
Vietettyäni vuosikausia Aasiassa minus-
sa alkoi herätä toive jakaa siellä näke-
mäni kauneus, sieltä löytämäni ihmis-

elämän tärkeimmät asiat, sekä kokemani 
ainutlaatuiset kohteet muiden ihmisten, en-
sisijaisesti suomalaisten kanssa.  Kohtalo on 
saattanut meidät syntymään tässä korkeasta 
materiaalisesta elintasostaan huolimatta 
syrjäisessä ja koleassa maailmankolkassa. 
Ultramodernin tekniikan myötä kehitettyjen 
lentävien laitteiden ansiosta meille nyky-
maailman kansalaisille on silti suotu varsin 
lennokas mahdollisuus etsiä enemmän si-
sältöä, sisäistä sekä ulkoista valoa ja uutta 
lisäväriä elämäämme - vaikkapa toiselta 
puolelta maapalloa! 

Pitkällinen kokemus ja 
syvällinen näkemys

Oikeastaan Avatara Adventures on yli 10 
vuoden kehittelyn tulosta. Kävin Intiassa 
ensi kertaa vuonna 1992 ja siitä lähtien 
vietin siellä aikaa aina vain enemmän. Lo-
pulta muutin sinne asumaan ja vähitellen 
tutustuin moniin muihinkin Aasian maihin. 
Nyt voin hyvällä syyllä todeta, että minulla 
on resursseja muidenkin kaukokaipuu-
ta tuntevien matkailijoiden auttamiseen ja 
opastamiseen. Vuodesta 2000 olen toiminut 
suomalaisryhmien matkanjohtajana Intias-
sa, Peter Pan Maailman matkoilla. 

Lähde mukaan, matkusta uudella tavalla 
ja koe kaukaisen idän ihmeet hyvässä seu-

rassa. Parasta seuraa tietenkin ovat sellaiset 
ihmiset, jotka todella tunnet ennalta. Vaikka 
uusiinkin ihmisiin tutustuminen on äärim-
mäisen antoisaa, niin Avatara Adventures 
kannustaa ystäväporukoiden, perheiden, 
yhdistysten ja läheisten tuttavapiirien lähte-
mistä yhdessä tuumin maailmalle matkaile-

maan. Avatara Adventures on valmis palve-
lemaan pieniäkin ryhmiä.

Matkailun uudet kasvot

Kuten tiedät, meidän on aika vihdoin kes-
kittää huomiomme todellisen hyvinvoinnin, 
sisäisen rauhan ja onnellisuuden löytämi-
seen. Olen itse kokenut orientaalin ja intia-
laisen kulttuurin, ajattelun ja elämäntavan 
suovan paljon valoa polulleni tämän maa-
ilman halki. Valo tulee idästä, kuten vanha 
sananparsi  kiteyttää. Sitä me lähdemme 
Avatara Adventuresin matkoilla tähyilemään, 
ammentamaan sitä, mitä emme läntiseltä 
pallonpuoliskolta löydä; kiehtovien kierto-
matkojen, yogan ja ayurvedan, luontoretki-
en, hyvinvointihoitojen, temppelifestivaalien 
ja ekomatkailun merkeissä. Matkustaminen 
avartaa – sekä ilahduttaa! 

Parahin lukija, tämä idässä hohtavan 
Bengalin lahden ja lännessä kimaltelevan 
Arabian meren väliin ikuisen ajan hioman 
timantin tavoin sijoittuva muinainen niemi-
maa on ihmeellinen kokonaisuus kokea. 
Haluan viedä sinut pohjoisen Himalayan 
ikilumen peittämiltä huipuilta etelään, hal-
ki Rajasthanin komeine Maharaja-palat-
seineen ja erämaa-alueineen, sekä näyttää 
sinulle Uttar Pradeshissa maailman yöhön 
auringon ja kuun tavoin loistavan Vrinda-
vanan ja Ayodhyan tuhansine pyhäköineen; 
toivon sinun kokevan onnellisuuden ja 
hyvinvoinnin huipun ayurvedan ja yogan 

    Tuula Helle 
    050 3074357
www.tuulahelle.fi

Enkelienergia-
hoitaja

Turun
Henkisen
Kehityksen
Yhdistys ry 
www.henkisyys.fi

Astrologinen Transiittitulkinta vuodeksi eteenpäin
 Askel ajan edelle, henkilökohtainen tulkinta valaisee 
 tulevan ajan tunnelmia, haasteita ja mahdollisuuksia.
 Muita tulkintasuosikkeja: 
 • Puhelintulkinta tärkeään kysymykseesi, soita iltaisin.
 • Astrologinen elämyshetki ryhmällesi syysiltojen iloksi, 
  ryhmäkoko min. 4 hlöä 

Lisätietoa tulkinnoista www.rubiinigroup.com /events ja astrologia
Lisätiedot ja tulkinnat 045 6350 800 / Tarja klo 17 jälkeen

Tarja Karlsson on Turun Astrologinen Seura ry:n perustaja ja Vuoden Astrologi 2008

p. (02) 427 66 25

Maarit Gonzalez
040 744 4031

maaritgonzalez@ hotmail.com

Turun Luontaishoitola
www.konsankartano.net

Life
-jalkakylpy

p u h d i s t a a  k e h o s i !
Vastustuskyky ja aineenvaihdunta 
paranevat. Jalkapohjissa olevat 
energiapisteet aktivoituvat ja virkistävät 
kaikkia elintoimintoja.

Myös kotikäyntejä.

Esittelyssä: Avatara Adventures!
johanneS kurki

Avatara Adventuresin perustanut Johannes ’’Go-
vinda’’ Kurki tuumii, että kesäaikaan Himalaya 
on parhaimmillaan. Tässä kuvassa hänet näh-
dään yhdessä Himachal Pradeshin luonnonkau-
niista laaksoista, vesiputouksen juurella, upea 
sateenkaari ilmestymässä taakseen.

LÖYDÄ LUOVUUTESI –
VAPAUTA VOIMAVARASI
workshop Konsan Kartanossa 14.–15.5.

ks. tapahtumakalenteri s. 15
Marion Salo p. 040 727 7008
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JÄRJESTÄJÄT
ProNatMat-hanke/
LUMO-keskus Turun AMK
KoroiSet-lehti
Villarinki
Koroinen – Turun syntysija,
Turku 
Konsan Kartano

2011
LISÄINFOA
www.lumoverkosto.fi
www.koroinen.fi

Lapsille pulkkamäki ja teatteria

Villa-
näyttelyn
avajaiset

OHJELMAA
Markkinahumua:
tuotemyyntiä,
letunpaistoa nuotiolla,
hernekeittoa, kahvila ym.

Juurielo ry:n
perinneleikkejä
ja yhteistä
tanssia

LUMO-keskuksen 
osoite: 
Koroistentie 2

Tiedustele kojuja ja myyntipaikkoja:
lumoverkosto@turkuamk.fi
puh. 044 907 4597

Koroisten
LUMO-keskuksessa
laskiaislauantaina
5.3.2011 klo 12–16  

Kheiron-kurssi

www.turunastrologinenseura.fi

Marja-Liisa Niemi-Mattila
12.–13.2.2011

Päiväkoti Ketunpesä
Leipäläntie 6 Turku

Ennakkoilmoittaudu!

ELÄMÄNPYÖRÄ PYÖRII,
PYÖRITKÖ ITSE SEN MUKANA? 

Ota aikaa itsellesi, se on
kultaakin arvokkaampaa.

•	Pään	stressipesu	ja	hartioiden	käsittely	1/2	h		25€

•	Intialainen	Jokikivihoito	1	h	 35	€
•	AuraSoma	väriterapia	1	h	 35	€
•	Freeway-Cer-terapia	1	h	 35	€
•	Jalkojen	hoitoa	35€/h

Marjatta Leskenmaa
040 553 9238

Kivikurssit: 
Kivi	on	kiva	kaveri,
Intialaisen	Jokikihoidon	
itsehoitokurssi,	
pienryhmissä.
Soita	ja	kysy	aikataulu.

suloisien salaisuuksien virkistämänä … 
Karnatakan ja Keralan eksoottisissa palmu-
jen somistamissa maisemissa … trooppi-
sen tuulenvireen leyhytellessä levolliseen 
hymyyn sulaneita kasvojasi … Ja näkeväni 
sinun riemuitsevan kanssani Sri Rangamin 
Vaikuntha Ekadasi –juhlassa, satojen tuhan-
sien iloa säteilevien intialaisten keskellä … 
Guru-vayuurin mahtavien elefanttien johta-
massa temppeli-seremoniassa. Tämän kai-

ken ja niin paljon muuta minä toivon sinun 
tallettavan muistojesi albumiin.

Parhain terveisin Intian lempeästä talvesta,
matkanjohtajasi Aasiassa

Johannes Kurki +91897 299 9474
(navadvipa, LänsiBengal)
jaygovinda108@gmail.com

www.AvataraAdventures.com
Skype: jaygovinda108

www.tuulikannel.fi
info@tuulikannel.fi
www.tuulikannel.fi
info@tuulikannel.fi

EHEYTYMISOHJELMA
• Visuaalinen rentoutus • Visuaalinen meditaatio

Tavoitteena kehon, mielen ja hengen yhdistyminen;
solumuistin ja mentaalisten rakenteiden puhdistuminen;

valon, kirkkauden ja Jumalan rakkauden
vastaanottaminen; 

paraneminen ja eheytyminen kaikilla tasoilla.
Tilaa esite!

INTUITIIVINEN 
PARANTAJAKOULUTUS
Kuusi viikonloppua käsittävä kokonaisuus. 

Ensimmäinen koulutusryhmä valmistunut 1996. 
Uusi 21. ryhmä aloittaa syksyllä 2011.

HOITOVASTAANOTTO
Jyväskylässä ja Tampereella 

 Kouluttaja, parantaja Parantaja
 Anna-Liisa Nuutinen  Erkki Nuutinen
 050 322 3930 040 538 2029

Hoito- ja 
kurssipalvelu
TUULIKANNEL

Hoito- ja 
kurssipalvelu
TUULIKANNEL

Yksi etelä-Intian vaikuttavista mo-
numenteista on kuvassa näkyvä pari 
tuhatta vuotta aiemmin eläneen 
Thiruvalluvarin ikimuistoinen patsas 
Kanyakumarissa.’
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