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Tänään
voit voittaa

enemmän!

• ESPOO: SATS Iso Omena • HELSINKI: SATS Eliel, SATS Megahertsi,
SATS Ruoholahti • SATS JYVÄSKYLÄ • OULU: SATS Caritas, SATS Heikinkatu

TURKU: SATS Trivium •  www.sats.fi

SATS Heikinkatu
Heikinkatu 5
90100 Oulu
puh. 010 309 9310

SATS Caritas
Kapellimestarinkatu 4
90150 Oulu
puh. 010 309 9390

Mitä pikemmin hyödynnät liittymisetumme, sitä paremmat palkinnot
voit voittaa. Arvomme upeita palkintoja päivittäin, joten pidä kiirettä!

Välipäivien arvontavoitot:

Ke 27.12.

5 Personal Trainer -tuntia ja

5 solarium-kertaa SATSiin! Arvo jopa 330 euroa.

To 28.12.

4 Personal Trainer -tuntia ja

4 solarium-kertaa SATSiin! Arvo jopa 264 euroa.

Pe 29.12.

3 Personal Trainer -tuntia ja

3 solarium-kertaa SATSiin! Arvo jopa 198 euroa.

La 30.12.

2 Personal Trainer -tuntia ja

2 solarium-kertaa SATSiin! Arvo jopa 132 euroa.

Su 31.12.

1 Personal Trainer -tuntia ja

1 solarium-kerta SATSiin! Arvo jopa 66 euroa.

Arvomme palkinnon kaikkien kyseisenä päivänä jäseneksemme liittyneiden
 kesken. Arvonta on keskustemme yhteinen. Ilmoitamme voittajalle

henkilökohtaisesti. Palkintoa ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi.

Pohjoismaiden johtava
kuntokeskusketju

(kuin huomenna)

Tällä kupongilla

LIITTYMISMAKSU
ILMAISEKSI

Etu voimassa 31.12.2006 saakka.

Arvo
50 €!

Repäise siis
 kuponki m

ukaasi ja
 suuntaa SATSille

!

Repäise siis
 kuponki m

ukaasi ja
 suuntaa SATSille

!

Repäise siis
 kuponki m

ukaasi ja
 suuntaa SATSille

!

OULU
Sonja Riihikangas
toimitus@forum24.fi 

Oulu saa mielenkiintoisen 
vieraan tammikuun ensim-
mäisenä viikonloppuna, kun 
Kalifornian Santa Rosas-
sa asuva suomalainen joo-
gi Antti Torsti saapuu pitä-
mään joogapäivää kaupun-
kiimme.

Tarkoituksena on kurkis-
taa joogan ja meditaation sa-
loihin ja tehdä paljon erilai-
sia harjoituksia niiden puit-
teissa. Avainsana on tietoi-
suus, joten aikaa käytetään 
erityisesti henkisiin harjoi-
tuksiin ja meditaatioon.

Antti Torsti kiinnostui joo-
gasta jo 90-luvun alkupuolel-
la elämän koetellessa häntä.

– Menetin tuolloin ensim-
mäisen lapseni, joka me-
nehtyi sydänvikaan. Sama-
na vuonna isäni kuoli ja ero-
sin silloisesta avioliitostani. 
Noissa olosuhteissa oival-
sin, että todellinen onnelli-
suus ei löydy niistä arvoista, 
joista olin uskonut sen löyty-
vän, kertoo Antti.

Niinpä hän avautui pik-
kuhiljaa kuuntelemaan ih-
misiä, jotka vaikuttivat tie-
tävän jotakin syvällisempää 
elämän olemuksesta. Antti 
oppi tuntemaan pikkuhiljaa 
henkisiä totuuksia, joista ei 
aikaisemmin ollut tiennyt 
mitään.

Kohti korkeampaa 
tietoisuutta
Joogakoulussa Antti löy-
si ensimmäisen kerran fyy-

sisen joogan harjoitukset. 
Siellä hän herkistyi tunte-
maan korkeimman tietoi-
suuden läsnäolon ja rakka-
us joogaan alkoi itää hänen 
sisimmässään.

– Kesällä 1999 tapasin 
ensimmäisen kerran erään 
henkisen mestarin, joka 
vieraili Suomessa maail-
mankiertueellaan. Hän an-
toi halukkaille meditaatio-
harjoituksen, joka oli mi-
nulle erittäin voimakas 
kokemus. Koko olemukse-
ni muuttui siitä, muistelee 
Antti.

Tuon tapahtuman jälkeen 
Antti on tavannut useita 
henkisiä mestareita, jotka 
ovat myös toimineet hä-
nen opettajinaan joogassa. 
Heidän kauttaan Antti on 
pystynyt peilaamaan omaa 
kulkuaan henkisyyden ja 
suuremman tietoisuuden 
tiellä.

Vaikka joogassa on eri-
laisia alalajeja, vie Anttia 
voimallisimmin eteenpäin 
bhaktijooga, jossa men-
nään Antin sanoin sydän 
edellä kohti korkeampaa 
tietoisuutta.

– Joogi pyrkii olemaan 
tietoisena olemuksestaan 
24 tuntia vuorokaudessa 
siitä, kun on harjoituksiin-
sa ryhtynyt. Jotta joogi voi 
muistaa olemuksensa, on 
siitä saatava henkilökohtai-
nen kokemus, mikä tapah-
tuu juuri meditaation avul-
la, valaisee Antti.

Antti meditoikin useita 
kertoja päivässä. Sen lisäk-
si hän nauttii hiljaisuudesta 
tai kävelee vaikkapa luon-
nossa. Mieltään hän saattaa 

valmistella meditaatioon 
esimerkiksi tanssin, laulun 
tai kitaransoiton avulla.

– Kun on kerran nähnyt 
totuuden, niin sen jälkeen 
tämä harha maailma on 
kuin mustavalkokuva väri-
kuvan rinnalla.

Hienosyiset 
asiat inspiroivat
Tänä päivänä Antti Torsti 
tienaa leipänsä sähköura-
koitsijana. 

Elämänsä aikana hän on 
tehnyt useita erilaisia töitä 
moottoripyöräkoulun ajo-
opettajasta ja numerologis-
ta autonkorjaajaan ja tieto-
koneisiin.

Vapaa-ajallaan hän naut-
tii joogan lisäksi tasapainoi-
sesta liikunnasta, sillä ter-
veen kehon kanssa on hel-
pompi meditoida ja ylipää-
tään elää.

Antti kertoo, että joo-
git pyrkivät yleensä nautti-
maan karkean sijasta kai-
kesta hienosyiseen inspi-
roivasta, kuten kasvisruo-
kavaliosta, samankaltaisten 
ihmisten seurasta sekä hen-
kisistä tilaisuuksista ja kir-
jallisuudesta.

– Yksi joogin tärkeimmis-
tä pyrkimyksistä on olla va-
hingoittamatta toisia tai it-
seään, sillä ei olisi mitään 
iloa puhdistaa mieltään me-
ditaation avulla ja samal-
la heittää lokaa sen päälle 
huonoilla teoillaan.

Antin pitämä joogapäivä 
järjestetään Oulussa sun-
nuntaina 7. tammikuuta 
osoitteessa Mäkelininkatu 
31.

Antti Torsti hiljentyy meditoimaan viikon jokaisena päivänä.

Sonja Riihikangas


