
          

Kurssimaksu 30 € (Teosofisen Seuran jäsenet) ja 40 € (ei jäsenet) kurssin vetäjän 
matkakulujen kattamiseen. Kurssimaksu sisältää kattavan suomenkielisen 

kurssimateriaalin. 
 

Päivittäiseen ohjelmaan kuuluvat myös klo 7.45 Aamumietiskely, 8.30 Aamiainen, 
12.30 Lounas, 17.00 Päivällinen sekä ensimmäisellä kurssilla klo 21.30 Iltamusiikki 

 

Majoitus täysihoidolla maksaa 53-65 €/vrk. Opiskelijoille ja alle 25-vuotiaille 10 €/vrk 
alennus. Kts. www.kreivila.fi. 

 

Ilmoittautumiset 16.6. mennessä info@teosofinenseura.fi  
tai 040 846 1116 (Eila Lepre). 

Osoite: Kreiviläntie 219, 31110 Matku 
 

Huom! Kreivilässä käy maksuvälineeksi vain käteinen. 

Tervetuloa! 

 

 

Muuta itsesi, muutat elämäsi 

Teosofisen Seuran kesäkurssit 
Kreivilässä 

23.-29.6. (Suomen) ja 1.-5.7.2017(Ruotsin) 
 

Kurssien vetäjänä Vicente Hao Chin Jr 
Filippiineiltä 

http://www.kreivila.fi/
mailto:info@teosofinenseura.fi


Kurssien teemasta 
Yksi avaintekijöistä itsen muuttamisen prosessissa on sen oivaltaminen, 

miten persoonallisuutemme on erilaisten ehdollistumien tulos. Pelkoreaktiot, 
ennakkoluulot, sympatiat ja antipatiat, kauna ja mieltymykset sekä 
selviytymismekanismit kuten stressi, ärtymys ja suuttuminen ovat 
keskeisimpiä ehdollistumia, joista helposti muodostuu sisäisiä ja ulkoisia 
konflikteja.  

Ehdollistumat ovat nk. ärsykepainikkeita alitajuisessa mielessä. Ne syntyvät, 
kun emme tietoisesti käsittele epämiellyttäviä tunteita vaan työnnämme ne 
syrjään ja näin muodostuu energiatukoksia, jotka varastoituvat kehoomme ja 
lopulta jopa sairastuttavat meidät. Nämä ärsykepainikkeet laukaisevat meissä 
erilaisia automaattisia reaktioita, jolloin sanomme tai teemme asioita ikään 
kuin automaattisesti, miettimättä onko toiminta järkevää vai ei. 

Kurssilla tullaan oppimaan syvään hengitykseen ja kehon tuntemusten 
tiedostamiseen perustuva prosessointimenetelmä, jonka avulla voidaan 
tehokkaasti käsitellä ja poistaa meihin kerääntyneet ärsykepainikkeet eli 
ehdollistumat ja energiatukokset.  

Vicente on opettanut tätä menetelmää yli 20 vuoden ajan eri puolilla 
maailmaa ja Filippiineillä paljon myös Teosofisen Seuran ulkopuolisille tahoille: 
valtion virkamiehille, opettajille, nuorille koululaisille, sotilaille, jne. 
Menetelmä on osoittautunut erittäin toimivaksi jopa pahoista traumoista 
kärsivien auttamisessa. 

Muita kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat: lähestymistapoja päivittäiseen 
tiedostamiseen, transsendenssin tutkiminen, olennaisten elämäntaitojen 
ruokkiminen, intuitio, persoonattomien arvojen soveltaminen päivittäiseen 
elämään sekä muutosprosessin soveltaminen henkiseen elämään. Ohjelma 
pitää sisällään paljon osallistavia harjoitteita.  
 

Vicente Hao Chin Jr 
Vicente Hao Chin Jr on Filippiinien Teosofisen Seuran entinen presidentti. 

Hän on erinomainen esimerkki teosofian soveltamisesta jokapäiväiseen 
elämään ollen aktiivisesti mukana Teosofisen palvelujärjestön (TOS) 
toiminnassa. Hän on myös perustanut Filippiineille Golden Link College 
kouluja, jotka tarjoavat koulutusta köyhemmille lapsille 
(www.theosophy.ph/goldenlinkcollege) ja on kirjoittanut mm. seuraavat kirjat: 
 

The Process of Self-Transformation (Itsen muuttamisen prosessi, ei suom. 
Suosittelemme tutustumaan tähän kirjaan ennen kurssia!) 
Why Meditate? (Miksi meditoida?, ei suom.) 
On Education (Koulutuksesta, ei suom.) 
 

Lisäksi Vicente on koonnut ja toimittanut kronologisen painoksen kirjasta 
Mestarien kirjeet A.P. Sinnettille ja on Theosophical Encyclopedia teoksen 
toimituskunnan jäsen. 
 

Kurssien aikataulu 
Suomen Teosofisen Seuran kurssilla vietämme 23.-24.6. juhannusta 

hieman kevyemmän teosofisen ohjelman merkeissä alustusten pohjalta 
keskustellen, juhannusaaton taiteellista ohjelmaa unohtamatta.  
Alustukset LA 24.6.:  
klo 10:00 Ilkka Karhu Luo itsesi uudelleen 
klo 15:00 Tarja Pursi, Oman elämänsä alkemisti 
klo 18.30 Krishnamurti-video 
Paikalle voi saapua perjantaina iltapäivällä. Varsinainen kurssi Vicenten 
kanssa alkaa sunnuntaina 25.6. klo 10 ja päättyy torstaina 29.6. lounaaseen.  

Kurssin opetuskieli on englanti, mutta tarvittaessa järjestetään 
simultaanitulkkaus suomeksi. Harjoitteet voi tehdä suomenkielellä. (Ilmoita 
etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli tarvitset tulkkausta!) 
 

Ruotsin Teosofisen Seuran kurssi pidetään heti Suomen kurssin jälkeen 1.-
5.7. Siellä kurssikielinä ovat englanti ja ruotsi. Paikalle voi saapua 1.7. lounaalle 
ja kurssi päättyy 5.7. päivälliseen. Kurssimateriaalin saa joko englannin- tai 
ruotsinkielisenä, mutta ruotsinkielen tulkkausta ei ole. 

 
Molemmat kurssit ovat samansisältöiset, eikä osallistuminen edellytä 

Teosofisen Seuran jäsenyyttä. 
 

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita! 
 
 
 

 

http://www.theosophy.ph/goldenlinkcollege

