
Tiedot 

MISSÄ: Tuomiston Kartano, Riippiläntie 32, Karkku, Sastamala 

MILLOIN: 26-27.10.2019 

KLO: la 10-16 & su 10-16 (pidetään 1h ruokatauko, omakustanteinen) 

HINTA: 170€  

KOULUTTAJA: Michael Schirmer 

ILMOITTAUTUMINEN: Michael Schirmer,  

p.  0445980097 

mschirmer88@gmail.com 

OVIMAKSU 5€  

 

Parantavan Äänen peruskurssi on tarkoitettu kaikille oman äänensä kanssa työskenteleville ja/tai oman 
äänensä parantavan potentiaalin kehittämisestä kiinnostuneille. 

 

Kouluttaja Michael Schirmer heräsi äänen parantavaan voimaan intensiivisen etsinnän tuloksena Englannin 
Glastonburyssä vuonna 1992. Kipinän saatuaan hän kouluttautui opettamaan kuinka ihmisen oman äänen 
parantava voima aktivoidaan, ja miten sen kanssa työskennellään. 

 

Viikonloppukoulutukset alkoivat vuonna 1997 ja pidentyivät kokovuotisiksi koulutuksiksi 2003. Siitä asti hän 
on kouluttanut vähintään yhden ryhmän vuodessa. Suomessa Michael Schirmer on todellinen pioneeri tällä 
alalla, ja tähän mennessä hän on opettanut äänityöskentelyä jo sadoille kurssilaisille.  

 

Michaelin haastattelun voit katsoa täältä:  

https://www.youtube.com/watch?v=sCSZQtQ7U1s&fbclid=IwAR2OW8b2Q365eQa4Z_8yLRqijg8NuxsSWjD
NmiA339kVQIZZITT1BjEEJfE 

 

Parantavan Äänen peruskurssi on tarkoitettu kaikille oman äänensä kanssa työskenteleville ja/tai oman 
äänensä parantavan potentiaalin kehittämisestä kiinnostuneille. Jokaisen meistä äänessä piilee suuri voima, 
voima joka jää enimmäkseen käyttämättä. Tämän ”uinuvan” voiman aktivoimisesta on kyse kurssilla.  

Saamme viitteitä äänemme parantavasta potentiaalista mm. itkiessämme sekä laulaessamme esim. 
kehtolauluja.  

 

Usein omassa äänenkäytössä on myös esteitä, joiden syy on piiloutunut jonnekin syvälle, ehkäpä tietoisesti 
tavoittamattomissa. Kurssin yhtenä tarkoituksena on antaa työkaluja tutkia ja kehittää omaa ääntään joko 
yksin tai ryhmässä. Harjoitteet juontavat juurensa alkuperäiskansojen tapoihin käyttää ääntä, sekä ajan 



myötä kehittyneistä perinteistä kuten itkulaulu, harmoninen laulu ja tiibetiläinen ylä-äänilaulu. Vaikka 
laulusta puhutaankin, ei kurssille osallistuminen edellytä laulutaitoa taikka ”lauluääntä”. Oman äänen 
aktivoinnista on kysymys. Tervetuloa löytämään omasi! 

 

Kurssin ohjelma 

 

1. Päivä, peruskurssi 

 

*Kehon asento äänityöskentelyssä  

*Hengitystekniikka 

*Keskittyminen/Intentio-Focus   

*Kehoresonanssi 

*Hoitointentioharjoituksia  

*Ääni ja meditaatio/rukous 

*Vokaalilaulua-ääntelyä    

*Ylä-äänitekniikan perusteet 

 

2. Päivä -syventävä 

 

*Puhdistautuminen ääni-intentiolla ja käsiasennoilla 

*Oman intsrumentin(ääni/keho/mieli) virittäminen hoitamiseen 

*Äänityöskentely chakrojen kanssa, alkaen 7-järjestelmästä yhdistäen mudratyöskentelyn 

*Eheytymisestä ja palvelun periaatteesta teoriaa ja käytäntöä 

*Hoitava-Eheyttävä Äänipiiri 

 

Kurssi sopii kaikille ääntään/tietoisuuttaan työstäneille, niin aloitteleville kuin kokeneemmille konkareille. 
Kurssilla käydään lisäksi läpi ääni-värähtelyteoriaa ja miten se toimii käytännössä, sekä kurssilaisista 
itsestään nousevia teemoja.  

 

Kurssin aikana on tarjolla herkullinen lounas (kasviskeitto, salaatti, leipä + kahvi) 10€, sekä runsaampi 
kasvisillallinen 15€. Aamiainen 10€. Majoitus on mahdollista Tuomistolla pe-su, 2-4hh, 60€/hlö/yö, omat 
lakanat ja pyyhkeet mukaan.  

 



Ilmoittautumiset ja tiedustelut allekirjoittaneelle.  

 

Eheyttävin Ääniterveisin, 

Michael Schirmer 

mschirmer88@gmail.com 

puh. 0445980097  

 

 

Ilmoittautuminen aterioille ja majoitukseen kartanon emännälle Tuulille p. 040 7643112, 
info@tuomistonkartano.fi 


