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TOISTUVAT TAPAHTUMAT
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 18.–19.3.

Tiistaisin parillisina viikkoina
klo 18.30–20.30
URANTIA-LUKUPIIRI

Keskustelua uskonnosta, filosofiasta ja tieteestäkin Urantia-kirjaan pohjautuen.
Lisätietoja: Tapio Pulli 050 540 4582. Lue s. 9.

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

Ke 8.3. klo 18.00
VUOSIKOKOUS, Turun Henkisen Kehityksen
Yhdistys ry

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

Su 12.3 klo 10.00- 13.30
KUNDALIINIJOOGA – pikatie tietoisuuteen,
Harijot Kaur – Merjam Auraskari

Tämä työpaja antaa tilaisuuden kokea oma
voimasi. Kundaliinijooga on monimuotoista
ja helposti lähestyttävää yksinkertaisten, mutta
tehokkaiden harjoitusten vuoksi. Saat mukaasi
apuvälineitä arkipäiväsi tueksi.
Avoin kaikille kokemuksesta, iästä, muodosta,
kunnosta, uskonnosta tai muusta kuvitellusta rajoituksesta riippumatta. Myös 9.4, 21.5, 11.6. Tuo
mukaan joogamatto, tukeva tyyny pehvan alle,
lämmintä lepoa varten ja vesipullo. Pukeudu
rennosti, mukavasti, ei liian hennosti. Pääsymaksu 40€, kaikki 4 kertaa 120€. Sisältää virvokkeita
ja materiaalia. Ilmoittaudu suoraan opettajalle
harijot@rootlight.se matkajärjestelyjen vuoksi
viimeistään viikko ennen tapahtumaa.
Lue s. 8.

La-su 18.-19.3. klo 12-17
WERBECK-LAULUkurssi, Markku Lulli-Seppälä

www.turunhenkinenkeskus.konsankartano.fi
Tiedustelut p. 044 5929324. Katso s. 3.

HELMIKUU
Ke 8.2. klo 18.00
PARANTAVIEN ENERGIOIDEN ILTA, Turun
Henkisen Kehityksen Yhdistys

MAALISKUU

Tarjoamme halukkaille henkiparannusta eri
tekniikoin ja voit halutessasi itse toimia parantajana muille. Olet myös tervetullut vain istumaan ihaniin parantaviin energioihin. Otamme
vastaan kaukoparannuspyyntöjä!
Yhdistys tarjoaa yrttiteen. http://henkisyys.fi,
thky@gmail.com. Puh. 044-783 3888. Olemme
Facebookissa!

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. Tied ja ilmoitt. p. 044
5929324

Ti 21.3. 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

Ke 22.3. klo 18.00
HENKITAIDETTA, Turun Henkisen Kehityksen
Yhdistys ry

Opettelemme henkitaidetta tekniikalla, jolla
kaikki onnistuvat!
Materiaalimaksu 5€/henkilö. Yhdistys tarjoaa
yrttiteen. http://henkisyys.fi, thky@gmail.com.
Puh. 044-783 3888. Olemme Facebookissa!

To 23.3. klo 10-17.30
ASYRA -MITTAUKSIA kehosi hyväksi

Tiedätkö miten kehosi voi? Ravintoterapeutti
Leena Sipilä mittaa galvaaniseen ihoreaktioon
perustuvalla Asyra- laitteella kehostasi faktatietoa mm. vitamiineista, kivennäisaineista,
rasvahapoista ja proteiineista sekä ruoka-aineherkkyyksistä. Päivän aikana mahdollisuus
tutustua myös saksalaisiin, laadukkaisiin, tutkittuihin ja turvallisiin FitLine-ravintolisiin
(6258740.well24.com) .
Varaa aikasi tarjoushintaan 50,- (norm. 90,-).
50 min. kivuton ja helppo, sopii kaikenikäisille.
Ajanvaraus 045-673 9339 /Asta Koskenoja.

TI 28.3. klo 18
AINEENVAIHDUNTAOHJELMA-info

Tehokas aineenvaihduntaohjelma, jossa kehoa
puhdistetaan oikean ruokavalion sekä tutkittujen, turvallisten, ”luonnon raaka-aineista”
valmistettujen ravintolisien avulla. Tuloksena
enemmän energiaa, parempaa vointia, makeammat unet ja kevyempi vartalo.
Tervetuloa! Vapaa pääsy. Lisäinfo 050-411
7360/Marika Suuronen

HUHTIKUU
Ke 5.4. klo 18.00
VÄLITÄMME RAKKAUDELLISIA VIESTEJÄ
HENKIMAAILMASTA! Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys ry

Oviraha 3€/henkilö. Yhdistys tarjoaa yrttiteen.
http://henkisyys.fi, thky@gmail.com. Puh. 044783 3888. Olemme Facebookissa!

Su 9.4. klo 10.00- 13.30
KUNDALIINIJOOGA – pikatie tietoisuuteen,
Harijot Kaur – Merjam Auraskari
Katso 12.3.

Avaudu sisäiselle luovalle ohjauksellesi meditaation, kirjoittamisen ja maalaamisen avulla.
Se, mitä löydät ja teet, toteutuu helposti, koska
sinussa oleva Valon Lapsi elää rakkauden ja ilon
virtauksessa, jossa kaikki on mahdollista. Tuo
mukanasi mielivärejäsi ja A3 kokoista valkoista
paperia sekä muistiinpanovälineet. Paikan päällä
on myös värejä ja paperia. Ei edellytä taiteellisia
kykyjä, teet kuvia vain itsellesi. Luova tekeminen
rentouttaa, energisoi, kehittää itsetuntemusta,
inspiroi. Hinta 30 € käteismaksuna, sis. kahvin/
teen sekä pientä suolaista ja makeaa.
Ilmoittaudu tekstiviestillä 0400 939 696 tai sisainen.sointu@gmail.com.

Su 23.4. klo 11-17
AVAA SYDÄMESI ENKELEILLE -workshop,
Susan Heijari

Seurataan Diana Cooperin opettamaa workshopmuotoa. Meditaatiot auttavat herkistymään valoolennoille, jotka leijuvat ympärillämme kaikkina
kellon aikoina. Päivä koostuu rentoutumisesta,
mutta myös tekemisestä yksin, pareittain tai
ryhmässä. Teemme enkelitoiveita ja havahdumme sille ihanalle ajatukselle, että elämälläsi on
mahdollisuus tulla juuri sellaiseksi kuin sen toivot olevan, tietoisesti ja yhdessä enkelien kanssa.
Kurssipäivä on iloinen, rento ja turvallinen tapahtuma oppia tuntemaan omaa itseä.
Hinta 50 €, joka sisältää kurssimateriaalin, juomaa ja pientä purtavaa. Lounastauko n. klo
13:45 - 14:30 (Omat eväät) Ilmoittautuminen
15.4. mennessä: susanheijari@gmail.com tai
044 9884985 (min.6, maks. 20 henkeä)
Lue s. 19.

TOUKOKUU
Su 7.5. klo 10.00-17.00
Aivot ja keho tasapainoon,
AIVOJUMPPA JA TUPLAKUVATAITEILU,
Kinesiologi Vuokko Alvari

Tule virittymään itsesi äärelle! Teemme useita
Aivojumppa-Brain Gym® -harjoituksia. Virkisty, rentoudu ja tasapainotu sekä aivojen, mielen,
että kehon osalta. Saat apua myös keskittymiseen, muistamiseen, oppimiseen ja kivun helpotukseen. Loppupäivästä käytämme 2-3 tuntia

Aivojumppaan kuuluvaan uutuuteen: Tuplakuvataiteiluun. Silloin piirrämme ja maalaamme
kahdella kädellä yhtä aikaa eri tekniikoin. Tässäkin tasapainotumme. Tuo värikyniä, vahakyniä, tusseja, vesivärejä, sormivärejä... (tai lainaa
minulta). Paja on tarkoitettu 12–100-vuotiaille.
Maksu 94,00, sis. alv. Kysy lisää ja ilmoittaudu
050 555 4442 (myös soittopyyntö/teksti), vuokko.alvari@gmail.com. Kurkkaa www.alvari.com.
Virallisia kv. 4 pv. Aivojumppakursseja ja Aivojumpan sekä muun kinesiologian yksilövastaanottoja tilauksesta myös Konsan Kartanossa.
Lue www.sateenkaarisanomat.net, nro 37 s. 17.

Ti 9.5. 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

Ke 17.5. klo 18.00
WORKSHOP / KEVÄTKAUDEN PÄÄTÄJÄISET!
Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys ry

Kaikille sopiva! Tehdään erilaisia henkisiä harjoituksia hyvän henkimaailman ohjauksessa.
Kahvitarjoilu! http://henkisyys.fi, thky@gmail.
com. Puh. 044-783 3888. Olemme Facebookissa!

La 20.5. klo 10–18
”NAISELLISEN ENERGIAN AALTO”-seminaari,
Anna Backlund

IIKA Books kirjakustannus järjestää ”Naisellisen energian aalto” seminaarin, joka osittain
perustuu ”Kirja naisellisuudesta” kirjaan.
Tämä seminaari on opas naiselle oman sisäisen
naisellisen energian löytämiseen ja sen käyttämiseen jokapäiväisessä elämässä. Naisellisen energian aalto on erityinen energian laatu, joka on
vain naisten käytettävissä. Seminaari tarjoaa tietoa siitä, miten nainen voi hyödyntää tätä energiaa muun muassa perhe- sekä sosiaalisten suhteiden rakentamisessa sekä ylläpitämisessä, itsensä
toteuttamisessa sekä onnellisen ja harmonisen
elämän luomisessa. Lisäksi saat tietoa tekijöistä, jotka saavat naisellisen energian vuotamaan
kehosta sekä menetelmistä, jotka auttavat ehkäisemään tätä energian vuotoa. Seminaarissa käydään lisäksi läpi miesten ja naisten energeettisiä
pääeroja sekä monia muita hyödyllisiä asioita
vahvojen ihmissuhteiden ja naisen onnellisuu-

den luomisesta. Tervetuloa seminaariin!
Hinta: 95€ (sisältää teen/kahvin ja naposteltavaa). Ilmoittautuminen www.iika.fi.
Lue s. 22.

Su 21.5. klo 10.00- 13.30
KUNDALIINIJOOGA – pikatie tietoisuuteen,
Harijot Kaur – Merjam Auraskari
Katso 12.3.

Pe–su 26.–28.5. Johanna Tiaisen vastaanotto

Selvännäköistuntoja, energiahoitoja, enkelihoitoja, intuitiivista hierontaa, regressioterapiaa. Kysy
reiki- ja enkelikursseista johannatiainen11@
gmail.com +00460737353021 www.clairvoyanthealing.com tai fb. (opisk. ja eläkel. alennuksella)

La 27.5. klo 13–15 JOHDATETTU MEDITAATIO
JA KANAVOINTIA ENKELEILTÄ, Cosmic Johanna

Opit, miten voit itse jatkaa yhteyttä enkelten kanssa ja miten enkelit voivat auttaa ja tukea sinua
elämässäsi. Hinta: 20 €. Ilmoittaut. johannatiainen11@gmail.com, www.clairvoyant-healing.com

Su 28.5. klo 12–17 KYLVÖJUHLAT

Pihatapahtumassa ohjelmaa. Päärakennuksessa
klo 14 Cosmic Johannan luento: ”Anteeksi antamisen lahja itsellesi”. Oletko valmis antamaan
anteeksi itsellesi tai vihamiehillesi? Teemme
meditaation ja harjoituksen, joka tukee meitä
tässä työssä. Oviraha: 10 €
Myyntitorilla maan antimia ja käden tuotteita.
Pöydät 20 € (varaa ajoissa p. 044 5929324). Puhvetissa hernekeittoa, konsapurilaisia ym. herkkuja. Katso www.konsankartano.fi

KESÄKUU
Su 11.6. klo 10.00- 13.30
KUNDALIINIJOOGA – pikatie tietoisuuteen,
Harijot Kaur – Merjam Auraskari
Katso 12.3.

Ma 19.6. klo 18
SYDÄNSUVEN AURINKO, Aurinkokuoron
juhannusjuhla

Tutustumista Werbeck-lauluun (katso kurssi
18.-19.3.), Aurinkokuoro, yhteislaulua. Pääsymaksu 7 € sis. makoisan tarjoilun. Ilmoittautuminen p. 044 5929324. Kaikki laulamisesta
kiinnostuneet tervetuloa!

Turun Luontaishoitola

Konsan Kartano
//

tarjoaa edullista majoitusta seka juhla. ja kurssi.tilavuokrausta 135.vuotiaassa maatalossa

rumpu-ukko
kuudesaisti.net
HENKISTÄ
uniikkeja
shamaanirumpuja LUETTAVAA
shamandrum.fi - 045 1958666

Ke 19.4. klo 18-21
VALON LAPSI -WORKSHOP, Pirkko Kanerva,
energiahoitaja

NETISSÄ

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

Rosen-metodi
Kosketusta keholle ja mielelle
Riitta Kivimäki
0400 608604
diodio@saunalahti.fi
Turussa ja Salossa

Hoito &Valmennus

RAUHA

• Aivojumppa®-, Vapaaksi stressistä-,
Touch for Health-, Painonhallintaym. kinesiologian viralliset kurssit
lähinnä ammattilaisille
• Yksilövastaanotto, myös työpaikallesi

Varaukset www.alvari.com
vuokko.alvari@gmail.com, 050 555 4442.

