
TOISTUVAT TAPAHTUMAT
Sunnuntaisin klo 18–20 
FALUN DAFA -HARJOITUKSET JA  
LIIKESARJOJEN OPETUSTA
www.falundafa.fi 
Falun Dafa (Falun Gong) on tehokas qi-
gong-menetelmä, jota noin sata miljoonaa 
ihmistä alkoi harjoittaa Kiinassa 1990-luvul-
la. Maksutonta, ei ilmoittautumista. Tarkista 
mahdolliset poikkeukset nettisivuilta. Tie-
dustelut Jenni Liu p. 050 409 7846

Maanantaisin klo 18 
AURINKOKUORON HARJOITUKSET
Kuoro käyttää werbeck-äänenmuodostusta 
ja toivoo saavansa lisää laulajia. Ks. har-
joituspäivät ym. http://personal.inet.fi/
yhdistys/soivatila/. Tiedustelut Markku 
Lulli-Seppälä 050 342 4545. Katso Werbeck-
laulukurssi 21.–22.3.

Keskiviikkoisin parittomilla viikoilla klo 18 
ESKO JALKANEN – LUONNONVOIMAT YHDISTYS RY
www.eskojalkanen.net
Turun kuntoutusryhmän Stella Aboensis – va-
lon välittäjät kokoontuminen. Kaikki perus-
kurssin käyneet joukolla mukaan. Tiedustelut 
paavo.suorsa@gmail.com, jouko.jokinen@iki.fi

Torstaisin klo 18.30 
TURUN HENKINEN KESKUS RY:N LUENTOILLAT
www.turunhenkinenkeskus.konsankartano.fi
Tiedustelut p. 044 5929324. Katso s. 6.

HELMIKUU
Pe-su 6.-8.2., pe klo 19.00-22.00,  
la-su klo 10.00-17.00 
ASCENSION - ENSIMMÄINEN SFÄÄRI -KURSSI,  
Ohjaajat Kriyasakti ja Ahimsa
Ensimmäinen Sfääri sisältää neljä ensimmäistä 
Ascension tekniikkaa ja kurssin aikana oppii 
kaiken, mitä tarvitsee tämän meditaatioteknii-
kan harjoittamiseen omassa arjessaan. 
Kurssin hinta on 280€ . 
Kurssin käytyään sen voi kerrata ilmaiseksi niin 
monta kertaa kuin haluaa. Kurssille voi ilmoit-
tautua kriyasakti@ishayas.net sähköpostitse. Li-
sää tietoa saa www.ishayasworldwide.com

La 14.2. klo 10-18  
HENKISEN TIETOUDEN KURSSI, OSA 2 
(seuraavat 14.3. ja 9.5.)  
Hannele Ilmola ja Artturi Nevalainen sekä  

kurssiohjaajaharjoittelijana Sirpa Lehto)
Henkisen tietouden kurssilla tutustutaan spi-
ritualismin keskeisiin käsitteisiin. Käsiteltäviä 
asioita ovat mm. spiritualismin perusteet ja 
historia, henkisyys arjessa, meditaatio, chakrat 
ja energiakehot, ihmisen henkinen ja fyysi-
nen taso, itsetuntemus ja sen vahvistaminen, 
henkiparannus, psyykkinen ja mediaalinen 
työskentely sekä piirityöskentely. Kurssilla 
teemme lisäksi harjoituksia. Mikäli et päässyt 
ensimmäiselle kurssiosuudelle, tule kuitenkin.   
Keskustelemme yhdessä, miten tämän osuuden 
suoritat, jotta saat kurssitodistuksen. 
Hinta 35 €/kurssipäivä. 
Ilmoittautuminen 10.2.2015 mennessä hen-
kisyys@henkisyys.fi tai 044-783 3888/iltaisin. 
Turun Henkisen Kehityksen yhdistys r.y,  www.
henkisyys.fi 

KE 18.2. klo 18.00  
Astrologi Jukka Viertomannerin LUENTO 
Eri maiden ja kulttuurien merkityksestä jäl-
leensyntymäkokemuksessa myös astrologiselta 
kannalta.
Osallistumismaksu 12 €/jäsenet ja 15 €/ei jä-
senet. Hinta sisältää yrttiteen. 
Pe 6.2.2015 mennessä sitovat ilmoittautumiset 
yhdistyksen numeroon 044-783 3888/iltaisin 
tai tekstiviestinä/yhdistyksen sähköpostiin 
henkisyys@henkisyys.fi  sekä osallistumismak-
su yhdistyksen tilille Danske Bank FI93 8000 
1379 3435 52. Järj. Turun Henkisen Kehityksen 
Yhdistys ry.

la - su 28.2-1.3 klo 9-17, 
SHIATSU, PERUSHOIDONKURSSI,  
Thea Mantsinen   
Shiatsu on japanilainen kokonaisvaltainen ke-
hoterapiamuoto. Hoito tehdään ohuen puuvil-
lavaatteen läpi pääasiassa peukaloilla painaen, 
mutta siihen kuuluu myös venytyksiä ja hie-
rontaa. Hoito poistaa tukoksia ja kuona-ainei-
ta. Shiatsuhoito auttaa ihmisen omaa elimistöä 
toimimaan luonnonmukaisella tavalla, ren-
touttaa kehon ja mielen ja edesauttaa terveyt-
tä. Kurssilla opitaan koko kehon shiatsuhoito, 
jonka loppuun kuuluu myös rentouttava Chi 
kung-päähoito. Kurssilta saa mukaan hoidon 
kirjalliset ohjeet. Käytännönharjoittelua toi-
sen kurssilaisen kanssa. Mukaan puuvillainen 
pitkähihainen ja -lahkeinen asu, leveä makuu-
alusta, tyyny ja peitto. 
Kurssin hinta140 €. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 050-413 81 82 
Thea Mantsinen

MAALISKUU
Ti 3.3. 
ENNUSTUKSIA LENORMAND-KORTEILLA,  
Jaana Rusin yksityisvastaanotto
Ajanvaraukset p. 040 8576512

Pe 6.3. klo 18 - 20  
Cosmic Johannan MEDITAATIO ja  
LUENTO aiheesta ”Sisäinen lapsi”
Oviraha 8 /10 € sis. teen.

La 7.3. klo 11.00-17.30  
REIKI I -KURSSI,  
Cosmic Johanna, reikimaster v. 2010
Opit miten chakrat toimivat ja miten voit vai-
kuttaa energiatasoosi ja tehdä energiahoitoja 
sekä itsellesi että muille! Luonnollinen mene-
telmä Japanilaisen Ushui Shiki Ryohon mu-
kaan.
Hinta: 160 €/140 € opiskelijat & eläkeläiset. sis. 
lounaan, manuaalin ja diplomin.
www.clairvoyant-healing.com
Varaukset: info@clairvoyant-healing.com 
myös Johannan vastaanotolle.
Viikonlopun aikana vastaanotto pe-su, tarjolla 
hierontaa, energiahoitoja, selvänäköistuntoja 
ja regressioita! Aina alennusta opiskelijoille ja 
eläkeläisille.

Su 8.3. klo 9.45-11.00  
SYDÄNMEDITAATIO MAAN JA  
IHMISKUNNAN AUTTAMISEKSI, 
Ohjaaja Tarja Salomaa
Kaikille avoin ohjattu meditaatio, jossa ryhmän 
avoimen sydänkeskuksen kautta Mestarit, en-
kelit ja arkkienkelit sekä monet Valo-Olennot 
välittävät parantavan ja puhdistavan siunauk-
sensa ihmiskunnalle ja maan kaikille luoma-
kunnille.
Ovimaksu 2 €. Tiedustelut Tarja p. 040 5732058.

Ti 10.3. klo 18  
LUENTO, Kalevi Lehtonen
Vatsa ja suolisto - toiset aivomme. Mausteet 
lääkkeenä.
Vapaa pääsy. Lue artikkeli s. 17.

La 14.3. klo 10-18  
HENKISEN TIETOUDEN KURSSI, OSA 3 
Katso 14.2. 

Ti 17.3. klo 18.30  
Argi+ ja Aloevera -ESITTELY, Juha Vartiainen
Tule kuuntelemaan, miten Argi+ saa sydäme-
si, verisuonesi ja koko kehosi virkistymään 
ja piristymään ja voimaan paremmin, miten 

Argi+:n avulla saatat saada apua vanhenemi-
seen liittyviin oireisiin.
Ei pääsymaksua. 
Ilmoittautuminen Juha Vartiainen p. 040 
9002533 tai Ulla Oksanen p. 044 5929324

La 21.3. klo 12-18  
MBB (Mind Body Bridging) -PERUSKURSSI,  
Marjukka Lulli-Seppälä
MBB, mielen ja kehon yhdistäminen on tera-
peuttinen itsehoitomenetelmä, jonka avulla 
voi rauhoittaa yliaktiivisen mielen ja aktivoida 
omia sisäisiä parantumisen ja vahvistumisen 
voimavaroja. Kurssilla opitaan tunnistamaan ja 
vaimentamaan itselle ja muille asetettuja vaati-
muksia, jotka aiheuttavat stressiä ja ahdistusta. 
Peruskurssin jälkeen seuraa itsenäinen har-
joittelujakso ennen jatkokurssia. Lue artikkeli 
MBB:stä sivulla 4.
Kurssimaksu perus- ja jatkokurssista yhteensä 
90 €, pelkkä peruskurssi 50 €.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään16.3. 
Marjukka Lulli-Seppälä puh 050 3424547 

La-su 21.-22.3. klo 12–18 
WERBECK-LAULUKURSSI, Markku Lulli-Seppälä 
Lauluäänen vapauttamisen tie. Harjoitellaan 
äänenmuodostusta Valborg Werbeck-Svärd-
strömin kehittämällä menetelmällä. Kun ääntä 
ei ”tehdä” tai pakoteta, vaan poistetaan esteet 
sen syntymiselle, saadaan aikaan kokemus 
soivasta tilasta ja laulaminen käy helpoksi, 
kauniiksi ja ääntä rasittamattomaksi. Sopii vas-
ta-alkajille sekä laulamista harrastaneille. Am-
mattilaulajakin löytänee laulamiselleen uuden 
suunnan ja uusia virikkeitä.
Hinta 60 €, sis ruokailut. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset p. 044 5929324.

Ma 23.3. klo 18  
Ave Maria -ILTAMUSIIKKI
Aurinkokuoro laulaa Maria-aiheisia lauluja. 
Kahvipöytä katettuna.
Oviraha 5 € 
Ilmoitathan tulostasi p. 044 5929324.

Ke 25.3.2015  
MALJARENTOUTUS ELI MIELEN HILJENTÄMINEN  
Seija Helinin/Tmi Kristallitupa johdolla 
Osallistumismaksu 12 €/jäsenet ja 15 € ei jä-
senet. Hinta sisältää yrttiteen. 
Ota mukaan alusta, myös tyyny voi olla tar-
peen, jotta saat mahdollisimman mukavan 
asennon.
Järj. Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys ry.

HUHTIKUU
To-ma 9.-13.4., viikolla klo 18-21,  
vknlopp. klo 10-16,  
THE ART OF LIVING: HAPPINESS PROGRAM,  
Eva Aminoff,  
Kurssi sisältää: 
-Elämän haasteissa auttavaa käytännön tieto-
utta 
-Ohjattuja vuorovaikutuksellisia prosesseja 
-joogaa, venyttelyjä ja rentoutusharjoituksia 
-Meditaatioita ja tehokkaita hengitysharjoi-
tuksia 
-Sudarshan Kriyan, ainutlaatuisen hengitys-
tekniikan
Kurssin harjoitukset ovat yksinkertaisia mutta 
tehokkaita. Harjoitukset lisäävät ja tasapainoit-
tavat kehon energiavirtauksia, parantavat ve-
renkiertoa, rentouttavat ja auttavat kokonais-
valtaiseen uudistumiseen. 
Hinta: 200 €, työttömät ja opiskelijat 140 €. Il-
moittautumiset ja lisätiedot: Eva Aminoff 040 
5629424, evaaminoff@gmail.com. Lue artikkeli 
s. 11.

Pe 10.4. klo 18 - 20  
Cosmic Johannan MEDITAATIO ja  
LUENTO aiheesta ”Aikaisemmat elämät”
Oviraha 8 /10 € sis. teen.

La 11.4. klo 11-18  
REIKI II-KAUKOHOITOKURSSI, Cosmic Johanna
Opit tekemään kaukohoitoja ja kanavoimaan 
viestejä hoidon aikana sekä kommunikoimaan 
oppaittesi kanssa.
inta: 270e/250e, (opiskelijat/eläkeläiset). Kurs-
sin hinta sis. lounaan, teen/kahvit, manuaalin/
diploomit. Reikimaster: Cosmic Johanna  
Yhteydenotto: info@clairvoyant-healing.com,  
www.clairvoyant-healing.com 
Viikonlopun aikana vastaanotto pe-su, tarjolla 
hierontaa, energiahoitoja, selvänäköistuntoja 
ja regressioita! Aina alennusta opiskelijoille ja 
eläkeläisille.

La-su 18.-19.4. la klo 10 – 18 ja su klo 10 – 17 
ENKELTEN KOTI -KOULUN KURSSI,  
Marketta Rantti
Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiin-
nostuneita tunnetaitojensa kehittämisestä ja 
elämän mysteereistä.  Kurssilla otetaan tun-
tumaa käytännön energiatyöskentelyyn ja se 
sisältää tietoa sakroista ja aurakentistä, har-
joituksia sydän- ja energiayhteyden saami-
seksi, meditaatioharjoituksia sekä symboleilla 
parantamisharjoituksia. Viikonloppukurssi on 
itsenäinen kokemus sellaisenaan, mutta antaa 

samalla mahdollisuuden tutustua lähemmin 
Enkelten Koti –koulun energiaparantaja kou-
lutuksen ohjelmaan. Lue artikkeli s. 7.
Kurssimaksu on 150 €. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset: Marja Jordman, puh. 040 738 7648, pos-
ti@enkeltenkoti.com, www.enkeltenkoti.com

La 25.4. klo 12-18  
MBB (Mind Body Bridging) -JATKOKURSSI, 
Marjukka Lulli-Seppälä
Kurssille osallistuminen edellyttää MBB-pe-
ruskurssin käymistä. Kurssilla syvennetään 
MBB:n taitoja ja opitaan ymmärtämään ja hy-
väksymään itseä entistä syvemmin ja parem-
min. Kurssilla opitaan myös keinoja ihmissuh-
teiden parantamiseksi. Lue artikkeli MBB:stä 
sivulla 4. 
Kurssimaksu 40€. Lisätiedot ja ilmoittautumi-
set viimeistään20.4. Marjukka Lulli-Seppälä 
puh 050 3424547.

TOUKOKUU
Ti 5.5. klo 18.30 Argi+ ja Aloevera -ESITTELY, 
Juha Vartiainen
Tule kuuntelemaan, miten Argi+ saa sydäme-
si, verisuonesi ja koko kehosi virkistymään 
ja piristymään ja voimaan paremmin, miten 
Argi+:n avulla saatat saada apua vanhenemi-
seen liittyviin oireisiin.
Ei pääsymaksua. Ilmoittautuminen Juha Varti-
ainen p. 040 9002533 tai Ulla Oksanen p. 044 
5929324

La 9.5. klo 10-18  
HENKISEN TIETOUDEN KURSSI, OSA 4
Katso 14.2.

Su 24.5. klo 12-18 KYLVÖJUHLAT
Pihatapahtumassa ohjelmaa. Päärakennukses-
sa klo 14 Cosmic Johannan ilmainen meditaa-
tio ja luento teemasta kommunikointi henki-
oppaiden kanssa. Myyntitorilla maan antimia 
ja käden tuotteita. 
Pöydät 20 € (Varaa ajoissa p. 044 5929324). 
Puhvetissa hernekeittoa, konsapurilaisia ym. 
herkkuja. 
Katso www.konsankartano.fi

KE 27.5. klo 18.00  
Turun Henkisen Kehityksen Yhdistys ry:n 
KEVÄTJUHLA 
- Shamaanimatkoja rumpujen tahdissa  
- Halukkaat voivat ottaa oman rummun 
mukaan.  
- Ota mukaan alusta ja mahd. tyyny
Kahvitarjoilu, vapaa pääsy. 
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Konsan Kartano 
tarjoaa edullista majoitusta
130-vuotiaassa maatalossa

Turun Luontaishoitola
Tule rentoutumaan tai virkistymään

tai saamaan apua, kun terveys horjuu.


