
TOISTUVAT TAPAHTUMAT
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 23.–24.3.
Tiistaisin (joka kuukauden viimeinen) klo 18 
REIKI-TAPAAMINEN, ohjaajana  
Maritta Danielsson, reikimaster
Tapaamiseen ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat 
käyneet reiki 1 ja reiki 2 -kurssin Usuin menetel-
mällä. Keskustellaan ja hoidetaan toisiamme. Voit 
ehdottaa aiheita ja ideoita. Tule tutustumaan ja 
viihtymään yhdessä. Hinta 10 € / kerta. Ilmottau-
du ma-pe klo 20-21 p. 044 2004402 tai laita viesti.
Keskiviikkoisin parittomilla viikoilla klo 18 
ESKO JALKANEN LUONNONVOIMAT YHDISTYS RY
www.eskojalkanen.net
Turun kuntoutusryhmän Stella Aboensis - valon 
välittäjät kokoontuminen. Kaikki peruskurssin käy-
neet joukolla mukaan. Tiedustelut paavo.suorsa[at]
gmail.com, minna.m.laakso@hotmail.com
Torstaisin klo 18.30 
TURUN HENKINEN KESKUS RY:N LUENTOILLAT 
www.konsankartano.fi/turun_henkinen_keskus.
html
Tiedustelut p. 044 592 9324
Katso ohjelma s. 19.
VIISI TIIBETILÄISTÄ -liikesarjan harjoittelua, 
Maritta Danielsson, reikimaster
10 vkoa, 10 € / kerta. Lue artikkeli s. 16. Ilmoittau-
du ma-pe klo 20-21 p. 044 2004402 tai laita viesti. 
Harjoitukset alkavat, jos osallistujia on riittävästi.

HELMIKUU
Ke 6.2. klo 18  
PARANTAVIEN ENERGIOIDEN ILTA, Turun Henki-
sen Kehityksen Yhdistys
Tarjoamme halukkaille henkiparannusta eri tek-
niikoin ja voit halutessasi itse toimia parantajana 
muille. Olet myös tervetullut vain istumaan iha-
niin parantaviin energioihin. Otamme vastaan 
kaukoparannuspyyntöjä! Vapaaehtoinen oviraha. 
Yhdistys tarjoaa yrttiteen. http://www.henkisyys.
fi, henkisyys.thky@gmail.com. Olemme Faceboo-
kissa! Puh. 044-783 3888
Ti 19.2. klo 18-20.30  
TANTRAILTA, Aliisa Tiuraniemi ja Jolanda 
Nurmisuo
Maa-Ilma Tantran työpajoissa sukelletaan tantran 
maailmaan erilaisten harjoitusten kautta. Lähestym-
me tantraa yksilön matkana kohti autenttista, vapaa-
ta olemista. Alkeiskurssin työpajat sopivat kaikille, 
jatkokurssin työpajoihin osallistuaksesi sinun tulee 
olla käynyt Rajat-työpaja tai olla muuten aiempaa 
kokemusta tantrasta sekä tietoisuutta omista rajois-
tasi. Kausikortti (4x työpaja) 65€. Kertamaksu 20 € / 
15 € (työttömät, opiskelijat ja eläkeläiset). Ilmoittau-
tumiset ja infoa: maailmatantra@gmail.com Face-
book: Maa-Ilma Tantra, Instagram: @maailmatantra

Su 24.2. klo 14 
BOSNIAN PYRAMIDIALUEEN MYSTEERIT -luento, 
Matti J. Salo
Lue artikkeli s. 14–15. Pääsymaksu 10 €.

MAALISKUU
Ke 6.3. klo 18 
Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys ry:n 
VUOSIKOKOUS
Kahvitarjoilu http://www.henkisyys.fi, henkisyys.
thky@gmail.com, Olemme Facebookissa! Puh. 
044-783 3888
To 14.3. klo 18-21  
TANTRAILTA, Maa-ilma Tantra, JATKOKURSSI 
Katso 19.2.
La-su 16.-17.3.  
SATEENKAARIPÄIVÄT
Katso ohjelma s. 19.
Ti 19.3. klo 18-20.30  
TANTRAILTA, Maa-ilma Tantra, ALKEISKURSSI
Katso 19.2.
Ke 20.3. klo 18  
PAINONHALLINTAKURSSI, Virve Forsman
Haluatko pudottaa painoasi? Syödä terveellises-
ti? Ilman nälkää? Ilman liikunnan yliannostusta? 
Voiko tämä olla totta? Kyllä. Itse laihdutin kuu-
kaudessa 7 kg tällä menetelmällä. NLP Traineri-
na ja Young Living öljyjen asiantuntijana osaan 
motivoida sinut ja tehdä sellaisen ruokaohjelman, 
mihin sitoudut helposti. 3 kk:n kurssin hinta 180 
€ sisältää Young Living eteeriset öljyt, ravintolisät, 
konsultaation, ryhmätapaamiset ja henkilökohtai-
set tapaamiset, jossa luodaan tavoitteet ja raken-
netaan sinulle sopiva ruokaohjelma ym. sekä fb 
ryhmä, joka on tarkoitettu ryhmäläisille. Toisen ja 
kolmannen kuukauden aikana tarvittavat tuotteet 
kurssilainen tilaa itse, jotta tuotteet tukisivat juuri 
omaa painonhallintaa. Kurssi on pilotti, joten seu-
raava kurssi ei tule olemaan näin edullinen. Sitovat 
ilmoittautumiset: Virve / 050 5311532
La-su 23.-24.3. klo 12-17  
WERBECK-laulukurssi, Markku Lulli-Seppälä
Lauluäänen vapauttamisen tie. Harjoitellaan ää-
nenmuodostusta Valborg Werbeck-Svärdströmin 
kehittämällä menetelmällä. Kun ääntä ei ”tehdä” 
tai pakoteta, vaan poistetaan esteet sen syntymi-
selle, saadaan aikaan kokemus soivasta tilasta ja 
laulaminen käy helpoksi, kauniiksi ja ääntä rasit-
tamattomaksi. Sopii vasta-alkajille sekä laulamista 
harrastaneille. Ammattilaulajakin löytänee laula-
miselleen uuden suunnan ja uusia virikkeitä. Hinta 
60 €, sis. ruokailut. Tied ja ilmoitt. p. 044 5929324.
Su 24.3. klo 17.30  
MATKA SISÄISEEN MAAILMAAN,  
Journey to the Inner Realms
Äänimatka on somaattinen kehoa ja mieltä ren-
touttava kokemus, joka lisää itsetuntemusta ja 
yhteyttä itseen. Voimme äänimatkan aikana si-
säisessä maailmassamme nähdä värejä, muotoja, 
kokea hajuja ja makuja. Viritellä, käsittää ja viestiä 
erilaisia psyykkisiä merkityskokonaisuuksia. Ren-
toutua ja leikkiä. Tajunnan syvimmät kerrokset 
rakentuvat äänestä, värähtelyistä ja rytmistä. Ääni 

voi olla sisäisen maailman hallitsemisen ja jäsentä-
misen väline, jonka avulla voidaan avata väyliä ja 
mahdollistaa liikkuminen syvällisilläkin alueilla. 
Äänimatkalla käytämme erilaisia perinteisiä ääni-
hoitoon tarkoitettuja instrumentteja didgeridoosta 
gongiin kuin myös uudempia, kuten handpan (spa-
ce drum). Teemme alkuun hengitysharjoituksia. 
Mukaan tarvitset joogamaton, mukavat vaatteet ja 
vesipullon. Hinta: 20 €, 10 € / opiskelijat, eläkeläi-
set, vähävaraiset. Ilmoittautuminen: fb:in eventtiin 
tai sähköpostilla myotavarahtely@gmail.com Myö-
tävärähtely on kolmihenkinen turkulainen ääni-
matkoja ja -rentoutuksia tekevä kollektiivi. Meidät 
voi tilata erilaisiin tilaisuuksiin, meditaatioretrii-
teille, joogakouluihin, yritysten virkistyspäiviin tai 
tilata yksityisiä äänirentoutuksia.
Ti 26.3.2019 klo 17.30 - 20.30 
TRE (Tension Releasing Exercises)  
-Stressinpurkukurssi, Maria Nurmela
Haluatko oppia rentouttamaan kehon ja mielen 
luonnollisella tavalla? Meihin luotu palautumisme-
kanismi ei välttämättä käynnisty enää automaat-
tisesti, koska olemme oppineet tukahduttamaan 
stressaavan tilanteen aiheuttaman lihasjännityksen 
kehossamme. Tällöin kehomme ei kykene noudat-
tamaan luonnollista jännittymisen ja levon rytmiä. 
Mielemme voi olla jatkuvasti huolestunut tai kireä. 
Yksinkertaisten TRE-Stressinpurkuliikkeiden avul-
la palautumismekanismi voidaan saada meissä taas 
käyntiin. TRE-menetelmää käytetään menestyk-
sekkäästi jo yli 40 maassa. TRE-Stressinpurkukurssi 
sopii kaikille perusterveille, omasta hyvinvoinnis-
taan kiinnostuneille. Kurssin hinta on 65 € sisältä-
en kotiharjoitteluohjeet. Kurssille mahtuu enintään 
15 osallistujaa. Ilmoittautuminen viimeistään 22.3. 
Ilmoittauttumiset ja lisätietoja kurssin ohjaajalta: 
p. 040-7216637, maria.nurmela@gmail.com
To 28.3. klo 18.00 – 20.00  
MEEDIOTILAISUUS, Anu Väisänen & Alan Graig 
Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys ry
Rakkaudellisia viestejä henkimaailmasta. (Nave-
tan vintti) Oviraha 20 €. http://www.henkisyys.
fi, henkisyys.thky@gmail.com. Olemme Faceboo-
kissa! Puh. 044-783 3888

HUHTIKUU
Ti 2.4. klo 18-20  
Sydämen Valo ENKELIMEDITAATIO,  
Pirkko Kanerva
Parantava sydäntä puhdistava voimakas medi-
taatio toteutuu enkelien ohjauksessa seitsemän 
säteen energioissa. Hoito ohjautuu jokaiselle yksi-
löllisesti. Aluksi on lyhyt johdanto enkelikunnan 
tasoista. Aikaa on varattu myös keskusteluun. 
Ilmoittautuminen 0400-939696 tekstiviestillä su 
31.3. mennessä. Pientä tarjoilua. Hinta 25 € kätei-
sellä. Lue artikkeli s. 12.
Pe 5.4. klo 18-20  
MEDITAATIOILTA, Cosmic Johanna Tiainen
Katkaistaan sidoksia menneisiin suhteisiin. Va-
pautetaan energiaa ja vahvistetaan suhdetta it-
seemme. Anteeksi antamisen meditaatio erik-
seen. Hinta 20 € / 15 € (opisk. ja eläkel.) sisältää 
yrttiteen.
Pe–su 5.–7.4. energiahoitoja ja selvänäköistunto-
ja, ajanvaraukset johannatiainen11@gmail.com

La–su 6.–7.4. klo 12–16  
ENKELIENERGIAHOITO kurssi,  
Cosmic Johanna Tiainen
Opit olemaan kanava enkeleille ja heidän läsnäolol-
leen. Teemme energiahoitoja, jossa enkelit ohjaavat 
intuition kautta sekä muuta parityöskentelyä, joissa 
enkelit ovat läsnä. Käytämme enkelioraakkelikort-
teja. Voit ottaa mukaan myös omat kortit. Hin-
ta 170 € / 150 € (opisk. ja eläkel.) sis. hedelmiä ja 
teetä. Parempi, että syöt ennen tai kurssin jälkeen 
tukevammin. (Cosmic Johanna Tiainen 18 vuotta 
henkisellä hoitoalalla).  Ilmoittautumiset: johanna-
tiainen11@gmail.com PayPal löytyy.
To 11.4. klo 18-21  
TANTRAILTA, Maa-ilma Tantra,  
JATKOKURSSI
Katso 14.2.
Ti 16.4. klo 18–20.30  
TANTRAILTA, Maa-ilma Tantra, ALKEISKURSSI
Katso 14.2.
To 25.4. klo 18  
VIESTINVÄLITYSHARJOITUKSIA, Turun Henkisen 
Kehityksen Yhdistys ry
Harjoittelemme turvallisessa ja kannustavassa il-
mapiirissä toimimista viestinvälittäjänä näkymät-
tömän ja näkyvän maailman välillä. Kaikki ovat 
tervetulleita kokemuksesta riippumatta! (Navetan 
vintti) Vapaaehtoinen oviraha.
http://www.henkisyys.fi, henkisyys.thky@gmail.
com. Olemme Facebookissa! Puh. 044-783 3888

TOUKOKUU
Su 5.5. klo 11.30-15.30 
Ayurvedinen elämäntyyli & joogaterapia, 
Deeana Lehtinen
Herätä uinuvat voimavarasi ja hyödynnä käytössä-
si olevia vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Kurssilla 
etsimme omia tärkeitä voiman ja elämänilon lähtei-
tämme liikkuen, hengitellen ja keskenämme jakaen. 
Opit mm. millä yksinkertaisilla keinoilla voit vaikut-
taa hyvinvointiisi parhaiten. Kurssi on kuin matka 
sisimpääsi ja vahvistaa yhteyttäsi itseesi. Ayurveda ja 
jooga ovat tuhansia vuosia vanhoja hyvinvointimene-
telmiä, joilla pyritään elinvoiman vahvistamiseen ja 
elämänlaadun parantamiseen. Kurssi soveltuu kaiken 
kuntoisille ja -ikäisille. Sopii erityisesti niille, jotka ha-
luavat eroon huonosta kunnosta ja stressistä. Muka-
na: mukavat vaatteet, joogamatto/alusta, vesi, tarvit-
taessa jotain syötävää. Hinta: 40 €. Ilmoittautumiset: 
coachingandtherapy@gmail.com. Lue artikkeli s. 7.
La 11.5. klo 9-16  
PERHEKONSTELLAATIO-workshop, Raija Rantola
Tutkimme konstellaatiomenetelmällä omia yli-
sukupolvisia tunteita ja tarinoita. Menetelmä on 
draamamenetelmä, jossa muut rakentavat sinun 
tarinasi ja sinä saat vain katsoa ja eheyttää omaa 
kokemustasi. Voit tulla tutustumaan, vaikka et ha-
lua tehdä omaa konstellaatiota, sillä osallistumi-
nen muiden draamaan on yhtä kokemuksellista 
kuin oman draaman tutkiminen. Hinta 80€ sis. 
24% alv. Ilm. info@debaatti.fi tai 040 59 55 801. 
https://www.facebook.com/debaatti/
Tule kuuntelemaan esittelyluento Turun henkisen 
keskuksen iltaan 9.5. klo 18.30. Katso s. 19.

Ke 15.5. klo 18  
JUKKA VIERTOMANNERIN luento, Turun Henkisen 
Kehityksen Yhdistys ry
Aiheena Vesimiehen ja lopun ajan teemat. Oviraha 
20 €. http://www.henkisyys.fi, henkisyys.thky@gmail.
com. Olemme Facebookissa! Puh. 044-783 3888
To 16.5. klo 18-21  
TANTRAILTA, Maa-ilma Tantra, JATKOKURSSI
Katso 14.2.
Pe 17.5. klo 18-19.30  
MEDITAATIOILTA, Cosmic Johanna Tiainen
Sisäinen lapsi -meditaatio ja anteeksi antamisen medi-
taatio ”oh opono pono” sisäiseen yhteyteen ja itsensä 
rakastamiseen. Vahvistetaan yhteyttä sydän-chakraan.  
Hinta 15 € / 12 € (opisk. ja eläkel.) sis. yrttiteen.
La 18.5. klo 11-17  
TAROT-TULKINTA kurssi,  
Cosmic Johanna Tiainen 
Opit Tarot-korttien perusteet. Käymme läpi arkki-
tyyppejä ja numeroitten tarkoitusta. Opit tekemään 
joitakin valittuja Tarot-tulkintoja. Aikaisempi ko-
kemus ei ole tarpeellinen. (Cosmic Johanna Tiai-
nen on tehnyt Tarot-tulkintoja ja selvänäköistun-
toja n. 18 v.)  Hinta 100 € / 80 € (opisk. ja eläkel). 
Ilmoittautumiset johannatiainen11@gmail.com
La 18.5. klo 19-20 
TÄYDENKUUN MEDITAATIO,  
Cosmic Johanna Tiainen 
Johdatettu meditaatio, jossa kohtaat henkioppaan. 
Hän auttaa sinua pääsemään päämäärääsi. Myös 
voimaeläimet ovat  läsnä sisäisellä matkalla, joka 
lopuksi vahvistuu rummutuksella (=shamaanimat-
ka). 15 € / 12 €. Matkan jälkeen tarjolla yrttiteetä. 
Ilmoittautumiset info@clairvoyant-healing.com
Su 19.5. klo 12-17  
KYLVÖJUHLAT
Myyntitorilla maan antimia ja käden tuotteita, 
ohjelmaa, arpajaiset. (Myyntipöydät 20 €, varauk-
set p. 044 5929324) Puhvetissa hernekeittoa, kon-
sapurilaisia ym. herkkuja. Päärakennuksen salissa 
klo 14-15 Cosmic Johanna Tiaisen luento: Hen-
kioppaat. Johdatettu meditaatio vahvistamaan 
yhteyttä henkioppaisiin ja aktivoimaan intuitiota. 
Oviraha luennolle 10 € / 8 € (opisk. ja eläkel.).
Raunistulan kirpputoripäivä

Ti 21.5. klo 18-20.30  
TANTRAILTA, Maa-ilma Tantra, ALKEISKURSSI
Katso 14.2.
Ke 29.5. klo 18 
Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys ry:n 
KEVÄTJUHLA
Virittäydymme kesään nauttien rentouttavien 
parantavien äänimaljojen värähtelyistä. Navetan 
vintti. Kahvitarjoilu. Vapaaehtoinen oviraha.
http://www.henkisyys.fi, henkisyys.thky@gmail.
com. Olemme Facebookissa! Puh. 044-783 3888

KESÄKUU
La 15.6. klo 11-14  
VILLIYRTTIRETKI, Virpi Hirvensalo
Tehdään Aurajokirantaan retki, jolla opit tunnis-
tamaan tutuimpia villiyrttejä maastossa. Kerääm-
me yrtit herkulliseen smoothieen, joka valmiste-
taan retken jälkeen Konsan Kartanossa. Voit ottaa 
mukaasi kopan ja kerätä villiyrttejä myös kotiin 
ruoan valmistukseen tai kuivattavaksi. Samalla, 
kun nautitaan välipalaa, kuulet yrttien käsitte-
lystä, säilömisestä ja hyödyntämisestä ruoaksi ja 
helposti valmistettaviksi hyvinvointituotteiksi. 
Kotiin viemisiksi saat tiivistelmän kurssin sisäl-
löstä joko sähköisenä tai paperiversiona valintasi 
mukaan sekä yrttireseptejä. Kurssin hinta 30 €. Il-
moittaudu viimeistään 1.6. joko maksamalla retki 
verkkokauppaan tai laittamalla sähköpostia / vies-
tiä Facebookissa. Retken voi maksaa tällöin pai-
kan päällä käteisellä tai kortilla. Virpi / Vihreä ilo, 
p. 040 53 73 143, vihreailo@gmail.com, facebook.
com/vihreailo. Linkki verkkokauppaan: https://
holvi.com/group/8wMzGC+vihrea-ilo/store/pro
duct/55567ddf01f4c389e6f84131a9ce50d7/
Ma 17.6. klo 18  
SYDÄNSUVEN AURINKO,  
Aurinkokuoron Juhannusjuhla
Tutustumista Werbeck-lauluun, Aurinkokuoro, 
yhteislaulua. Pääsymaksu 7 € sis. makoisan tar-
joilun. Ilmoittautuminen p. 044 5929324. Kaikki 
laulamisesta kiinnostuneet tervetuloa!
Katso kurssi 23.-24.3.
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Konsan Kartano 
tarjoaa edullista majoitusta seka// juhla. ja  
kurssitiloja 139.vuotiaassa maatalossa
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