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Parittoman viikon keskiviikko. Pian 
puoli kuuden jälkeen iltapäivällä 
Turussa Konsan Kartanoon alkaa 

kerääntyä ryhmän jäseniä. Kuuteen men-
nessä heitä on kertynyt tuollaiset 15 – 20 
henkeä, kuntoutusryhmä.

Kuntoutusryhmän ideana on kuntout-
taa kaikkea ihmiseloon läheisesti tai kau-
kaisesti liittyvää Esko Jalkasen esittämien 
virikkeiden pohjalta. Kuntouttaminen ta-
pahtuu ”sanan voimalla”; asettamalla yh-
teiset sanat siten, että pyritään saamaan 
aikaan parannusta henkisen maailman 
avulla. Kuntoutusryhmässä puheenvuoro 
kiertää. Siten jokainen pääsee vuorollaan 
ilmaisemaan, mikä hänen mieltään täl-
lä kertaa askarruttaa. Näin kuntoutuksen 
kohteet tulevat kattamaan hyvin monen-
laisia aiheita yksittäisistä ihmisistä koko 
ihmiskuntaa koskettaviin.

Esko Jalkanen (1921-2007) oli suoma-
lainen metsänhoitaja, josta kasvoi mystik-
ko. Ihan samalla tavalla kuin toissa- ja vii-
me vuosisadan tärkeitä opettajia ovat olleet 
Helena Petrovna Blavatsky, Ruldof Stei-
ner, Pekka Ervast ja Tapio Kaitaharju, joi-
ta kaikkia Esko Jalkanen kertoo tutkineen-

sa. Näitä mystikoita on turha luokitella eri 
oppisuuntiin; he kaikki ovat tutkineet sa-
moja ihmiskuntaa koskevia henkisiä lain-
alaisuuksia ja saaneet siitä keskenään erin-
omaisen samankaltasisia havaintoja.

Esko Jalkanen löysi tien henkisen 
maailman salattuihin ilmiöihin tekemällä 
havaintoja luonnosta. Tätä kautta hänes-
tä kehittyi näkijä. Se on erittäin suomalai-
nen tie.

Esko Jalkasen tärkein opetus meil-

le kaikille oli ”hyvä voittaa aina pahan”. 
Jalkanen oli aina valmis kuntouttamaan 
apua tarvitsevia ihmisiä ja eläimiä. Kun-
touttaminen merkitsi, että kohteen häiriöt 
ensin poistettiin (esim. haitallinen maasä-
teily, paha silmä, kummitus tai maakiro-
us) ja tämän jälkeen kohteelle välitettiin 
positiivista energiaa, jolloin kaikinpuoli-
nen harmonia oli mahdollista. Esko Jal-
kasen työ jatkuu Esko Jalkanen – Luon-
nonvoimat Yhdistys ry:ssä.  http://www.
eskojalkanen.net/etusivu

Näitä kuntoutusryhmiä toimii tällä 
hetkellä 30 kappaletta, niistä ryhmämme 
”STELLA ABOENSIS – Valon Välittäjät” 
Turussa. Ryhmät on tarkoitettu  Esko Jal-
kanen – Luonnonvoimat Yhdistyksen jä-
senille, jotka ovat käyneet ainakin yhden 
yhdistyksen järjestämän kurssin. Ideana 
siis on, että osallistujat ovat jotenkin pe-
rillä kuntouttamisen taustalla olevista aja-
tuksista. Kaikki näistä asioista kiinnostu-
neet ovat tervetulleet mukaan!

Yhteystiedot:
Ryhmän vetäjä Paavo Suorsa,  
040 900 4070, paavo.suorsa@gmail.com
Varalla Jouko Jokinen,  
040 963 0696, jouko.jokinen@iki.fi

ANNIE VALONSÄDE
puheenjohtaja

Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys ry on Inkeri Jaakko-
lan vuonna 1982 perustama yhdistys, jonka tarkoituksena 
on koota yhteen henkisestä kehityksestä kiinnostuneita 

ihmisiä. Päämääränä on syventää käsitystä elämän tarkoituk-
sesta ja auttaa jokaista kehittämään henkilökohtaista vastuutaan 
ajatuksistaan, sanoistaan ja teoistaan. 

Yhdistys tarjoaa vaihtelevaa ohjelmaa, rauhoittumista hek-
tisessä nykyhetkessä ja energiahoitoa sitä tarvitseville, 
sekä tukea henkisen kasvun eri vaiheissa. Pyrimme sii-
hen, että kaikki tapahtumiin ja iltoihin osallistuvat sai-
sivat etsimänsä henkisen ravinnon kannustavassa ja ins-

piroivassa ilmapiirissä. Kaikilla on oma tehtävänsä ja polkunsa, 
mutta jokainen avoimin mielin etsivä voi kehittää itseään henki-
sesti ja saada sitä kautta lisää työkaluja itsetuntemukseen ja sisäl-
töä elämäänsä sekä lohtua ja apua arjen haasteisiin. 

Uskomme elämän kiertokulkuun, jälleensyntymään ja syyn 
ja seurauksen lakiin. Uskomme myös rakkauden ja anteeksian-
non parantavaan voimaan. Meillä kaikilla on omat oppaamme ja 
enkelimme henkimaailmassa, he tukevat ja auttavat meitä kas-
vussamme täällä, kunnes mekin siirrymme aikanamme näky-
mättömälle tasolle.

Kokoonnumme noin kerran kuukaudessa Turussa Konsan 
Kartanon salissa tai vintillä ja illoissamme pyrimme tarjoamaan 
monipuolisesti erilaisia henkisiä harjoituksia ja teemoja; olem-
me viettäneet mm shamanistisia –ja viestinvälitysiltoja, tehneet 
henkitaidetta johtokuntaamme kuuluvan Seija Verangon johdol-
la, kokoontuneet parannus-iltojen merkeissä. Parannusiltoihin 
otamme vastaan myös kaukoparannuspyyntöjä. Meillä on myös 
vieraillut luennoitsijoita mm Jukka Viertomanner. Workshopeja 
ovat yhdistyksessämme käyneet pitämässä monet henkisen alan 
osaajat ja esimerkiksi nyt lokakuussa 2016 saamme jälleen yh-
den Suomen tunnetuimmista meedioista Irene Nadénin meille 
pitämään workshopia viestinvälityksestä (lauantaina 8.10) ja yk-
sityisistuntoja perjantaina ja sunnuntaina (7 ja 9.10.)

Omissa ohjelmallisissa keskiviikko-illoissamme tänä syksy-
nä on lisäksi tarjolla mm 19.10. viestinvälitysilta henkitaiteella 
maustettuna sekä marraskuussa inspiraatio- ja runoilta. Keski-
viikkoillat ovat maksuttomia ja kaikki jäsenemme ja myös ei-jä-
senet ovat lämpimästi tervetulleita iltoihimme!

Katso lisää yhdistyksen juuri uudistetuilta nettisivuilta  
www.henkisyys.fi tai Facebookista. 
Voit myös mailata henkisyys.thky@gmail.com Irene Naden (oik.) pitämässä kurssia Turun Henkisen Kehityksen Yhdistyksessä. 

Kuvassa myös pitkäaikainen yhdistyksen puheenjohtaja Carita Isaksson (vas.).

Reiki-kursseja Turussa
Usiun alkuper. menetelmä
Reikiopettaja Rita Forsberg-Kimura

Enkeli - kurssit
www.thetahealing-rita.fi
www.soulbodyfusion-rita.fi
www.reconnection-healing.fi
www.reiki-ritaforsberg-kimura.fi

Adamus Saint - Germainin
DreamWalkerDeath - koulu (DWD)
Tobiaksen seksuaalienergioiden - koulu (SES)
Tobiaksen enkelten matka (JOA)
www.dreamwalker-rita.fi
Lisätietoja: 
Rita Forsberg - Kimura 050-5757753
email: rita.forsberg-kimura@pp.inet.fi

   

 
Ayurveda konsultoinnit 

Intian Kalevi on nyt tavattavissa Kanarian saarilla! 
Aurinkoa ja hyvää mieltä. Casa Natura SPA Lanzarote
www.bookcanarias.com  Casa Rural Natura. 
Voit tehdä mukavan retken Lanzaroten saarelle myös muilta 
saarilta kuten Teneriffa ja Gran Canaria. Armas lautta risteilee 
saarten välillä. 
Voit myös tuoda oman ryhmän resorttiin. 

Tiedustelut: +358 407574243  kalevileht@gmail.com
Lisätietoja: www.vedakeskus.fi

AYURVEDA JA SUOMALAISET TURVEHOIDOT

Loma jolla on tarkoitus ... Kanarian saarilla
Kursseja ... hoidot ... VedaPulse-konsultointi

Turvallista matkaa ja hyviä hoitoja
on Kalevi tarjonnut jo yli 30 vuotta. 
Healthy and Wealthy life. Pidetään 
yhteyttä vaikka Facebookin kautta.

K R I S T O S O F I A
YLEISÖESITELMÄT SUNNUNTAISIN KLO 13.00

NUOTIO RY:N HUONEISTOSSA ANINKAISTENK. 5 A 5, TURKU

9.10. Jaakko Kesävuori: ”Kertaillen elämä etenee”

16.10. Pekka Okko: ”Ristiriitojen tähti”

23.10. Sinikka Kesävuori: ”Yhteisön voima”

30.10. Jarmo Niemi: ”Opetuksia kuolemasta”

6.11. Juha Vainio: 
”Ihminen jälleensyntymisen pyörässä”

13.11. Raija Kiiski: ”Valo, joka pimeydessä loistaa”

20.11. Timo Eränkö: ”Sampo”

27.11. Jouko Sorvali: ”Kuoleman mysteerio”

4.12. Kyösti Niiranen: ”Tulevaisuuden ihminen – 
sfi nksi”

Kirjamyyntiä ja -lainausta 
esitelmien yhteydessä

 TERVETULOA!www.kristosofia.fi

Homeopaatti Harri Seppälä
Puh. 0400 524 522, Facebook: Homeopatia Turku

www.homeopatiaturku.fi
www.hoitokeidasatrium.fi

Rosen-hoito 65 €
p. 0408238154

tuula.kristiina@hoitokeidasatrium.�
Yliopistonk. 27b A 7 Turku

STELLA ABOENSIS  
– Valon Välittäjät -ryhmä

Turun Henkisen Kehityksen 
Yhdistys ry

Esko Jalkanen.
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