
TOISTUVAT TAPAHTUMAT
Maanantaisin klo 18 
(kuukauden viimeiset maanantait), 
Reiki-tapaamiset, ohjaaja reikimaster 
Maritta Danielsson.
Tapaamiseen ovat tervetulleita kaikki, jotka 
ovat käyneet Reiki 1 ja Reiki 2 kurssin Usuin 
menetelmällä. Keskustellaan ja hoidetaan 
toisiamme. Voit ehdottaa aiheita ja ideoita. 
Tule tutustumaan ja viihtymään yhdessä. 
Hinta 10 € /krt. Ilmoittaudu ma-pe klo 20-21 
p. 044 200 4402 / soitto tai tekstiviesti.
Varmista kokoontumistilanne soittamalla.
Keskiviikkoisin klo 18 (parittomat viikot) 
Esko Jalkanen – Luonnonvoimat yhdistys ry
Turun kuntoutusryhmän, Stella Aboensis – 
valon välittäjät, kokoontuminen. Kaikki pe-
ruskurssin käyneet joukolla mukaan. 
www.eskojalkanen.net
Varmista kokoontumistilanne ja muut 
tiedustelut: 
Paavo Suorsa, 040 9004070, 
paavo.suorsa@gmail.com tai  
Minna Laakso, 040 705 5746, 
minna.m.laakso@hotmail.com.
Torstaisin klo 18.30 
Turun henkinen keskus ry:n luentoillat
Katso ohjelma s. 12.
Ohjelma ja ohjelmanmuutokset: www.kon-
sankartano.eu / Turun henkinen keskus ry. 
Tiedustelut p. 044 5929324

MAALISKUU
La 6.3. klo 10-18 VAPAAKSI KUORESTA –päi-
vä, Sanna Suutari ja Luke Hay
Päivän aikana tutustutaan käytännön kaut-
ta siihen, mitä Self inquiry on ja paneudu-
taan yleisesti kärsimyksen syihin. Erilais-
ten harjoitusten kautta opitaan, miten itseä 
koskevista tietoisista ja tiedostumattomista 
uskomuksista voi vapautua. Yhdessä tar-
kastellaan lisäksi eri pelkoja ja tutustutaan 
siihen, mitä tiedostumaton syyllisyys on. 
Yleisesti päivä auttaa vapautumaan eri kärsi-
mystä tuottavista uskomuksista ja muistoista 
sekä niiden vaikutuksesta arkielämässä. Har-
joituksilla on henkisen hyvinvoinnin lisäksi 
myös fyysisiä oireita parantava vaikutus.  
Lue lisää Sateenkaarisanomista:  nro 45, s. 13.
Sanna Suutari on itsetuntemus -ja ihmissuh-
deohjaaja. Hän on  kirjojen Maailman lyhyin 
matka ja Kuoren läpi vapauteen kirjoittaja. 
Luke Hay on sertifioitu Living inquiry -oh-
jaaja. Heillä molemmilla on monen vuoden 
kokemus syvällisestä itsetuntemuksesta ja 
muiden tukemisesta tällä samaisella polulla. 
Päivän aikana on lounastauko ja kahvitauko. 
Tuo mukanasi lounasta (sen voi säilyttää ja 
lämmittää paikan päällä). Vaihtoehtona on 
syödä alakerran Navetta kortteliravintolassa. 
Talo tarjoaa kahvin/teen. Puhekieli on suomi.
Osallistujamäärä on maks. 8 henkilöä + ohjaa-
jat (Sanna & Luke). Osallistumismaksu  95 €. 

Ilmoittautumiset: sanna@vapaaksikuoresta.
com Jos sinulla on kysyttävää, otathan yh-
teyttä. ♥ Sanna & Luke
www.vapaaksikuoresta.com |   www.free-
domfromtheshell.com
Ti 9.3. klo 18-20 ENKELILAADUT JA 7 SÄDETTÄ, 
Pirkko Kanerva
Alustus säteiden energioista, jotka auttavat 
meitä arkielämän haasteissa. Illan lopuksi 
meditaatioharjoitus, jossa jokainen voi tun-
nistaa itsessään parantavan energian läsnä-
olon. Osallistumismaksu 10 € (käteisellä).   
Ilmoittaudu   tekstiviestillä p. 040 093 9696. 
Lue artikkeli s. 16.
Su 14.03. klo 18-21 Naisten Uudenkuun Piiri 
+ Cacao Ceremony, Suzanneanita
Läpi historian naiset ovat istuneet piireissä ja 
jakaneet viisauksia, iloja, suruja sekä palvo-
neet jumalia ja tehneet rituaaleja. Kokoontu-
miset tapahtuivat yleensä kuunkierron mu-
kaan. Erityisen tärkeä on yhteisö, ihmiset, 
kenen kanssa pystyy luomaan visioita sekä 
jakamaan unelmia vapaasti. 
Energisesti uusi kuu avaa portaalin tunnetun 
ja tuntemattoman maailman välille - alita-
junnan ja tietoisuuden välille. Uudenkuun 
aikana intuitiomme sekä yhteys oppaisiim-
me vahvistuu. Kaikki, jotka ovat naisia tai 
naiseksi itsensä identifioivat, ovat tervetullei-
ta. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta henki-
syydestä tai rituaaleista. Tule sellaisena kuin 
olet. 
Teemat: Feminiininen energia & womb wis-
dom, “kohtuviisaus”. Intuitio & unimaailma. 
Ohjelma:   uudenkuun rituaalit, kortin nos-
tot, intentiot & kirjoittaminen,   vapaaehtoi-
nen jakaminen, Cacao-loppuseremonia tai 
vaihtoehtoisesti tee. 
Suzanneanita on Shamanistinen Ritualisti ja 
spiritualinen mentori naisille.  Hän työsken-
telee energioiden, Intuition, luonnon ja uni-
en parissa, ja ohjaa unelmoijia kohti todeksi 
tulevaa elämäntarkoitustaan - ” I quide drea-
mers to live their purpose” .
Hinta 50 € (energianvaihtoa); Osallistujille 
paikkoja piirissä 11 kpl.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Suzanne-
murmelin91@gmail.com (myös messenger-
viestit) 
Web-sivut: www.wild-creativeenergy.com
Ti 30.3. klo 18-20 Minäkuvan muotoutumi-
nen, Pirkko Kanerva
Mikä vaikuttaa minäkuvaamme? Esillä kes-
keiset teemat tästä laajasta aiheesta. Illan 
lopuksi meditaatioharjoitus, jossa jokainen 
voi tunnistaa itsessään parantavan energian 
läsnäolon.
Osallistumismaksu 10 € (käteisellä).  Ilmoit-
taudu  tekstiviestillä p. 040 093 9696. Lue ar-
tikkeli s. 16.

TOUKOKUU
Su 23.5. klo 12-17 KYLVÖJUHLAT
Myyntitorilla maan antimia ja käden tuottei-
ta, musiikkia, arpajaiset.  Puhvetissa herne-
keittoa, konsapurilaisia (härkäpapupihvillä) 
ym. herkkuja. Navetta Kortteliravintolassa 
herkkuja kotiin vietäväksi ja paikan päällä 
syötäväksi. Myyntipöytien (20 €) varaukset, 
p. 044 5929324. Raunistulassa kaupungin-
osapäivän pihakirppistapahtuma (raunistula.
fi). Tapahtumat järjestetään kokoontumisoh-
jeiden mukaisesti.
Su 30.5. klo 13-17, YogaTherapeutics – 
Hoitava Jooga, Deeana Lehtinen
1. Jooga & Ayurveda (kurssin 2. osa   6.6. - 
Jooga ja TCM, eli kiinalainen perinteinen 
lääketiede) Koulutus koostuu teoriasta (ma-
teriaalit lähetetään s-postitse) ja harjoituk-
sista. Harjoitukset ovat sellaisia, joihin kaikki 
voivat osallistua, myös aikaisemmin joogaa-
mattomat. 
Koulutus sisältää kaksi kokoontumista: Su 
30.5. ja Su 6.6. klo 13.00 -17.00 Hinta yhdel-
tä kerralta on 88€/krt tai molemmilta 150€, 
yhteishinta. Tervetuloa oppimaan ja kehitty-
mään!
Ilmoittautumiset: coachingandtherapy@
gmail.com tai 044 0888 535. Lisätietoa: yoga-
terpia.net | ayurvedasuomi.com
Joogan harjoitukset edistävät hyvinvointia ko-
konaisvaltaisesti. Jooga voi olla mm. rentout-
tavaa, terapeuttista, energisoivaa, dynaamista 
ja/tai meditatiivista. Ayurveda ja jooga ovat si-
sartieteitä. Yhdessä ne parantavat merkittäväs-
ti elämänlaatua. AyurYogan mukaan, sopivan 
elämäntyylin ja sopivan harjoituksen avulla 
voi huolehtia omasta tasapainosta ja tervey-
destä optimaalisesti.  Ayurveda on vanhin lää-
ketiede maailmassa. Se perustuu holistiseen 
näkemykseen mielen ja kehon yhteistoimin-
nasta ja yhteisvaikutuksesta. TCM (Traditio-
nal Chinese Medicine) on vanhimpiin kuuluva 
luontaislääketiede. TCM:ssa kaikki kehon ja 
mielen toiminnot kuvaillaan viidellä elemen-
tillä. Tästä näkökulmasta katsottuna ongelmia 
syntyy elementtien epätasapainosta. Kurssilla 
opit perustietoa viidestä elementeistä, sekä 
Yin-Yang voimien vuorovaikutuksesta ja sii-
tä, miten ne vaikuttavat ihmisen fyysiseen ja 
psyykkiseen rakenteeseen.
Lue artikkeli s. 17.

KESÄKUU
Su 6.6. klo 13-17, YogaTherapeutics – 
Hoitava Jooga, Deeana Lehtinen
Jooga & TCM (kiinalainen perinteinen lää-
ketiede) Monipuolisen joogaterapiakurssin 
toinen osa. 
Katso lisätiedot 30.5. Lue artikkeli s. 17.
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Konsan Kartano tarjoaa edullista majoitusta 
seka// juhla. ja kurssitiloja vuoden 1880 maatalossa

PIRJA RÄSÄNEN
kosmisesta@gmail.com
www.avaruustomua.net

Edessä avautuva taival on takuulla eri-
lainen kuin tätä ennen. Moni on kär-
simätön palaamaan siihen ”tavalliseen 

elämään”, joka meillä kaikilla ennen korona-
todellisuuden laskeutumista maapallolle oli 
käden ulottuvilla. En usko, että kirjaimellista 
paluuta normaaliin enää tulee olemaan tar-
jolla: koronaaikakausi omalla aikataulullaan 
tulee ja menee, elää sykliään ja vielä sulkeu-
tuukin, mutta yhteiskunta on tällä välin glo-
baalisti ja talouden osalta muuntunut siinä 
määrin, että maailma johon palaamme, on 
muuttujiltaan eri maailma kuin se, josta 
meidät 2020 alkumetreillä radikaaliin muu-
tossykliin heitettiin. Positiivista tilanteessa 
on se, että ihmisten tietoisuus herää korke-
ammille tasoille todellisuusmatriisia, samal-
la kun vanhan maailman rakenteet kuoriu-
tuvat: optimaalisesti se, mikä on tervettä, 
ytimeltään vahvaa ja kestävää, jää jäljelle 
ja kukoistaa, kun taas se, mikä on läpeensä 
korruptoitunutta, lahoa ja homeista, pudot-
taa kulissinsa. Järkytyksiä yhteiskunnan ta-
solla lienee tiedossa runsain mitoin, joskin 
lopputuloksen pitäisi olla tervehdyttävä, kun 
etenkin kesästä 2021 eteenpäin monen val-
heellisen rakenteen ja organisaation kulissi 
sortuu näkyvästi.

Vapautta janoaville ja vesimiespainottei-
sille ihmisille 2021 on innostaviin, uusiin ja 
erikoisiin hankkeisiin tarttumalla käännet-
tävissä läpimurronomaiseksi laajenemisen 
vuodeksi. Ilman kitkaa ei tämäkään tule su-
jumaan, koska Härkäplaneetat (eniten Ura-
nus Härässä) sähköistävät tilannetta siten, 
että kaaosta, yllätyksiä takavasemmalta sekä 
jatkuvaa uusien ja vanhojen ajatusmalli-
en välistä hankausta on halki 2021 tiedossa. 
Tällaisen jännite-energian vaikutus lakkaa 
vasta helmikuussa 2022, on ”nukkuvassa ti-
lassa” kevät-kesän 2022 verran, mutta sama 
jännite nousee vielä kerran pintaan elo-lo-
kakuussa 2022, jolloin onkin odotettavis-
sa lopullinen yhteenveto ja piste niille tee-
moille, jotka sekä kollektiivissa että ihmisten 
yksityiselämässä tammikuusta 2021 lähti-
en ovat se ”kuumin peruna”. Mikäli talous-
järjestelmässä tapahtuu maailmanlaajuinen 
romahdus, on puhtaasti astrologian asteilla 
tulkittuna suurin potentiaali romahdukseen 
kesäkuun puolivälin tienoilla, jolloin ne-
liöaspekti Härästä Vesimieheen toimii epi-

sentrumina, joka lähettää ympärilleen läpi-
murtojen aaltoja. Kaudessa on suoruutta ja 
esteiden ylittämisen energiaa, mutta prosessi 
jonka se liikkeelle laukaisee, on tuskin enää 
pysäytettävissä. Joka tapauksessa tuo ajan-
kohta (ja vähintään kuukausi molemmin 
puolin) on potentiaalista hämmennyksen 
ja sielun pimeän yön tyyppisen kokemuk-
sen kautta, jolloin kohtalonomaisuus ja kol-
lektiivisen karman ote maapallolla on luja. 
Mahdollisia ovat myös maanvyörymät tai 
terrori-isku junan tai maanalaisen metron 
kaltaisissa kohteissa. Maailmanlaajuisesti ta-
pahtuu kasvavaa ihmisten päämäärätietoista 
järjestäytymistä ryhmittymiin, jotka etsivät 
vapautta ja läpimurtoa kontrollin ja kapene-
vien ihmisoikeuksien runnomalla maapal-
lolla. Symboliikassa tuolloin – ja koko kesä-
kauden - on jotain samaa kuin ’Normandian 
maihinnousussa’. Talouden saralla systee-
mistä muutosta tai uutta hierarkiaa vanhan 
muodon tilalle yritettäneen meille tarjoilla 
joulukuun lopusta 2021 alkaen. Härkä tyy-
pillisesti on hidas, konservatiivinen, jähmeä 
muutoksissa, rutiineihin urautunut, kaune-
udentajuinen, taiteellinen ja maanläheinen, 
aistillinen ja turvallisuushakuinen. Vesimies 
sen sijaan on kaikista 12 merkistä vahvim-
min futurismiin, tasa-arvoon ja tulevaisuu-
den utopioihin assosioituva merkki.

Vesimies-Uranuksen inspiroivat oival-
lukset ovat salamannopeita, sähköistäviä, 
radikaalin rajoja rikkovia ja kapinallisia 
mieluummin kuin konformistisia. Härän 
luonnonmukaisuuteen verrattuna Vesimie-
hen perusluonne on ”synteettinen” ja yli-
maallinen, ei-luonnollinen sekä ruumista-
son ja maapallon realiteettien tuolle puolen 
nouseva. Täytyy muistaa Vesimiehen suo-
ra yhteys enkelmaailmaan ja ihmisen eet-
teriruumiiseen (siis heti fyysistä ruumista 
seuraava, yhden askeleen hienojakoisempi 
näkymätön ruumistaso), ja tätä kautta mer-
kin taipumus transkendenssiin maallisessa 
konkretiassa: luonto ei Vesimiestä sido.

Härän ja Vesimiehen muodostama 
kimppa on kuin ajatus ’futuristisesta maa-
seudusta tai maanviljelyksestä’, jossa on 
säilytetty luonnonmukaisuus, myrkyttö-
myys ja säteilyttömyys (ns. ihmisorganis-
mille terveellinen ja lisäksi yksityisyyttä 
ja yksilöllisyyttä kunnioittava teknologia). 
Yhdistelmän voi ajatella myös viittaavan 
’eettiseen pankkitoimintaan’; sellaisiin vil-
jelyteknologioihin (näitä on vaihtoehto-
puolella mm. Aasiassa vuosikymmeniä ke-
hitetty ja on Suomessakin saatavilla), joissa 
kasvien sähkönjohtavuus ja eetteritason 
virtaukset on huomioitu; biodynaamiseen 

ja muuhun viljelyyn tähtikartan ja pre-
paraattien avustuksella; orgoniittiin sub-
stanssina (synteettinen aine, mutta maape-
rän eteerisiä ominaisuuksia tervehdyttävä 
maan sisään kaivettuna); ihmisten arvo-
maailman radikalisoitumiseen; ”orjuudes-
ta vapautumiseen” (Härän vastaavuuden 
kautta mm. keskusjohtoisten investoin-
tipankkien sekä sisällöltään tyhjän työn 
ikeestä vapautumisen, jota päämäärää var-
masti yritetään toteuttaa sekä negatiivisen 
että positiivisen valtakeskittymän kautta 
– eli se ei automaattisesti ole laskettavissa 
’hyväksi edistysaskeleeksi’, vaan kannattaa 
olla tarkkanäköinen); sekä resurssien ja 
maaperän luonnonvarojen uudenlaiseen 
käyttöön tai omistussuhteisiin. Koska kuvi-
ossa on neliöaspekti, näillä tahoilla on odo-
tettavissa kitkaa ja kamppailua, rajoituksia 
ja tiukkaa kontrolliyritystä.

Brexitin läpimeno aikoinaan (Uranus 
liikkui Härässä jo 2019 aluilla) sekä tämän 
vuoden taitteessa taloudellisten Brexit-yh-
teistyöehtojen vääntö ja kova sorvaaminen 
kaikkia osapuolia tyydyttäviksi, on tyyp-
piesimerkki vuoden 2021 halki jatkuvan 
Härkä-Vesimies ominaislaadun vastak-
kainasettelusta. Se vaatii jokaiselta omien 
odotusten sopeuttamista tilannetta vastaa-
vaksi, mutta samaan aikaan niistä arvois-
ta (Härkä = arvomaailma) tiukkaakin tiu-
kempaa kiinnipitämistä, jotka muodostavat 
osan kyseisen ihmisen ydinarvomaailmaa, 
josta hän ei ole valmis tinkimään, mikäli 
mielii säilyttää itsekunnioituksen ja uskol-
lisuuden itselleen.

Kaikesta viime kuukausien kontrollista 
ja ihmisten elämään asetetuista rajoituksis-
ta huolimatta – osin jopa niiden ansiosta – 
ihmiset ovat alkaneet etsiä elämisen tavoille 
vaihtoehtoja, kukin luonteensa mukaisesti. 
Tässä ajassa korostuukin valitsemisen va-
paus ja yksilöllisten elämäntyylien renes-
sanssi – siitä huolimatta, että lukemattomia 
ovia maailmassa kaiken aikaa koronan(kin) 
ansiosta lopullisesti sulkeutuu ja vanhoja ra-
kenteita kaatuu. Jupiterin edustama matkai-
luala on yksi koronasta eniten kärsineitä.

Olen julkaissut tammikuussa 2021 myös 
intuitiiviset ennusteet Suomen ja maail-
man tilasta vuonna 2021: lue lisää sivulta 
avaruustomua.net osiosta ’Blogit’. 

Vuoden 2021 astrologista 
ennakointia

Pirja Räsäsen luento Turun henki-
nen keskus ry:n illassa 6.5. Katso 
sivu 12.

Kaikkiin tapahtumiin sovelletaan 
ajankohtaisia valtakunnallisia kokoontumissääntöjä.

Viime hetken muutokset löytyvät www.konsankartano.eu
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