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Turun henkinen keskus ry:n luentosarja, aiemmat ohjelmat

Kevät 2022

To 24.2. Taavi Kassila: Meditaatio on kultaa 

Luento pohjautuu luennoitsijan uusimpaan teokseen Meditaation kultainen 
kirja. ”Meditaatio on kultaakin arvokkaampaa, sillä kaikki maallinen omaisuus 
jättää meidät kun kehomme kuolee, mutta energia, jota keräämme sieluumme 
meditaatiota harjoittamalla, seuraa mukana sielumme matkalla. Meditaatio 
tekee lisäksi jokaisesta päivästämme onnellisemman, luovemman ja 
rakkaudellisemman. Samalla vaikutamme maailmaan hyvällä tavalla”.

https://taavikassila.com/

To 10.3. Kaarina Kailo: Pohjolan mytologia ja saunan jumalat
http://www.kaarinakailo.info

To 17.3. Pirjo Haapakoski: Bioresonanssiterapia – tasapainon lähteillä

Menetelmä on energialääketieteen suuntaus, josta on apua elimistön 
puhdistamisessa ja tasapainottamisessa. Siitä voi saada apua esimerkiksi 
suolisto- ja vatsavaivoihin sekä allergioihin. Menetelmällä voidaan myös 
tarkistaa vitamiinien ja hivenaineiden tasapainotila, sekä mitata parhaiten 
soveltuvia ruoka-aineita. 

https://vaivaton.info

To 24.3 Irmeli Aijaskave: Teosofinen ihmiskuva, osa 1
– Ihmisen rakenne 

To 31.3. Irmeli Aijaskave: Teosofinen ihmiskuva, osa 2
 – Kohtalo, kehitys, ryhmätyö

www.teosofia.net
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To 7.4. Pentti Paakkola: Jälleensyntyminen ja kohtalo

To 21.4. Pirkko Kanerva: Vihreää voimaa ravinnoksi luonnosta

To 28.4. Johannes Kurki: Veeda-kulttuuri, bhakti ja elämän tarkoitus
”Koulutus, media ja länsimainen kulttuuri ohjaavat elämäämme tiettyyn 
suuntaan. Mutta on hyvä pohtia, onko se ainut vaihtoehto – ja onko se edes 
elämän tarkoitus.”

To 5.5. Reijo Oksanen: Ihmisen olemus ja persoonallisuus (etänä)
"Jumala kirjoittaa hengellisiä salaisuuksia sydämeemme, jossa ne hiljaa 
odottavat löytämistä." - Jalal al-Din Rumi

To 12.5. Seija Aalto & Seppo Ilkka: Henkinen opastus meidän
 aikanamme

Löydämmekö ohjausta matkalle Vesimiehenaikaan? http://www.uusisade.fi/

Turun henkinen keskus ry:n järjestämät luennot pidetään Konsan Kartanon Navetan 
vintillä torstaisin klo 18.30 alkaen. Oviraha 6 € ja jäsenille 3 € (sis. yrttiteen). Luennon 
kesto n. 1,5 tuntia. Lisätiedot p.044 5929 324.
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