Yleisötilaisuudet keväällä 2020
Luennot ja meediotilaisuus pidetään Taidelukion auditoriossa: Sotilaspojankatu 3, 57100
Savonlinna. Luennot kestävät 2 tuntia. Luentojen hinta jäsenille 5 € ja muille 10 €, ellei toisin
ilmoiteta. Maksu käteisellä. Varaathan tasarahan, kiitos!
Kurssit, työpajat ja yksityisistunnot Hoitola Uusi Kuussa, Olavinkatu 44 G, 2 krs, 57100 Savonlinna
Lisätietoja www.hekry.com
*Ma
13.1.
klo 18.00

*Ma
27.1.
klo 18.00

Klaus Rahikainen

Klaus on elämäntutkija, kirjailija, mielenmallittaja ja historian maisteri, joka
on vuodesta 1988 lähtien kirjoittanut 14 kirjaa ymmärtääkseen sen elämän
Elämästä Itse sinussa ihmeen, joka meitä kaikkia kantaa.
ja minussa
Hänen tutkimuksensa tulokset tiivistyvät uusimmassa kirjassa ”Ilon avaruus
sisälläsi” joka ilmestyy keväällä 2020.
Luennolla Klaus käsittelee elämän teemoja syvällisesti ja kertoo miten
yksilöllisyyden umpikujasta pääsee kohti elävää ykseyttä.
Arto Ukko Hämäläinen vaihtoi yrittäjän työn rumpukurssien vetämiseen.
Arto Ukko
Rumpu on kuulunut hänen elämään jo yli 25 vuotta.
Hämäläinen
Luennolla hän opettaa meitä ottamaan Rummun lahjan käyttöön.
Rummun kautta voi olla suoraan yhteydessä Suureen Rakkauteen ilman
Rummun henki
välikäsiä; puhua Suuren Mysteerin kanssa juuri omalla tavallasi ja omalla
kielellä.

*Ma
10.2.
klo 18.00

Kuparikettu

*Su
23.2.

Arto Ukko
Hämäläinen

KURSSI

Rummuntekokurssi

*Ma
24.2.
klo 18.00

Aira Sahakangas

*Ma
9.3.
klo 18.00

Timo ja Ksenia
Seppänen

Internet: uusi tapa
muodostaa
Kupariketulla henkinen yhteys
on meet&greet muihin
Taidelukion
auditoriossa
klo 17.00
ennen luentoa.

Ristiriidoista
mielenrauhaan

Ajatuksen voima

28 vuotias Kuparikettu on YouTube-vaikuttaja, joka puhuu julkisuudessa
avoimesti sekä monipuolisesti henkisyyden puolesta. Hän toimii
sisällöntuottamisen lisäksi myös henkisenä palveluntarjoajana, uuden ajan
meediona, meditaatio-ohjaajana sekä yliluonnollisen tutkijana. Luennollaan
Kuparikettu opastaa meidät oman tarinansa lisäksi internetin, erilaisten
some- palvelujen sekä teknisten laitteiden salojen pariin.
Kuparikettu ja äitinsä Platina pitävät yksityisiä meedioistuntoja sekä tarottulkintoja: Meedioistunnot 30 min/ 40€, 45 min/ 50€ (sis. alv. 24%)
Tarot- ja oraakkelikortti-istunto: 30 min/ 30€, 45 min/ 40€
(sis. alv. 24%) Varaukset sähköpostitse: kuparikettu@outlook.com.
Laskutus tapahtuu jälkikäteen Ukko.fi palvelun kautta.
Tule tekemään voimarumpu itsellesi tai jollekulle toiselle!
Päivän aikana tehdään rumpu ja soittokapula, pidetään rumpuseremonia,
keskustellaan ja pidetään hauskaa.
Kurssin hinta: 190 € (sis rummun tekotarpeet ja kahvit)
Sitovat ilmoittautumiset tammikuun loppuun mennessä Arja Immoselle puh
050 5850624 tai uusiq@hotmail.com.
Airan työ nuorten parissa vaatetusalan lehtorina vaihtui kaikenikäisten
auttamiseen hänen tutustuttua Ihmeiden Oppikurssiin.
Hän on kirjoittanut kaksi kirjaa, jotka käsittelevät henkisen kasvun,
anteeksiannon ja mielenrauhan teemoja. (Valintana mielenrauha 1, 2012 ja
Valintana mielenrauha 2, 2014)
Luennolla saat vastauksen kysymykseen ”Miten voisimme arjen keskellä
kokea olomme rauhalliseksi, tapahtuipa meille mitä tahansa?”
Luennon jälkeen kirjamyyntiä käteisellä tai pankkisiirtona (42€/kpl).
Ajatuksen voima yhdistettynä meidän tunteisiin aina toteutuu.
Kuinka tahto rakennetaan ajatuksessa niin, että se palvelee meitä parhaalla
tavalla? Miten positiivinen ajattelutapa vaikuttaa meidän elämään ja miten se
toimii? Miksi on erityisen tärkeä seurata missä meidän ajatukset on ja mitä
pyöritämme päässämme aamusta iltaan.
Luennolla saamme helpot ja käytännölliset työkalut, kuinka luoda onnellinen
elämä.

*La
21.3.
klo 10-15
TYÖPAJA

Tuula JukolaNuorteva
Mediaalisten
harjoitusten työpaja

*Su
Tuula Jukola22.3.
Nuorteva
klo 9.30-11.30
Meditoimalla
TYÖPAJA
henkimaailman
hoitavaan energiaan

*Su
22.3.
klo 16.30

Päivän aikana vahvistamme kykyämme tiedostaa ja tunnistaa rakastavan
henkimaailman läsnäoloa. Päivä sopii niin vasta-alkajille kuin
edistyneemmillekin.
Hinta jäsenille 50 €, muille 70 €.
Ilmoittaudu 8.3. mennessä Arja Immoselle tekstiviestillä 050 5850624 tai
sähköpostilla uusiq@hotmail.com.
Aamupäivän aikana lepäämme rakastavan henkimaailman hoitavassa
energiassa. Saamme mahdollisuuden päästää irti mahdollisista vanhoista
ajatusmalleista, uskomuksista tai lupauksista, jotka saattavat
edelleen vaikuttaa elämässämme. Meditaatiossa saamme mahdollisuuden
tuntea rakastavan henkimaailman läsnäoloa ja vahvistaa kykyä elää
hetkessä. Sopii sekä kokeneille meditaationharjoittajille että vastaalkajillekin.
Hinta jäsenille 20 €, muille 35 €.
Ilmoittaudu 8.3. mennessä Arja Immoselle tekstiviestillä 050 5850624 tai
sähköpostilla uusiq@hotmail.com.

Tuula JukolaNuorteva

Mediaalisena viestinvälittäjänä Tuula uskoo siihen, että yhteydenotossaan
rakastava henkimaailma tarjoaa meille mahdollisuuden tiedostaa, että
elämä jatkuu fyysisen elämän jälkeen.
Meediotilaisuus
30 min yksityisistuntoja Hoitola Uudessa Kuussa la 21.3 klo 15.30- 20.30 ja
HUOMIOI
(Maksu 20 €,
su 22.3 klo 12 -15.30 välisenä aikana, täytetään järjestyksessä. Hinta 55 €.
päivä ja aika! jäseniltä 10 €)
Varaukset Arja Immoselta puh 050 5850624 tai uusiq@hotmail.com.
*Ma
Siw Backas
Siw on kouluttanut opettajia Helsingin yliopistossa yli 20 vuotta ja toiminut
6.4.
pitkään myös Henkisen kasvun laaja-alaisena opettajana. Muinaisten
klo 18.00
Kabbalistisen
kulttuurien Ikuinen Viisaus ja sen jakaminen tähän aikaan on tärkeä osa tätä
Elämänpuun
opetusta.
opetukset
Yksi merkittävä henkisen kasvun polku kuvataan Kabbalistisessa
elämänpuussa. Se kätkee sisälleen monitasoisen opetuksen ihmisen avuksi
hänen askelillaan kohti viisautta.
*La-Su
Michael Schirmer:
Kurssilla käydään lävitse oikea hengitystekniikkaa, kehoresonanssia ja
25.-26.4.
äänen intentiota.
klo 10-16
Parantavan äänen
Kurssilla harjoitellaan keho-mielen jännitysten purkamista, tehdään yläperuskurssi
äänitekniikan harjoittelua ja hoitoharjoituksia.
KURSSI
Hinta 170 €. Etumaksu 50 € maksetaan Michael Schirmerin tilille (FI54
2262 1800 0194 39) 31.3. mennessä. Maksu palautetaan, jos kurssi ei
toteudu tai joutuu sairauden (lääkärintodistus oltava) takia perumaan.
Sitovat ilmoittautumiset 31.3. mennessä Arja Immoselle
puh 050 5850624 tai uusiq@hotmail.com.
*La
Kevätkauden päätös Menemme Kerimäelle Via Akatemian Kaukalinnaan.
23.5.
Terttu Seppänen tutustuttaa uusiin hänen toimittamiinsa Kirjeopisto Vian
klo 11-14
(Hinta jäseniltä10 €, rajajoogan kirjoihin. Tyyne Matilaisen ja Mirja Salosen kirjekurssimateriaali
muilta 25 € sisältää on koottu kansien väliin nykypäivään uudistettuna.
ruokailun)
Kirjoja voi myös ostaa omaksi! Sinikka Junturan esityksen aiheena on
Euroopan sielu, näkökulmana EU:n tunnuslause ”Moninaisuudessaan
yhtenäinen”.
*Muutokset mahdollisia. Kysymyksiisi vastaa pj. Reija Turunen p. 050 - 3526 647.
*Jäsenmaksu 30 €/vuosi, toisen perheenjäsenen liittyessä jäseneksi maksu on puolet, eli 15 €.
Savonlinnan talousalueen ulkopuolella asuville 15 €/vuosi.

