
Harriet Piekkola Joensuussa 4.-6.10.2019 

Meedio, Mediaalinen voimavarakouluttaja Harriet Piekkola 
vieraanamme lokakuussa (www.harrietpiekkola.fi). 
  
 
Perjantai 4.10. 
 
Yksityisvastaanotto Joensuun Reumayhdistys ry tiloissa 
kello 10-18 (Siltakatu 20 A 41b, Joensuu). 
 
Vastaanottoajan kesto 30 minuuttia, hinta 55 €  
(maksetaan käteisellä paikan päällä). 
 
Ajat vapaasti varattavissa tiistaista 6.8. alkaen. 
 
Varaaminen ainoastaan puhelimitse: 050 359 9889 (ei tekstiviestillä eikä sähköpostitse). 
 
  
Lauantai 5.10. 
 
”Luonnonhenget – Seremoniat” 
 
Joensuun Reumayhdistys ry tiloissa (Siltakatu 20 A 41b, Joensuu) kello 10-18. 
 
Tarinaa luonnonhengistä, shamanismista. Vahvistamme yhteyttä luonnonhenkiin auttajina.  
 
Jokaisella elävällä olennolla on oma värähtelytaajuutensa, oma valonsa, omalaatuisuutensa. 
Ethän ajattele puiden olevan hengettömiä? Ne elävät, niillä on oma henkensä ja niillä on 
tietoisuus. Luonnonvaraisessa metsässä saatat huomata sen tietoisuuden. Entisinä aikoina 
nämä olennot olivat mahtavia ja ne olivat aktiivisia, eivät pelkästään yksilöinä, vaan myös 
yhdessä. 
Luonnonkansojen yhteys luonnonhenkiin. 
 
Teemme seremonian, matkaamme henkien energioissa hakemaan luonnonhenkien sinulle 
antaman nimen - se on lahja.  
Seremonioilla lujitetaan yhteyttä luonnon ja ihmisten välillä, kuten myös ihmisten suhdetta 
asioihin, joille seremonia pidetään. 
Vahvistamme päivän aikana kaikilla harjoituksilla työskentelyä henkisten auttajiemme kanssa. 
 
Osallistumismaksu 8.9.2019 saakka 110 € (sis. alv.) ja tämän jälkeen 125 € (sis. alv.). 
 
Ilmoittautuminen lauantain koulutuspäivään puhelimitse tai sähköpostitse 27.9.2019 
mennessä. 
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 Sunnuntai 6.10. 
 
”Herkkyysharjoituksia-transsia” 
 
Joensuun Reumayhdistys ry tiloissa (Siltakatu 20 A 41b, Joensuu) kello 9-16. 
 
Herkkyysharjoituksia-transsia henkimaailman harjoitusten parissa. Syvemmälle harjoitusten 
kautta, voimaantuminen myös parantavissa energioissa. 
 
Osallistumismaksu 8.9.2019 saakka 100 € (sis. alv.) ja tämän jälkeen 115 € (sis. alv.). 
 
Ilmoittautuminen sunnuntain koulutuspäivään puhelimitse tai sähköpostitse 27.9.2019 
mennessä. 
 
 
 
Molempina päivinä tarjolla teetä ja pikkupurtavaa. Pidämme lounastauon iltapäivällä (voit 
ottaa eväät mukaan tai käväistä kaupungilla syömässä). 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä laskutetaan varausmaksu 50 €. Loppumaksu laskutetaan 
myöhemmin, lähempänä tapahtuma-ajankohtaa. Mikäli osallistuminen perutaan osallistujan 
taholta, maksetut maksut palautetaan käsittelykuluilla (5 €/lasku) vähennettyinä. Mikäli 
varaus- ja/tai loppumaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tulkitaan se osallistumisen 
peruuttamiseksi. 
 
 
 
Huom! 
 

Jos osallistut sekä lauantain että sunnuntain koulutuspäiviin, saat molemmat päivät 8.9.2019 
saakka yhteishintaan 190 € (sis. alv.) ja tämän jälkeen yhteishintaan 220 € (sis. alv.). 
 
  

Tervetuloa! 


