing.com, info@clairvoyant-healing.com

La 2.4. klo 11-17
REIKI 1-kurssi Ushui shiki Ryoho menetelmän
mukaan, Cosmic Johanna Tiainen

Opit tekemään Reiki-hoitoja ja tasapainottamaan chakroja itsehoidossa sekä tekemään hoitoja muille harjoitteluajan jälkeen. Kurssin aikana saat initiaation ja rupeat
valmistelemaan energiakanaviasi ja chakrojasi 21 päivän
aikana kotona. Hinta: 180 € / 160 € (eläkeläiset ja opiskelijat) sis. lounaan, manuaalin ja diplomin sekä mahdollisuuden kerrata kurssi ilmaiseksi myöhemmin. www.
clairvoyant-healing.com, info@clairvoyant-healing.com

Su 3.4. klo 13-14
CHAKRAMEDITAATIO, Cosmic Johanna Tiainen

Käymme läpi kaikki chakrat ja opit tasapainottamaan
chakroja! Hinta 8 €. www.clairvoyant-healing.com,
info@clairvoyant-healing.com

Ke 6.4. klo 18
Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys Ry
VÄLITÄMME RAKKAUDELLISIA VIESTEJÄ
HENKIMAAILMASTA!

Tässä workshopissa työskentelemme energiamme kanssa. Energian ohjaaminen on avain tietoisuuden kasvuun.
Kun lamautuneen energian saa liikkeelle, tuntuu kuin
olisi saanut uuden ulottuvuuden käyttöönsä. Elämä tuntuu taas voimakkaalta. Kundaliinijooga on monimuotoista ja helposti lähestyttävää yksinkertaisten, mutta
tehokkaiden harjoitusten vuoksi. Saat mukaasi joogisia
välineitä arkipäivän energian hoitoon. Avoin kaikille iästä, muodosta, kunnosta, uskonnosta tai muusta rajoituksesta riippumatta. Tuo mukaan joogamatto, tukeva tyyny
pehvan alle, lämmintä lepoa varten ja vesipullo. Pukeudu
rennosti, mukavasti. Pääsymaksu 40€ sisätää myös materiaalia ja virvokkeita. Ilmoittautumiset p. 044 5929324.

Ke 27.4. klo 18
Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys Ry
HENKITAIDETTA Seija Verangon johdolla

Ota mukaan vapaavalintaiset värit sekä paperia!
http://henkisyys.fi, henkisyys@henkisyys.fi. Olemme Facebookissa! Puh. 044-783 3888

TOUKOKUU

Su 15.5. klo 9.45-11
SYDÄNMEDITAATIO MAAN JA IHMISKUNNAN AUTTAMISEKSI, Tarja Salomaa
Katso su 6.3. Oviraha 3 €

http://henkisyys.fi, henkisyys@henkisyys.fi. Olemme Facebookissa! Puh. 044-783 3888

La-su 16.–17.4. klo 10:00–18:00
”NAISELLISEN ENERGIAN AALTO”- seminaari,
Galiya Yafyasova

Su 17.4. klo 9.45-11
SYDÄNMEDITAATIO MAAN JA IHMISKUNNAN AUTTAMISEKSI, Tarja Salomaa

DEIR- koulu järjestää seminaarin ”Naisellisen energian
aalto” -kirjan pohjalta. Tämä seminaari on opas naisten energian kehittämiseen, tilanteiden ja sosiaalisten
suhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen käyttämällä
naisen psykologian vahvuuksia. Koulutus auttaa sinua
koskettamaan elämän tärkeää osaa, tutustumaan omaan
naiselliseen olemukseesi ja antamaan sille merkittävämpi
rooli elämässäsi. Naisellisuuden energia on maapallon
laajuinen luonnon lahja, sinua varten! Seminaarin alennettu hinta on 192 €, jos se on maksettu 2.4. mennessä,
sen jälkeen hinta on 240 €. Ota kaveri mukaan, niin pääsette molemmat 300 €:n hinnalla! Valmentaja: Galiya
Yafyasova(venäjän kieli) DEIR valmentaja vuodelta 2003.
Seminaari tulkataan suomeksi! Lisätietoa koulutuksesta
ja ilmoittautuminen sivulla www.deir.fi

Su 15.5. klo 11.00-17.00
LUONTORETRIITTI, Kalevan Nainen Helena Nuutinen
(FM, Logonomi, Lehtori evp.)

Nauti hiljaisuudesta ja lähestyvästä kesästä! Meitä ympäröivät nykyisen elämänmuodon monenlaiset paineet
ja niiden keskellä on vaikea rauhoittua: mielen hälinä ei
helpolla hiljene. Ja kuitenkin me kaipaamme elämäämme eheyttä ja rauhaa. Nyt vetäydymme päiväksi sivuun,
pois arjesta, saadaksemme olla itsemme kanssa ja myös
olla ajattelematta yhtään mitään. Sopii kaikille, elämänkatsomuksesta riippumatta. Päivän aiheena on hiljaisuus,
mutta paneudumme mielen hälinän hiljentämiseen lempeästi myös keskustellen, rentoutuen ja erilaisten pienten
tehtävien avulla. Kunnioitamme omaa ja toistemme hiljaisuutta: (kännykkävapaa alue: voit antaa puhelinnumeroni
(050-3016400) kotijoukoillesi) Jos olet kokenut äskettäin
elämässäsi pahan kriisin, retriitti ei ehkä ole ajankohtainen
aivan vielä. Mukaan lämpimät ja mukavat vaatteet sekä ulkona että sisällä työskentelyä varten. Muista villasukat! Jos
on mahdollista, ota mukaasi makuualusta, peite ja tyyny.
Jos on mahdollista, ota mukaasi jokin luonnosta löytämäsi
esine: kivi, oksa, hiekkaa, vettä – mitä tahansa, millä on

Sinulle merkitystä. Hinta 58 € sisältää keittolounaan ja
kahvin/teen. Sitovat ilmoittautumiset ti 7.5. mennessä sähköpostilla helena.nuutinen@mielenkieli.com sekä maksamalla osallistumismaksu ilmoittautumisen yhteydessä
annettavalle tilille. P. 050 3016400 www.mielenkieli.com
www.facebook.com / Mielenkieli. Lue artikkeli s. 22–23.

Pe 20.5. klo 18.30-20.00
MEDITAATIOILTA: ENKELIT, Cosmic Johanna Tiainen

Hinta: 10 € / 8 € (opiskelijat ja eläkeläiset) sis. yrttiteen!
Johannan vastaanotto 20.-22.5., energiahoitoja, selvännäköistuntoja, hierontaa ja regressioita. www.clairvoyant-healing.com, info@clairvoyant-healing.com

La 21.5. klo11-17
ENKELI-WORKSHOP, Cosmic Johanna Tiainen (16
vuoden kokemus)

Opit tutustumaan enkeleihin meditaation ja enkelikorttien avulla sekä opit tekemään enkelienergiahoitoja. Harjoittelemme ryhmässä ja pareittain. Käy hyvin aloittelijoille ja hieman kokeneemmillekin. Vahvistaa intuitiotasi
ja yhteyttä enkeleihin. Hinta: 115 € / 99 € (opiskelijat ja
eläkeläiset) sisältää lounaan ja diplomin. www.clairvoyant-healing.com, info@clairvoyant-healing.com

Su 22.5. klo 12-18
KYLVÖJUHLAT

Pihatapahtumassa ohjelmaa. Päärakennuksessa klo 14
Cosmic Johannan ilmainen meditaatio ja luento ”Luonnonhenget ja miten niiden kanssa voi olla yhteydessä” .
Myyntitorilla maan antimia ja käden tuotteita. Pöydät 20
€ (varaa ajoissa p. 044 5929324). Puhvetissa hernekeittoa,
konsapurilaisia ym. herkkuja. Katso www.konsankartano.fi

Ke 25.5. klo 18
Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys Ry
SHAMANISTINEN KEVÄTJUHLA!

Shamaanimatkoja rumpujen tahdissa, halukkaat voivat
ottaa oman rummun mukaan. Kahvitarjoilu http://henkisyys.fi, henkisyys@henkisyys.fi. Olemme Facebookissa! Puh. 044-783 3888

KESÄKUU

Pe 10.6. klo 18.30-20.00
MEDITAATIOILTA: HENKISET OPPAAT, Cosmic Johanna Tiainen

Hinta: 10 € / 8 € (opiskelijat ja eläkeläiset) sis. yrttiteen!
Johannan vastaanotto 10.-12.6., energiahoitoja, selvännäköistuntoja, hierontaa ja regressioita. www.clairvoyant-healing.com, info@clairvoyant-healing.com

La-su 11.-12.6. klo 11-17
REIKI II -kaukohoitokurssi, Cosmic Johanna Tiainen, Reiki master

Opit tekemään kaukohoitoja ja käyttämään energiaa sekä
kanavoimaan viestejä hoidon aikana. Voit tehdä hoitoja
kotoa käsin ja käyttää puhelinta tai sähköpostia ollessasi
yhteydessä asiakkaan kanssa hoidon aikana. Hinta: 290 €
/ 270 € sisältää lounaan ja teen, lauantaina sekä hedelmiä
ja teen sunnuntaina, manualin ja diplomin sekä mahdollisuuden kerrata kurssi ilmaiseksi myöhemmin. www.
clairvoyant-healing.com, info@clairvoyant-healing.com

Ma 20.6. klo 18
SYDÄNSUVEN AURINKO, Aurinkokuoron Juhannusjuhla

Tutustumista Werbeck-lauluun (katso kurssi 12.-13.3.),
Aurinkokuoro, yhteislaulua. Pääsymaksu 7 € sis. makoisan tarjoilun. Ilmoittautuminen p. 044 5929324.

Turun Luontaishoitola

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

