Yleisötilaisuudet keväällä 2021
Luennot ja meediotilaisuus pidetään Taidelukion auditoriossa: Sotilaspojankatu 3, 57100
Savonlinna. Luennot kestävät 2 tuntia. Luentojen hinta jäsenille 5 € ja muille 10 €, ellei toisin
ilmoiteta. Maksu käteisellä. Varaathan tasarahan, kiitos!
Muutokset mahdollisia koronatilanne huomioiden.
Lisätietoja www.hekry.com
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Jukka Muhonen
Kristallikallot

Yhdistyksen
kevätkokous

HUOM! PV MUUTTUNUT
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Siw Backas
Kabbalistisen
Elämänpuun
opetukset

Johanna Blomqvist
Todellisuutta
ymmärtämässä

Jukka on energiahoitaja, kuvataiteilija ja rajatiedon tutkija.
Häntä heräteltiin 2018 kesällä muistamaan yksi tärkeä elämäntehtävä:
työskentely kristallikallojen, niiden tietoisuuden ja kristallikallotietoisuusverkon kanssa auttaen muutoksissa, joita kohden me ihmiskuntana
kuljemme.

Tervetuloa jäsenet käsittelemään sääntömääräisiä asioita!
Meille esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto vuodelta
2020. Päätämme tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Kokoukseen osallistuvat jäsenet pääsevät illan luennolle ilmaiseksi!
Siw on kouluttanut opettajia Helsingin yliopistossa yli 20 vuotta ja toiminut
pitkään myös Henkisen kasvun laaja-alaisena opettajana. Muinaisten
kulttuurien Ikuinen Viisaus ja sen jakaminen tähän aikaan on tärkeä osa tätä
opetusta.
Yksi merkittävä henkisen kasvun polku kuvataan Kabbalistisessa
elämänpuussa. Se kätkee sisälleen monitasoisen opetuksen ihmisen avuksi
hänen askelillaan kohti viisautta.
Todellisuus on fyysinen ja henkinen. Voisivatko nämä kaksi puolta kohdata ja
nostaa meidät aivan uudelle tasolle? Mitä moderni fysiikka kertoo meille
todellisuudesta? Minkä periaatteiden mukaan meidän pitäisi oikeastaan elää?
FT Johanna Blomqvist on fyysikko, luennoitsija, energiahoidon opettaja sekä
kansainvälisestikin julkaissut kirjailija. Luennolla Johanna kertoo uudesta
kirjastaan ”Hypertodellisuus - Olet olemassa ja merkittävä” (Basam Books,
2020).
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Unna Nuutinen
Meediotilaisuus
(Maksu 20 €,
jäseniltä 10 €)

*La
22.5.
klo 11–14

Unna Nuutinen tulee Lahdesta. Hän on tehnyt meedion työtä yli yhdeksän
vuotta. Hän on Lahden Seudun Henkisen Kasvu ry:n puheenjohtaja.
Hän on toiminut ja toimii edelleen mediaalisilla kursseilla kouluttajana.
(Käy katsomassa www.hekry.com-sivustolta ohjeet meediotilaisuuteen!)

Kevätkauden päätös

Menemme Kerimäelle Via Akatemian Kaukalinnaan.
Terttu Seppänen tutustuttaa uusiin hänen toimittamiinsa Kirjeopisto Vian
(Hinta jäseniltä10 €, rajajoogan kirjoihin. Tyyne Matilaisen ja Mirja Salosen kirjekurssimateriaali
muilta 25 € sisältää
on koottu kansien väliin nykypäivään uudistettuna.
ruokailun)
Kirjoja voi myös ostaa omaksi! Sinikka Junturan esityksen aiheena on
Euroopan sielu, näkökulmana EU:n tunnuslause ”Moninaisuudessaan
yhtenäinen”.
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS PIDETÄÄN 22.5.2021 KLO 12 ENNEN TILAISUUDEN ALKUA
*Muutokset mahdollisia. Kysymyksiisi vastaa pj. Reija Turunen p. 050 - 3526 647.
*Jäsenmaksu 15 €/vuosi, toisen perheenjäsenen liittyessä jäseneksi maksu on 10 €.
Savonlinnan talousalueen ulkopuolella asuville 10 €/vuosi.

