
SYNTYMÄN JA KUOLEMAN MERKIT   
  

15.-17.7.2016                                  
 

JATKOPÄIVÄT 18.-19.7.      
 

KREIVILÄSSÄ,   Forssan MATKUSSA 

                                    
LUENNOITSIJOINA:   

            Marja-Liisa Niemi-Mattila  
            Tarja Enoranta  
            Anne Massey  
            Helena Viviaan Katajisto 
            Jukka Viertomanner 

 
LUENTOJEN AIHEITA  ALUSTAVASTI  
(pienryhmiä myös  mahdollisesti) 

 
* Ceres ja muut syntymän ja kuoleman   
   indikaattorit… 
* Kahdeksas huone, kartan mysteeri   
* Kuoleman merkit omalla/omaisten kartoilla 
* Toistuvat tekijät jälleensyntymissä –  

esimerkkitapaus elävästä elämästä  
* Kuolinhetkistä astrologian valossa 
* Astrologisia löytöjä hedelmöitymishetkistä 
* Alkujen ja loppujen ajoituksesta            
* Arjen aikasykleistä   
 
VIIKONLOPPUKURSSI  pe klo 18:30  –  su kello 
16:30. Ilmoittauduthan kansliaan 
perjantaina klo 18 mennessä! Keittoa 
tarjolla pe klo16-17.  Kurssi edellyttää 

astrologian perusteiden tuntemista ja 

osallistumista koko viikonlopun ohjelmaan 

(ainakin la-su), ei erillisille luennoille.  
 

WORKSHOP eli ”työpaja”: mahdollisuus jäädä 

syventämään viikonlopun teemoja M-L:n 

ohjaamassa pienryhmässä (8-12 henkilöä) 

sunnuntai-illasta tiistaihin kello 16:00 asti!   
 

TIEDUSTELUT  kurssista, ajo-ohjeista ja mahd. 

kimppakyydeistä sekä allergiailmoitukset           

Raisa Laineelle  050-5620874 tai Marja-Liisa 
N-M:lle  tekstiviestitse  +358 400409393 tai  

sähköpostitse niemi-mattila.ml@gmail.com  

4.7. mennessä. KREIVILÄN KESÄKODIN  
TOIMISTO kesäkuusta alkaen kurssien aikana  

puh. 050 310 4565. Osoite: Kreiviläntie 219, 

31110 Matku Forssa  http://www.kreivila.fi        

   

TÄYSIHOITO viikonlopun ajalta 110 -130 € 

(riippuen huoneesta) maksetaan paikan 
päällä käteisellä!  Plus liinavaatteet 10€ 

(=lakana- ja pyyhesetti, jos ei ole omia 

mukana). Rantasauna: uima-asu mukaan!   

 
 
 
VARSINAINEN ILMOITTAUTUMINEN tapahtuu 

maksamalla osallistumis- eli kurssimaksu 

100 € ma 4.7. mennessä ASTROKONSULTOINTI 
F152 8000 1802 048950. Kirjoita tilisiirron 

viestiosaan sähköpostiosoitteesi  ja lisäksi 

huonetoverin nimi, jos tulet kaverisi kanssa. 

(4.7. jälkeen osallistumismaksu on 110 €.)  
1HH  rajoitetusti Kreivittäressä eli ns. uudella 

puolella, 10€ vrk lisähinta.  (Kaikkiaan 
kartanolla on majoitushuoneita vain (!) 35 kpl.) 

Erityisruokavalio:  lisähinta 10€/vrk. Ilmoita 

ruoka-aineallergiat 4.7. mennessä!  

 

Ilmoittautuminen JATKOPÄIVILLE: 
kurssimaksu 90 € maksetaan 4.7. mennessä 

tilille  Astrokonsultointi. Kun osallistuu sekä 

vkl. että jatkoon, kurssimaksu on yhteensä 

190€.   Huom. Jatkopäiville on rajoitettu os. 
määrä: varaa paikkasi ajoissa.  Jos joudut 

peruuttamaan tulosi, ilmoita ajoissa, 

viimeistään 7.7. mennessä!! Tämän jälkeen 

osallistumismaksua ei palauteta.  

Ilmoittautuminen etukäteen myös,  jos et 

yövy Kreivilässä, mutta osallistut kurssille / 

aterioit! TELTTAILU tai MATKAILUAUTO 10€ 
vrk ilman ruokailua,  40€ vrk  sis. ruokailut.  
 

Lämpimästi tervetuloa tutkiskelemaan 
”elämää suurempia”  pyhiä tapahtumia, 
syntymää ja kuolemaa,  astrologian valossa  
luonnonhenkien ympäröimässä,  
elähdyttävässä  Kreivilän miljöössä  ~      


