
TOISTUVAT TAPAHTUMAT
Maanantaisin klo 18 
Aurinkokuoron harjoitukset
Kuoro käyttää Werbeck-äänenmuodostusta ja 
hakee lisää laulajia. Lisätiedot p. 044 5929324 
tai info(a)konsankartano.eu., www.konsankar-
tano.eu / SoivaTila 
Maanantaisin klo 18 (kuukauden viimeiset 
maanantait 28.9., 26.10 ja 30.11), 
Reiki-tapaamiset, ohjaaja reikimaster 
Maritta Danielsson.
Tapaamiseen ovat tervetulleita kaikki, jotka 
ovat käyneet Reiki 1 ja Reiki 2 kurssin Usuin 
menetelmällä. Keskustellaan ja hoidetaan toi-
siamme. 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.
Tiistaisin klo 18 
Gurdjieff-ryhmä 
Keskustelemme havainnoista viikon varrella 
ja teemme tehtäviä elämässä. Toimintamme 
perustuu G.I. Gurdjieffin opetuksiin  ja perin-
teeseen.  Mukaan pääsee etukäteen sopimalla. 
Hyväksymme satunnaisen etsijän joskus myös 
ilman ennakkovarausta, joten kannattaa käy-
dä tutustumassa. Osallistuminen  4 €/kerta. 
Kyselyt Paavo.Nevalainen@gmail.com, 050-
3518236.
Keskiviikkoisin klo 18 (parittomat viikot) 
Esko Jalkanen – Luonnonvoimat yhdistys ry
Turun kuntoutusryhmän, Stella Aboensis – va-
lon välittäjät, kokoontuminen. Kaikki perus-
kurssin käyneet joukolla mukaan. Tiedustelut: 
Paavo Suorsa, paavo.suorsa(a)gmail.com tai 
Minna Laakso, minna.m.laakso(a)hotmail.
com. www.eskojalkanen.net
Torstaisin klo 18.30 
Turun henkinen keskus ry:n luentoillat
Katso ohjelma s. 19, www.konsankartano.eu / 
Turun henkinen keskus ry. Tiedustelut p. 044 
5929324

SYYSKUU
Ke 30.9. klo 18-20.30 VAPAAKSI KUORESTA–
ilta, Sanna Suutari ja Luke Hay
Illan aikana tutustutaan käytännön kautta 

siihen, mitä self-inquiry on, miten se auttaa 
mm. vapautumaan kärsimystä tuottavista it-
seä koskevista tietoisista ja tiedostamattomista 
uskomuksista. Arkielämässä käytettynä mene-
telmällä on laajat hyvinvointia tukevat omi-
naisuudet. Self-inquiry on lempeä keino, joka 
auttaa parantumaan traumoista ja muista kärsi-
mystä tuottavista muistoista. Ilta on hyvä mah-
dollisuus päästä tutustumaan menetelmään 
kokemuksellisesti. Voit osallistua mukana tai 
seurata toiveesi mukaan vierestä.
Osallistumismaksu on 25€/henk., käteisellä 
paikanpäällä tai mukaan saa laskun. Puhekieli 
on suomi. www.vapaaksikuoresta.com, www.
freedomfromtheshell.com.
Lue artikkeli s. 13.

LOKAKUU
La-su 17.-18.10. SATEENKAARIPÄIVÄT 
Katso ohjelma s. 19.
Su 25.10. klo 14 VIESTINVÄLITYSILTA 
Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys Ry 
Välitämme viestejä hyvän henkimaailman oh-
jauksessa Navetan vintillä. Vapaaehtoinen ovi-
raha. www.henkisyys.fi
Ke 28.10. klo 18-20.30 VAPAAKSI KUORESTA–
ilta, Sanna Suutari ja Luke Hay
Katso 30.9.

MARRASKUU
La 7.11. klo 9.30-18, su 8.11. klo 9-14 
UNIRETRIITTI, Anne Lehtonen
Retriitti on suunnattu sinulle, joka etsit apua 
unettomuuteen, olet kiinnostunut unihyvin-
voinnista tai etsit vaihtoehtoista tapaa lähestyä 
unen tuomia haasteita. 
Pohditaan omaa suhtautumista nukkumiseen 
ja unettomiin öihin. Saat kattavan tietopaketin 
unettomuudesta ja sen lääkkeettömistä hoito-
vaihtoehdoista. Teemme yhdessä harjoituksia, 
jotka rentouttavat ja palauttavat ja valmistavat 
meidät nukkumaan ja joista voi olla apua myös 
ylivireisen kehon rentouttamiseen unettomina 
öinä. Pohdimme, miten omat arkielämän rutii-
nit ja peruspilarit (ravinto, liikunta), oma mieli 
ja kehollinen tasapaino vaikuttavat uneen. 
Unta tarkastellaan myös kiinalaisen lääketie-
teen näkökulmasta, joka ohjaa meitä kokonais-

valtaisempaan näkemykseen itsestä ja oman 
mielen ja kehon tasapainosta. 
Anne on sairaanhoitaja ja lymfaterapeutti, 
opiskellut myös   akupunktiota, shiatsua ja qi-
gong-menetelmää, sekä on Suomen Uniliiton 
kouluttama kognitiivis-behaviorististen uni-
ryhmien ohjaaja. 
N. 45 min lounastauko/pv.  Muita taukoja tar-
peen mukaan. Alakerrassa Navetta korttelira-
vintola, jossa voit syödä lounasta lauantaina 
(Sunnuntaina suljettu). Lähellä myös ruoka-
kauppa. Muutoin varaa mukaan omat eväät.  
Ilmoittaudu: avenahyvinvointiapalvelut@
gmail.com viimeist. 6.10. Hinta 120 €, sis. ope-
tuksen ja opetusmateriaalin. Saat laskun anta-
maasi sähköpostiosoitteeseen. Maksuaika 2 vk. 
Varaa mukaan oma jumppa-/joogamatto, vi-
lukissat viltti ja villasukat. Mukavat, lämpimät 
vaatteet, säänmukainen ulkovarustus, muis-
tiinpanovälineet.
Jos Uniretriitti joudutaan perumaan valtakun-
nallisten kokoontumisohjeiden takia (korona), 
osallistumismaksu palautetaan kokonaan. Jos 
perut omista syistä johtuen osallistumisen: en-
nen 8.10., sinua ei laskuteta; 8.10. jälkeen, las-
kutetaan 50 %; 1.11. jälkeen, laskutetaan 100 %. 
Lisätietoja: avenahyvinvointipalvelut@gmail.
com, www.avenahyvinvointipalvelut.com, 
Anne, 044 2453320. Avenan facebook-tapah-
tumista löydät nopeasti mahd. ajankohtaiset 
tiedotteet retriittiin liittyen.  
Ke 11.11. klo 18-20.30 VAPAAKSI KUORESTA–
ilta, Sanna Suutari ja Luke Hay
Katso 30.9.

JOULUKUU
Su 6.12. klo 12-17 JOULUMARKKINAT 
– Joulunavaus Navetassa
Kaikkea hyvää ja kaunista pöytään ja pukin-
konttiin. Joulupuuroa ja muuta hyvää puhve-
tissa. Myyntipöydät 20 €, varaa ajoissa p. 044 
592 9324.
Navetta Kortteliravintolan herkkuja kotiin vie-
täväksi ja paikan päällä syötäväksi.

Kaikkiin tapahtumiin sovelletaan ajankoh-
taisia valtakunnallisia kokoontumissääntöjä.
Viime hetken muutokset löytyvät 
www.konsankartano.eu
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Konsan Kartano tarjoaa edullista majoitusta 
seka// juhla. ja kurssitiloja vuoden 1880 maatalossa

SINIKKA JUNTURA

Euroopan unionin on sanottu olevan 
uuden kehitysvaiheen kynnyksellä, 
etsivän ideaansa sen todellistami-

seksi. Euroopan ja eurooppalaisuuden 
idean tunnistamisessa meitä auttaa his-
toria.  Ajatukseen kaitselmuksesta ihmis-
kunnan kohtaloiden ohjaajana sisältyy 
ihmissuvun täydellistyminen. Historias-
sa voimme ajattelun avulla tavoittaa sen 
tähänastisen kehityksen kulun aineen 
monimuotoisuudesta hengen ykseyteen 
– ei kaikissa yksityiskohdissa ilmenevänä 
vaan yleisenä kehityslinjana.

Euroopassa Rooma maailmanvaltana 
oli yleisvaltio ja kirkko yleiskirkko. Aluksi 
kirkolla oli ylivalta maallisiinkin asioihin 
mutta myöhemmin keisari ja paavi kävi-
vät keskenään taistelua vallasta. Refor-
maatio vaikutti yleiskirkon jakaantumi-
seen useisiin kansalliskirkkoihin.

Kansan suvereeniteetin, itsemäärää-
misoikeuden periaate tiedostettiin Euroo-
passa 1800-luvun alussa. Kansallisvaltiot 
alkoivat kehittyä. Entiset suunnitelmat rau-
han rakentamiseksi eivät enää toimineet, 
eivät myöskään yritykset, joissa pyrittiin 
yhteen eurooppalaiseen valtioon yhden tai 
useamman suuren valtion ohjauksessa. 

Vasta Euroopan unioniin, kansal-
lisvaltioiden vapaaehtoisen yhteistyön 
muotona sisältyy potentiaalisena ajatus 
Euroopan hengestä kansallistajuntojen 
ykseytenä. Emmehän puhu enää niinkään 
Euroopan yhdistämisestä kuin Euroopan 
integraatiosta, yhdentymisestä.

Euroopan idean todellistaminen on 
meidän eurooppalaisten yhteinen, hen-

kistä kehitystämme tukeva tehtävämme. 
Tavoitteemme, jota kutsumuksemme mu-
kaan todellistamme Euroopan hengen 
kanssaluojina kansallisen identiteettimme 
mukaan suomalaisina, saksalaisina, ruot-
salaisina, italialaisina  jne. eurooppalaisina.

Moninaisuudessaan yhtenäinen 
Eurooppa 

Euroopan unionin tunnuslause ”Moninai-
suudessaan yhtenäinen” otettiin käyttöön 
v. 2000. Tunnuslause yhdessä v. 2007–
2013 toteutetun ”Kansalaisten Euroop-
pa” -ohjelman kanssa kiteyttää, miten me 
eurooppalaiset teemme EUs:ssa yhdessä 
työtä rauhan ja hyvinvoinnin puolesta ja 
miten Euroopan eri kulttuurit, perinteet 
ja kielet rikastuttavat elämäämme. 

Moninaisuudessaan yhtenäinen Eu-
rooppa voi todellistua sielutietoisuudessa 
korkeamman Minän ohjatessa ajatteluam-
me, joka sekä-että -ajatteluna kumoaa vas-
takkainasettelun niin minän ja sinän kuin 
minän ja maailman välillä eheyttäen näin 
maailmaa ja voimistaen rauhan ajatuksia. 
Euroopan henki voi ilmetä meissä ja mei-
dän kauttamme suvaitsevuutena, vastuulli-
sena vapautena ja kykynä katsoa maailmaa 
sielun silmin, lähimmäisen silmin. 

Kutsumuksessa palvelemme 
lähimmäisiämme

Kun reformaatio tunnusti maallisen kut-
sumustyön yksilöllisenä kilvoitteluna 
luostarielämän rinnalla, siirsi se yksilön 
elämän ja toiminnan painopisteen egon 
hallitsemasta aineen/mielen maailmasta 
korkeamman Minän /sielun inspiroimaan 
ihmisen sisäiseen, henkiseen maailmaan. 

Mitä useampi ihminen on tullut ai-
neen hallitsemassa maailmassa työtä teh-
dessään tietoiseksi omasta ideaalistaan, 
sitä useampi voi todellistaa omaa kutsu-
mustaan ja sitä monimuotoisemmaksi ul-
koinen aineen maailma kehittyy olemuk-
sensa mukaisesti.

Kutsumus on Lutherin mukaan jo-
kaisella ihmisellä ainutlaatuinen. Kutsu-

muksessa ihminen palvelee kaikkia lä-
himmäisiään rajaamatta heidän piiriään. 
Palvelulle ei ole annettu ohjelmaa eikä esi-
kuvia, sillä ihmiset joutuvat jatkuvasti uu-
siin tilanteisiin, joissa heidän tulee löytää 
oma tiensä.  

Yhteisöllisyys tukee  
henkistä kehitystämme 

Kutsumuksensa todellistamiseksi ihmi-
nen tarvitsee (työ)yhteisön, joka on tie-
dostanut omat vahvuutensa, oman ide-
aalinsa ja keskittyy sen todellistamiseen 
- erikoistuu.

Kun mieli erottaa uskonnon ja talou-
den, hengen ja aineen toisistaan, niin sielu 
toimii toisin myös taloudessa. Kilpailu on 
yhteistyötä suuremman yhteisön hyväk-
si, synteesin luomista erilaisten ajatusten 
kesken ja eri näkökulmien integroimista 
kokonaisuudeksi - ajatuksen luovaa voi-
maa, synergiaa. 

Myös yhteiskunnan tulee toimia yh-
teiseksi hyväksi. Se onnistuu, kun se his-
toriansa tuntien ja vuorovaikutuksessa 
toisten kansakuntien kanssa tulee tietoi-
seksi kansallisesta identiteetistään ja toi-
mii suuremman yhteisön kuten EU:n jä-
senenä sen yhteisesti sovittuja sääntöjä 
noudattamalla koko Euroopan yhteiseksi 
hyväksi.  

Paavi Pius II käytti ensimmäise-
nä 1400-luvulla eurooppalainen-sanaa 
maanosamme asukkaista.  Siitä ajasta on 
kulunut 600 vuotta, kun nyt EU:ssa on 
syntynyt ajatus kansalaisten Euroopas-
ta. Sen edellytyksenä on ollut Euroopan 
kehittyminen hengen/kirkon johtamas-
ta ei-tietoisesta ykseydestä aineen moni-
muotoisuuteen ja edelleen pyrkimykseen 
hengen ja aineen tietoiseen ykseyteen. 
Ykseyteen, jonka ajatus ”kansalaisten Eu-
roopasta” mahdollistaa ja joka sanoittaa 
meidät eurooppalaiset kutsumuksemme 
todellistajina maanosamme positiivisen 
tulevaisuuden luojiksi, rauhan rakentajik-
si ihmiskunnan veljeyden hengessä, kuten 
yhteinen hymnimme Beethovenin ”Oodi 
ilolle” meitä kehottaa.

Euroopan unioni – 
jatkuva rauhan prosessi

forum saunaforum sauna
Tiesitkö, saunomalla säilyy ja

perinnehoidoilla paranoo luonnollisesti!!
Yleinen sauna, kuppaus, turve, iilimato

ym.hemmotteluhoidot.
Mervi Hongisto, 050-5885013, Tervetuloa

www.forumsauna.fi
www.saunan7salaisuutta.fi

www.saunaterapia.com

Auringonsalo,
Turuntie 22, Salo
Turun Luontaishoitola,
Virusmäentie 9, 20300 Turku
Myös kotikäyntejä
Ota yhteyttä 040 130 5293
emilia.riihinen@gmail.com

Auringonsalo,
Turuntie 22, Salo
Turun Luontaishoitola,
Virusmäentie 9, 20300 Turku
Myös kotikäyntejä
Ota yhteyttä 040 130 5293
emilia.riihinen@gmail.com

Tampere

Luontaisen hyvinvoinnin
keskus Tampereella

www.terveyskeidas.fi

Syvällisiä, toimivia ja
yllättäviä vastauksia
elämän herättämiin kysymyksiin:

Sisältörikkaat, kirkastavat tulkinnat –
kaikki saatavina kirjallisina/etänä!
• Astrologinen analyysi (auringonpaluu tai syntymäkartta)
 (puhelin / skype / kokoustila Turun ulkopuolella)
• Elämäntehtäväsi ydin; Sielunperhe (selvänäkö, kirjallinen)
• Läpivalaiseva karma-analyysi (selvänäkö, kirjallinen)
• Eläinkommunikaatio valokuvasta (kirjallinen, lemmikillesi!)
• Eläinkommunikaatiot myös edesmenneille lemmikeille
• Regressiohoito (voimallinen johdatettu matka menneisyyteen /skype)
• Enkelivalohypnoosi (kohtaa suojelusenkelisi, eheydy, avaa tukoksia)
Ytimeen porautuvat tekstit suoraan olemuksesi salaisuuksiin.
Upea palaute!
Hoitohypnoosit todistetusti vapauttavat
traumoja tunne- ja solutasolla.

www.avaruustomua.net/�
kosmisesta@gmail.com
 (puh.yhteydenotot040-778 2396 tekstiviesteinä!)

Katso lisää hämmästyttävän
seikkaperäisistä tulkinnoista:
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