
Jo kuusivuotiaana sanoin äi-
dilleni, että minusta tulee 
kirjailija. 
Lapsuudessani äitini luki 

minulle paljon satukirjoja. Ai-
kuisiälläkin minua ovat kieh-
toneet eniten kirjat, joissa on 
käytetty vilkasta mielikuvitusta. 
Olen aina arvostanut tarinoita 
ja lukenut paljon. Rakkaimmat 
ovat olleet Tove Janssonin ja 
C.S. Lewisin teokset.

Koulussa rakastin ainekir-
joitusta ja opettajat kehuivat 
vilkasta mielikuvitustani. Teini-
ikäisenä kirjoitin päiväkirjaa. 
1990-luvulla aloin kirjoittaa 
runoja ja kanavoida tekstiä enkelitahoilta. Runoilu antoi minulle 
toivoa ja rohkaisua, kun työstin omaa itseäni ja identiteettiäni. 
Vuonna 1998 tein suuria muutoksia elämässäni: jätin taakseni 
kokonaan alkoholin, tupakan ja liharuuan käytön sekä silloisen 
työpaikkani että poikaystäväni. Samalla muutin takaisin äitini 
luokse. Pysähtymään ja eheytymään. 

Vuonna 2000 Konsan Kartanossa astrologi Jukka Viertoman-
ner sanoi, että minun tulisi kirjoittaa satukirja. Vuosina 2003 ja 
2007 vielä kaksi eri selvänäkijää Ruotsissa kertoivat vahventavas-
ti, että ”kirjani on jo valmis yläkerrassa” ja että ”minun ei tulisi 
odottaa liian kauan sen toteuttamisessa”. Lopulta päätinkin hakea 
kirjoitusakatemiaan Tukholmassa, jotta voisin panostaa täysillä 
kirjoitustaitoni parantamiseen ja hiomiseen. 

Päätoiminen, kaksivuotinen kirjoituskoulu alkoi syksyllä 
2008. Lopputyönä tuli kirjoittaa oma kirja. Idea kirjaani oli jo 
kypsynyt ennen koulun aloittamista, jo vuoden 2006 aikana. Idean 
pohjana oli ”unelma” saada tutustua syviin henkisiin kokemuk-
siin ja kertoa niistä. Minulle tämä paikka oli ”henkinen kotini”, 
jossa sain levätä ja virkistäytyä astraalisen matkan kautta. 

Samana vuonna 2006 erosin myös miehestäni, lapsieni isästä. 
Eroprosessi oli itsessään rankka, samoin arki yksinhuoltajana. 
Kaipuu henkiseen kotiini koveni entisestään. Se aivan suorastaan 
kutsui minua puoleensa. Niinpä kirjaideani syntyi puhtaasta halus-
tani luoda enemmän tilaa itselleni eli mennä useammin käymään 

henkisessä kodissani. Näin 
koulun penkin ainoana ratkai-
suna luoda tätä tarvittavaa tilaa 
”henkiselle hengästykselleni”. 
Otin riskin ja päätin toteuttaa 
unelmani: kertoa henkisestä 
matkastani aikuisille sadun 
muodossa. Uskoin itseeni ja 
siihen, että saan vielä opintolai-
natkin maksettua. Ja sitä paitsi 
olivathan ne kolme näkijääkin 
minua aiemmin kannustaneet 
lähtemään juuri kirjoittamisen 
tielle…

Mielikuvituksen käyttämi-
nen on aina ollut minulle tapa 
selviytyä elämän eri koettele-

muksista. Kirjoittaminen on auttanut minua yhdistämään järjen ja 
sydämen hyvään yhteistyöhön. Lisäksi se on avannut tietoisuutta-
ni laajasti: sen myötä aloin nähdä laajasti omaan menneisyyteeni 
mutta myös tulevaisuuteeni ja samalla olin läsnä myös tässä het-
kessä, omassa fyysisessä kehossani.

Nyt tästä syksystä alkaen tarjoan Konsan Kartanossa myös 
kirjoituskursseja (katso s. 14–15), jotka perustuvat omiin koke-
muksiini. Kursseillani jaan parhaat eväät niin käytännön kirjoitta-
mistyöstäni kuin saamastani koulutuksestakin. 

Tapaamisiin ja tervetuloa rohkeasti mukaan!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
cosmic_johanna@yahoo.com
Lisäinfo: 
www.konsankartano.net

Kirjoitussuoni pulppuaa
CoSmiC Johanna

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.

24



Musiikilla sanotaan olevan voima, 
joka yhdistää ihmisiä yhteen ilman 
sanoja; sen kieltä ymmärtävät kaik-

ki vauvasta vaariin ja jokainen kokee musii-
kin omalla tavallaan. Siinä on sen rikkaus 
ja voima.

Musiikki yhdisti ”sattumalta” myös 
erään pariskunnan vuoden 2009 keväällä, 
kun mies, Ari Ahlgren, oli lähdössä kiertu-
eelle silloisen yhtyeensä kanssa ja nainen, 
Arja Sinervo, tuli tätä musiikkia kuulemaan  
Nyt heillä on tuore avioliitto sekä  oma Ar-
temis-yhtye.

Rakkaus musiikkiin ja sen tuottamiseen 
on ollut miltei koko elämän ajan Ari Ahl-
grenille se ”elokuvaa suurempi” juttu. Hän 
on soittanut musiikkia eri yhtyeissä laidasta 
laitaan - hevistä humppaan, mutta omannä-
köiseen musiikkiin keskittyminen avasi tie-
tä ensimmäisille julkaistuille levyille vuonna 
1989.

Arjan rakkaus on ollut ihmisten hoitami-
nen sekä taulujen maalaaminen, joita myös 
sielunkuva- tai voimatauluiksi kutsutaan. 
Ensimmäinen yhteinen konsertti oli vuonna 
2010, jolloin Ari soitti tiibetiläisiä kulhoja ja 
Arja maalasi samalla tästä musiikista taulun. 
Nyt on konsertteja takana jo useampia ja tu-
leviakin sovittu mukavasti.

Artemis-yhtyeen musiikkia voisi kuvailla 
meditatiiviseksi, sielunmaisemia maalavak-
si: siinä soivat tiibetiläiset laulavat kulhot 
(Arja), kosketinsoitimet ja nauhaton basso 
(Ari). Nauhaton basso antaa joissain kappa-
leissa ehkäpä itämaisen sävyn. Tiibetiläiset 
käsin taotut kulhot Ari on tuonut matkoil-
taan Nepalista, Intiasta ja Tiibetistä. Näistä 
maista on saattanut tulla vaikutteita myös 
soitantaan. 

Palaute konserteista on ollut positiivista: 
jotkut ovat kokeneet matkaavansa musiikin 

siivillä eri maihin ja maisemiin, toiset taas 
kokevat saavansa musiikista uutta voimaa, 
lohtua ja inspiraatiota elämäänsä jne.

Ensimmäisen levyn Artemis julkaisi ke-
väällä ja se on nimeltään ”Saana”. Konsertit 
pohjautuvat tällä hetkellä sen kappaleisiin, 
mutta mukana on aina musiikkia tulevalta 
Artemiksen levyltä. Uudella levyllä tullaan 
kuulemaan myös Arjan vokaalilaulua.

Artemis esiintyy Sateenkaaripäivil-
lä Konsan Kartanossa 24. ja 25.9. 
sekä sunnuntaina 30.10., jolloin 
vuorossa on tunnin pituinen Medi-
taatiokonsertti. Katso Turun hen-
kisen keskuksen ohjelma s. 13 ja 
Konsan Kartanon ohjelma s. 14.

Arja Vainio
Vyöhyketerapeutti / hieroja

- imukuppihieronta
- intialainen päähieronta
- koliikkivauvan hieronta

Puh. 045 270 2066

Kysy lisää!
Cammalot®-energiaterapeutti Laura Wirén
sarasvatin.joutsen@gmail.com, 050 586 2857

www.cammalot.fi

Cammalot® Enkeliportti-energiahoidot
• erittäin syville tasoille yltävää ja koko energia-
 systeemiin vaikuttavaa, muuntavaa energiaterapiaa
• myös talojen puhdistukset ja pysyvät energisoinnit
Cammalot® Kausaalikeho Seichem 
-kurssit 1.-3.tasot
• voimakkaat välineet sekä energiahoitamisen 
 aloittamiseen että syventämiseeen
• hyvä lisä Reiki-hoitajalle
Cammalot® -energiaterapiaillat
• ryhmässä tapahtuvaa energiatyöskentelyä ja -hoitoa
• ma 19.9./ ma 3.10./ ma 21.11./ ma 12.12., 
 18:00-20:30, 10€, Henkisen kehittäjän kirjakauppa 
 (Verkatehtaankatu 6)

Bemer-terapiahoidot 

Ravintoasiantuntija, Dipl.luontaisterapeutti,
Oligoterapeutti, Dipl.vyöhyketerapeutti

MERJA VARJO
Jösse Sakon katu 8, as 84, 11 krs, Turku
Ajanvaraus 0400 448 898 • Tervetuloa!

• mikroverenkiertoon, immuunijärjestel-
 mään, proteiinisynteesiin luutumisissa 
 ja autonomiseen hermostoon,
• kivun lievityksiin ym. hyvään oloon.

SLT valo- ja magneettiterapia 
• akneen, atopiaan, arpiin, maitorupeen, 
 psoriakseen, palovammoihin, leikkaus-
 arpiin, pälvikaljuun, hiustenlähtöön ym.

Epämääräiset vatsavaivat, allergia- ja 
yliherkkyys- sekä lisäainetutkimukset, 

hiuskudosanalyysit, ravintovalmennukset.

Musiikkia sielulle

TERVEOLOKAUPPA 24 h/vrk
www.terveolo.com

 Tai pistäydy:
Jösse Sakon katu 8, 11. krs., Turku

tarkista että olemme paikalla
0400 448 898
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