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Nyt merkityskeskeiseen ja terveeseen elämään ohjaavat luennot ovat koko 
Suomen saavutettavissa. 
 
Paula Heinonen, Manuela Bosco & Tuure Kilpeläinen, Maria Nordin, Kirsti Kuosmanen ja 
Elina Tanskanen, sekä lukuisat muut kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huippuasiantuntijat 
verkossa järjestettävässä hyvinvoinnin erikoistapahtumassa helmikuun toisena viikonlop-
puna 13.2.2021. 
 
Aiemmin Finlandia-talolla järjestetyt Minä Olen -messut on siirtynyt verkkoon. Verkossa 
pidettävä hyvinvoinnin suurtapahtuma mahdollistaa rikkaan sisällön seuraamisen ympäri 
Suomen. Messujen esiintyjälista on nimekäs ja tarjoaa jokaiselle kokonaisvaltaisesta hyvin-
voinnista kiinnostuneelle jotakin. Henkilölle, jonka kiinnostus tietoisuutta ja hyvää oloa 
kohtaan on vasta heräämässä, sekä henkilölle, jonka polku kohti merkityskeskeistä ja sy-
däntietoista elämää on kestänyt jo vuosia tai vuosikymmeniä.  
 
Taiteilijapariskunta Manuela Bosco ja Tuure Kilpeläinen keskustelevat messuilla juontajien 
(Karita Aaltonen ja Teppo Ahomäki) kanssa luovuudesta sekä oman rytmin ja tien löytämi-
sestä. Lisäksi Tuure esittää katsojille hänen ja Teho Majamäen keväällä ilmestyvältä albu-
milta muutaman meditaatiobiisin.  
 
Mukana on myös normaaliin jaksamiseen ja terveyteen ohjaavia luentoja menestysvalmen-
taja, funktionaalisen lääketieteen asiantuntija Paula Heinosen johdolla. Paula valottaa oi-
kein hoidetun suoliston vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Allergioiden, ihottumien, 
nivelvaivojen ja jopa monien neurologisten ongelmien syyt voi löytyä suolistosta. Luennon 
lisäksi voit hankkia syvempää tietoa Paulan erikoisluennolta, jonka jälkeen voit vielä syven-
tyä eri aiheisiin hänen kouluttamiensa ravinto-ohjaajien avustuksella.  
 
Viimeisimmän tieteellisen tutkimuksen mukaan suolistobakteerit voivat vaikuttaa jopa ih-
misen tunteisiin. Tohtorit Ilkka ja Harri Virolainen tarjoavat konkreettisia keinoja juuri tun-
teiden vapauttamiseen, mikä on meille suomalaisille kehityksen paikka. Karita Aaltonen ja 
Kaie Hakonen ovat todellisia esimerkkejä siitä, miten suuri merkitys ravinnolla on tervey-
teen. He antavat hoitavia ruokavinkkejä, jotka tukevat yksilöä kohti tervettä kehoa ja 
mieltä.  
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Menestyskirjan Eroon oireista kirjoittanut Maria Nordin esittelee teoriaansa siitä, miten im-
muunipuolustusjärjestelmän virhetulkinnat ja ylireagoinnit voivat olla sairauksien ja oirei-
den takana. 
 
Kirsti Kuosmanen nostaa ihmisten itsetuntoa ja auttaa sinua nousemaan omaan säkenöi-
vään elinvoimaasi. Pappi, terapeutti ja tietokirjailija Miia Moisio pohdiskelee niitä asioita, 
jotka voivat toimia masennuksen vastalääkkeenä.  
 
Hidasta Elämää sekä Viisas Elämä -kirjailijat esiintyvät omissa saleissaan ja Helsingin Seu-
rakuntayhtymä täyttää Hiljaisen Tilan henkisillä opettajilla ja kouluttajilla, jotka ikiaikaisen 
viisauden, mystiikan, meditaation, rauhallisen musiikin, hiljaisen yhteyden ja mielenkiin-
toisten keskustelujen kautta antavat uutta ajateltavaa jokaiselle kuulijalle. Mukana on mm. 
tv:stä tuttu seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen, joka antaa vinkkejä onnellisempaan pari-
suhteeseen yhdessä Juha Petterssonin kanssa. 
 
Tarjolla on lisäksi luentoja mm. keveyden tuomisesta jokapäiväiseen elämään, työstä, ra-
vitsemuksesta, meditoinnista ja paljon muusta. 
 
Messut järjestetään nyt 26 kerran ja ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan verkossa. Nyt 
voimme todella tarjota sisältöämme kaikille asiasta kiinnostuneille läpi Suomen. Olemme 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edelläkävijöitä Suomessa, joten meille oli kunnia-asia, että 
näin tärkeää ja inspiroivaa sisältöä tarjotaan tänäkin vuonna asiakkaillemme. Ja toivotta-
vasti myös lukuisille uusille, jotka eivät ole fyysisille messuille päässeet osallistumaan.” 
 
-Minä Olen -messujen toinen omistaja Teppo Ahomäki  
 
Sydämellisesti tervetuloa mukaan! 
 
Lisätiedot tapahtumasta: 
markkinointi@minaolen.com 
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Median akkreditoinnit: markkinointi@minaolen.com.  
• Etunimi 
• Sukunimi 
• Sähköpostiosoite 
• Edustamasi media 

 
Liput: www.minaolenmessut.fi/ostaliput 
 
Messulippu 29,-  
Messulippu oikeuttaa sisäänpääsyn virtuaalimessualustalle, jossa pääset seuraavaan luentoja neljässä eri sa-
lissa. Luentotallenteet ovat katseltavissa 14.2.2021 asti.  
 
Messulippu+ 48,90,- 
Messulippu+ oikeuttaa sisäänpääsyn virtuaalimessualustalle, jossa pääset seuraavaan luentoja neljässä eri 
salissa. Luentotallenteet ovat katseltavissa 31.12.2021 asti. Tallenteiden katselu 14.2.2021 jälkeen vaatii kir-
jautumisen Minäolen.fi sivustolle.  
 
SUPER-lippu 79,- 
SUPER-lippu oikeuttaa sisäänpääsyn virtuaalimessualustalle, jossa pääset seuraavaan luentoja neljässä eri 
salissa. Luentotallenteet ovat katseltavissa 31.12.2021 asti. Tallenteiden katselu 14.2.2021 jälkeen vaatii kir-
jautumisen Minäolen.fi sivustolle.  Lisäksi pääset osallistumaan Paula Heinosen luennolle ”Naishormonit ja 
hyvänolon salaisuus?” sekä hänen kouluttaman FLT Ravintovalmentajan workshopiin. Workshop järjestetään 
viikolla 7. 
 
WORKSHOP-lippu 67,-  
WORKSHOP-lippu oikeuttaa sisäänpääsyn virtuaalimessualustalle, jossa pääset seuraavaan luentoja neljässä 
eri salissa. Luentotallenteet ovat katseltavissa 31.12.2021 asti. Tallenteiden katselu 14.2.2021 jälkeen vaatii 
kirjautumisen Minäolen.fi sivustolle.  Lisäksi pääset osallistumaan Hidasta elämää kirjailijan workshopiin vii-
kolla 7.  
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Luennoitsijat Minä Olen -messuilla 2021 
 
Pääsali 
 
Manuela Bosco ja Tuure Kilpeläinen Tilaa luovuudelle 
Paula Heinonen Suolisto – onnellisuuden ja terveyden kehto? 
Kirsti Kuosmanen Naisen nautinnon ja rakkauden säkenöivä voima 
Maria Nordin Muuta tulkintasi ja paranna terveyttäsi 
Tuula Huhtala Tarot – vanha viisaus 
Miia Moisio Masentuneen ihmisen mielenmaisema 
Satu Lähteenkorva Terveesti tasapainossa – Mitä se on? 
Eevi Minkkinen Mitä läheisyysriippuvaisuus on ja mikä siitä toipumisessa on oleellisinta? 
Ilkka Koppelomäki Saa mitä haluat – Oman elämän suunnitteleminen 
 
Viisas Elämä 
 
Harri ja Ilkka Virolainen Vapauta tukahdutetut tunteet 
Karita Aaltonen ja Kaie Hakonen Valoa lautasella – Parane puhtaan ravinnon avulla 
Katja Frange Naisen voima – matka erillisyydestä yhteyteen 
Kati Huovinmaa Radikaalit unelmat toteen - arvojen merkitys perinpohjaisissa muutoksissa 
Johanna Tolppola 15 kysymystä hyvinvoinnista 
Kaisa Peltola Häpeän alkemia  
Elviira Krebber Miten noudattaa ketoruokavaliota kevyesti ja ravinteikkaasti 
Sanni Nevalainen Enkelit ystävinä, ilo, intuitio ja rakkaus 
Isa Merikallio Jaksaa, jaksaa – Suorituselämästä merkityselämään  
Taru Tammikallio Toteuta ammatilliset unelmasi ja luo ura, jossa loistat omana itsenäsi 
Mikko Sjögren Rahatarinasi päivittäminen - miten saada haluamiansa tuloksia omassa ta-
loudessa? 
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Hidasta elämää 
 
Sanna Wikström & Reija Könönen Lisää lempeyttä itseä kohtaan – Löydä syvin olemuksesi 
myötätunnon avulla 
Marika Rosenborg Mahdollisuuksien parisuhde kutsuu kasvamaan yhdessä 
Suvi Bowellan Liian kiltti vai oikein kiltti? Missä menee raja? 
Katri Syvärinen Sinun tarinasi voima 
Anna Taipale Löydä itsesi lempeästi 
Susanna Jussila & Emmi Ohraniemi Tunne kehosi, tunne itsesi – Miten syventää yhteyttä 
omaan kehoon 
Noora Lintukangas Onnellisuus on aikamme suurin illuusio 
Auli Malimaa 9 tapaa rajoittaa onneaan ja avautua sille 
Maija Ilmoniemi Yksin, mutta ei yksinäinen – Näin helpotat yksinäisyyden tunnetta ja pää-
set turvalliseen yksinoloon 
Eija Hinkkala Palavalla sydämellä - Rakkaudellinen rohkeus 
 
Hiljainen tila 
 
Elina Tanskanen ja Juha Petterson Onnellisemmaksi yhdessä – ohjeita rakastavampaan 
parisuhteeseen 
Atte Korhola ja Kati Pirttimaa Henkisyys ja maailman tila 
Anu Pylkkänen Johdatus meditaatioon -työpaja 
Sanna Vaara, Jan Ahonen & Olli Seppälä Hillitön henkinen elämä 
Johanna Linner Matikka, Anna Saksman & Henri Järvinen Sydänvaloa – feminiininen hen-
kinen energia muutoksen voimana 
Lauri Hallikainen & Joonas Koskinen Hengen lahjoja ja hiljaisuutta 
Mari Vainio Hiljaisuus avaa oman mielen maisemia 
Inna Vintturi, Elsa Sihvola, Markus Bäckman & Kati Pirttimaa Lempeää meditatiivista mu-
siikkia ja kelttiläisiä rukouksia 
Annastiina Papinaho & Jukka Valkama Pyhiinvaellus - matka sisimpään 
 
Vain SUPER-lipulla 
Paula Heinonen Naishormonit ja hyvänolon salaisuus? 
 


