
TOISTUVAT TAPAHTUMAT
Maanantaisin klo 18 
AURINKOKUORON HARJOITUKSET
Kuoro käyttää werbeck-äänenmuodostusta ja 
toivoo saavansa lisää laulajia. Ks. harjoituspäi-
vät ym. http://personal.inet.fi/yhdistys/soivati-
la/. Tiedustelut Markku Lulli-Seppälä 050 342 
4545. Katso Werbeck-laulukurssi 21.–22.10.
Tiistaisin parittomina viikkoina  
klo 18.30–20.30 
URANTIA-LUKUPIIRI 
Keskustelua uskonnosta, filosofiasta ja tietees-
täkin Urantia-kirjaan pohjautuen. 
Lisätietoja: Tapio Pulli 050 540 4582. 
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. 11.

SYYSKUU
Pe 15.9. klo 18-19.30 
ENKELI-ILTA, Cosmic Johanna Tiainen
Tutustumme arkkienkeleihin. Kanavoin läsnä 
olevien enkelten viestejä ryhmälle ja saat kokea 
enkelten energiaa kun, teemme meditaatiomat-
kan enkelten saarelle, joka on eteerinen paikka, 
minne voit itsekin oppia menemään. Saat hoita-
vaa energiaa, jota voit pyytä tarvittaessa.
Oviraha 15 € käteisellä (sis. teen).
Viikonlopun aikana voit myös tehdä henkilö-
kohtaisia ajanvarauksia selvännäköistunnoille 
sekä enkeli istunto-hoidoille tai energiahoidoille. 
Ajanvaraukset Info@clairvoyant-healing.com 
Su 17.9. klo 12-18 
SADONKORJUUJUHLA
Myyntitorilla maan antimia ja käden tuotteita, 
ohjelmaa, arpajaiset. (Myyntipöydät 20 €, vara-
ukset p. 044 5929324) Puhvetissa hernekeittoa, 

konsapurilaisia ym. herkkuja. Päärakennuksen 
salissa Cosmic Johannan luento: Auraluenta 
teoriassa ja käytännössä. Saat myös itse kokeil-
la, miten se toimii. Oviraha 8 €.
La-su 23.-24.9. 
SATEENKAARIPÄIVÄT
Katso s. 11.
La 30.9. klo 10.30-17.00 
HENKIMAAILMAN TULKKI-kurssi, Irene Naden
Vahvista osaamistasi vahvana, rakastavana vä-
littäjänä! Harjoittelemme mediaalisen tason 
työskentelyä osallistujien valmiudet huomioon 
ottaen.
Pyrkimyksemme on vahvistaa niin itseluotta-
mustamme kuin luottamusta henkimaailman 
auttajiin ja oppaisiin ilon ja positiivisuuden 
energioissa. Kurssi sopii kaikille!! Kurssin hinta 
72 €/jäsenet ja 77 €/ei jäsenet. Sitovat ilmoittau-
tumiset yhdistyksen numeroon 044-783 3888 / 
iltaisin tai tekstiviestinä tai yhdistyksen sähkö-
postiin henkisyys.thky@gmail.com, sekä kurs-
simaksu yhdistyksen tilille TSOP FI89 5710 
0440 1557 52. 
Pe 29.9. klo 12.30-18.15 ja 
su 1.10. klo 11.00-16.30 
Meedio Irene Nadénin YKSITYISISTUNTOJA 
Hinta 60 €. Sitovat varaukset yhdistyksen nu-
meroon 044-783 3888/iltaisin sekä maksu yh-
distyksen tilille TSOP FI89 5710 0440 1557 52.

LOKAKUU
Su 8.10. Alkeiskurssi klo 10-12,  
Mielen tasapaino klo 13-16.30 
KUNDALIINIJOOGA – pikatie tietoisuuteen, 
Merjam - Harijot- Auraskari
Joogapajat antavat tilaisuuden kokea oma voi-
masi. Kundaliinijooga on monimuotoista ja 
helposti lähestyttävää yksinkertaisten, mutta 
tehokkaiden harjoitusten vuoksi. Saat mukaasi 
apuvälineitä arkipäiväsi tueksi.
Avoin kaikille kokemuksesta, iästä, muodosta, 
kunnosta, uskonnosta tai muusta kuvitellusta 
rajoituksesta riippumatta. Ota mukaan joo-
gamatto, tukeva tyyny pehvan alle, lämmintä 
lepoa varten ja vesipullo. Pukeudu rennosti, 
mukavasti, ei liian kevyesti. Pääsymaksu Al-
keiskurssi 25€/1x, 80€/4x, Mielen tasapaino 
40€/1x, 140€/ 4x. Sisältää virvokkeita ja materi-
aalia. Ilmoittaudu suoraan opettajalle harijot@
rootlight.se. Matkajärjestelyjen vuoksi tarvit-
semme sitovan ilmoittautumisen 2 viikkoa en-
nen tapahtumaa. Seuraavat kerrat 12.11. ja 3.12. 

Ti 10.10. klo18.30  
Argi+ ja Aloevera -ESITTELY, Juha Vartiainen
Tule kuuntelemaan, miten arginiini saa sinut 
jaksamaan paremmin.
Ei pääsymaksua. Ilmoittautuminen Juha Varti-
ainen p. 040 9002533 tai Ulla Oksanen p. 044 
5929324
Su 15.10. klo 14-17  
LUENTO: Pyramids around the World &  
Bosnian Pyramid Healing Energy 
Maailman Pyramidiverkko ja Bosnian Pyra-
midien Parantava Energia, Sam Osmanagich
Pyramideja on löytynyt mm. Egyptistä, Etelä-
Amerikasta, Kiinasta ja Meksikosta. Mikä sai 
ihmiset pystyttämään näitä massiivisia raken-
nelmia lähes saman muotoisina eri puolelle 
maailmaa, jolloin yhteyttä niin kaukana toisis-
taan olevien eri kansojen välillä ei olisi pitänyt 
olla? Voiko kaikkien pyramidien samanlainen 
muoto olla sattumaa? Mitä muuta yhdistää 
nämä rakennelmat toisiinsa, ja millainen on 
Bosnian 2000-luvun pyramidilöytö?
Esitys on englanninkielinen ja tulkataan suo-
meksi. Pääsymaksu 10 €. Lue Sam Osmana-
gichsta s. 21.
Ti 17.10. klo18  
ÖLJYILTA, Anita Vesamo
Tule tutustumaan huippulaadukkaisiin, tera-
peuttisen tason Young Living öljyihin. 
Luvassa huumaavaa tuoksuttelua. Käydään läpi 
mitä ovat puhtaat 100% eteeriset öljyt ja mitä 
monipuolisia vaikutuksia niillä on mm. immu-
niteetin tueksi, mielialaan, stressin lieventämi-
seen, rentoutumiseen ja kehon kokonaisvaltai-
seen hyvinvointiin. Saat hyviä vinkkejä, miten 
ja mihin öljyjä käytetään. 
Ota aiheesta kiinnostuneet ystäväsikin mu-
kaan! Ilm. p. 044 5929324.
Ke 18.10. klo 18  
Henkisen kehityksen yhdistyksen ilta
Välitämme rakkaudellisia viestejä henkimaail-
masta sanoin ja kuvin. Oviraha 5 €/henkilö.
La-su 21.-22.10. klo 12-17  
WERBECK-LAULUkurssi, Markku Lulli-Seppälä
Lauluäänen vapauttamisen tie.
Harjoitellaan äänenmuodostusta Valborg Wer-
beck-Svärdströmin kehittämällä menetelmällä. 
Kun ääntä ei”tehdä” tai pakoteta, vaan poiste-
taan esteet sen syntymiselle, saadaan aikaan 
kokemus soivasta tilasta ja laulaminen käy hel-
poksi, kauniiksi ja ääntä rasittamattomaksi. So-

pii vasta-alkajille sekä laulamista harrastaneille. 
Ammattilaulajakin löytänee laulamiselleen uu-
den suunnan ja uusia virikkeitä. Hinta 60 €, sis. 
ruokailut. Tied ja ilmoitt. p. 044 5929324.

MARRASKUU
La-su 4.-5.11., la klo 11.00-18.00 
ja su klo 10.00-15.00  
UNIEN AVULLA HENKISELLE TIELLE JA  
VAPAAKSI HUOLISTA, yht.tri Olavi Moilanen 
Meillä jokaisella on halu kulkea omaa hyvän 
elämän henkistä polkua. Pettymykset, esteet 
ja epäonnistumiset tulevat uniin. Näiden ja 
muiden huolien kantaminen stressaa ja vie 
energiaa. Stressi vie huomion usein turhiin 
asioihin. Se myös heikentää vastustuskykyä 
ja sairastuttaa. Huolten vähentyminen antaa 
tilaa luovuudelle, ilolle ja paremmalle elämäl-
le. Unet ohjaavat kohti syvintä itseä ja elämän 
pyhyyden tunnetta ja antavat vihjeitä ja tien-
viittoja oman henkisen tien tunnistamiseen. 
Unia voidaan opetella ohjaamaan haluttuihin 
aiheisiin. Silloin oman hyvän elämäntien löy-
tämiselle voidaan hankkia myös uniopastaja.
Maksimi osallistujamäärä on 10 henkilöä. 
Kurssin hinta on 90€/jäsenet ja 95€/ei jäsenet.
Sitovat ilmoittautumiset pe 6.10. mennessä 
yhdistyksen numeroon 044-783 3888/iltaisin 
tai tekstiviestinä tai yhdistyksen sähköpostiin 
henkisyys.thky@gmail.com, sekä osallistu-
mismaksu yhdistyksen tilille TSOP FI89 5710 
0440 1557 52.
La 11.11. klo 9-16  
PERHEKONSTELLAATIO-workshop,  
Raija Rantola
Tutkimme konstellaatiomenetelmällä omia yli-
sukupolvisia tunteita ja tarinoita. 
Menetelmä on draamamenetelmä, jossa muut 
rakentavat sinun tarinasi ja sinä saat vain kat-
soa ja eheyttää omaa kokemustasi. Voit tulla tu-
tustumaan, vaikka et halua tehdä omaa konstel-
laatiota, sillä osallistuminen muiden draamaan 
on yhtä kokemuksellista kuin oman draaman 
tutkiminen. 
Hinta 100 sis. 24% alv. Ilm. info@debaatti.fi tai 
040 59 55 801viimeistään 6.11.
https://www.facebook.com/debaatti/
Lue artikkeli s. 14.
Su 12.11.  
KUNDALIINIJOOGA – pikatie tietoisuuteen, 
Merjam - Harijot- Auraskari
Katso su 8.10

Ke 15.11. klo 18-20 
UNIVERSAALI TAHTO – PORTTI HENKISYYTEEN, 
Pirkko Kanerva, energiahoitaja
Luento ja lopuksi parantava meditaatio. Hinta 
15 € (käteismaksu).
Ilmoittaudu 13.11. mennessä Pirkolle, 0400-
939696 tai sisainen.sointu@gmail.com
Su 19.11. klo 10-16 
ENKELIWORKSHOP ELÄMÄN RUNSAUDELLE, 
Susan Heijari
Perustuen vetovoiman lakiin, vedät puoleesi 
sitä mitä olet ja ajattelet. Tämä workshop antaa 
sinulle mahdollisuuden luoda positiivinen mie-
li uutta vuotta varten. Runsauden enkelien seu-
rassa teemme visuaalisia meditaatioita etsien 
samalla sitä, mitä itsellemme toivomme. Tuom-
me kolmannen silmän chakramme viidenteen 
ulottuvuuteen, joka mahdollistaa selvänäke-
mistä ja kirkasta tietoisuutta omista tulevaisuu-
den mahdollisuuksista. Päivä on rento ja luova, 
johon kuuluu osittain askartelua ja työskentelyä 
ryhmässä. Avoin kaikille aikuisille. Oma lounas 
mukaan ( Lounastauko noin klo12:30- 13:30 
Hinta 50 euroa ( Hinta sisältää workshopin ja 
materiaalit, teetä ja pientä naposteltavaa päi-
vän aikana ). Ilmoittautumiset emailin kautta: 
susanheijari@gmail.com tai 044 988 4985. Su-
san Heijari työskentelee Turussa päätoimisena 
joogan- ja liikunnanopettajana. Susan on Diana 
Cooper Foundation - enkeliopettaja vuodesta 
2014.
Ti 21.11. klo18.30 
Argi+ ja Aloevera -ESITTELY, Juha Vartiainen
Tule kuuntelemaan, miten arginiini saa sinut 
jaksamaan paremmin. Ei pääsymaksua. Ilmoit-
tautuminen Juha Vartiainen p. 040 9002533 tai 
Ulla Oksanen p. 044 5929324
Ke 29.11. klo 18 
Henkisen kehityksen yhdistys: 
JOULUJUHLA yhdistyksen jäsenille! 
Vietämme yhdistyksen pikkujoulua musiikin ja 
jouluisten tarjottavien kera. Jokainen saa hen-
kisen joululahjan! Ilmoittautuminen ke 15.11. 
mennessä yhdistyksen numeroon 044-783 
3888/iltaisin tai tekstiviestinä tai yhdistyksen 
sähköpostiin henkisyys.thky@gmail.com.

JOULUKUU
Su 3.12. 
KUNDALIINIJOOGA – pikatie tietoisuuteen, 
Merjam - Harijot- Auraskari
Katso su 8.10.

Ke 6.12. klo 12-17 
JOULUMARKKINAT, Joulunavaus Navetassa
Kaikkea hyvää ja kaunista pöytään ja pukin-
konttiin. Jouluista musiikkia. Myyntipöydät 
20 €, varaa ajoissa p. 044 5929324. Pääraken-
nuksen salissa klo 14 Cosmic Johanna Tiaisen 
luento ja meditaatio: Päästä irti menneisyyden 
vaikutuksista. Käydään läpi, miten voit katkais-
ta tunnesidoksia huonoihin kokemuksiin ja 
suhteisiin. Oviraha 10 €.
Kysy aikoja myös selvänäköistuntoihin, ener-
giahoitoihin ja regressiomatkoille johannatiai-
nen11@gmail.com
Ma 18.12. klo 18 
Aurinkokuoron joulujuhla TALVIYÖN AURINKO
Äänenavaus yhdessä Werbeck-menetelmällä. 
Aurinkokuoro, yhteislaulua. Jouluista maistu-
vaista ja kahvipöytä katettuna. Oviraha 7 € sis. 
tarjoilun. Ilmoitathan tulostasi p. 044 5929324.

HELMIKUU 2018
Pe-su 2.-4.2.  
Pe klo 17–19.30, la klo 9–17, su klo 9–16
SLOW YOGA -opettajakoulutus, Janne Kontala, 
Emma Silventoinen ja Anneli Rautiainen.
Seuraavat koulutuskerrat 13.–15.4., 15.–17.6., 
24.–26.8., 12.–14.10., 14.–16.12.
Slow yogan erityispiirteenä on harjoituksen 
hallittu hidastaminen, jolloin harjoitus on tur-
vallista ja rauhoittavaa, muttei helpompaa tai 
kevyempää. Kaksivuotinen ohjaajakoulutus 
antaa työkaluja asana- ja hengitysharjoitusten 
tekniseen analyysiin sekä slow yoga -ohjelmien 
rakentamiseen, ohjaamiseen ja avustamiseen.
Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat syventää 
osaamistaan tai kouluttautua opettajaksi. Kou-
lutuksessa käydään läpi asanoiden perusteet, 
asteittainen menetelmä joogahengityksen hal-
lintaan, joogafilosofian perusteet sekä meditaa-
tion alkeet. Lisäksi opiskellaan joogan kannalta 
keskeistä fysiologiaa ja anatomiaa sekä raskaus-
ajan joogaa.
Kaksivuotinen koulutus sisältää kattavan ma-
teriaalin ja runsaasti kotitehtäviä. Opiskelun 
lisämateriaaliksi suositellaan Janne Kontalan 
Joogan sydän-kirjaa.
Hinta 2950 € tai 3 x 1050 €. Koko maksu tai en-
simmäinen erä on maksettava ennen kurssin al-
kua. Sitova ilmoittautuminen 31.12. mennessä. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: slowyogaturku@
gmail.com
Lue artikkeli s. 22.
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Konsan Kartano 
tarjoaa edullista majoitusta seka// juhla. ja kurssi.tila-

vuokrausta 135.vuotiaassa maatalossa

Turun Luontaishoitola
Tule rentoutumaan tai virkistymään

tai saamaan apua, kun terveys horjuu.

Selvänäkijä
MARIA 

Selkeyttää elämäntilanteesi

0700-3-9-1737
PL 107, 00251 H:ki
2,33 €/min + ppm

· numerologia
· hoitoja:
 Matrix / TFT
· kursseja
050 534 4643
www.valonsydan.fi

KIVET JA MINERAALIT
KIVIKORUJEN TEHTAANMYYMÄLÄ
Hämeenpuisto 17 Tampere

Katso nettikauppa: 
kauppa.qii.fi

Kivikauppa  Qii Jalka-, käsi-, ja kasvohoidot
Konsan Kartanossa
Virusmäentie 9 Turku
Soita ja varaa aika:
Pauliina Lundgren
Jalkojenhoidon At, Kosmetologi
P. 0400549706

Hyvinv�ntia ja hemmo�elua


