Yleisötilaisuudet keväällä 2022
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!
Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.
Muutokset mahdollisia koronatilanne huomioiden.
Lisätietoja www.hekry.com
*Ma
10.1.
klo 18.00

Pirjo Hirvonen

*Ma
24.1.
klo 18.00

Jarmo Ekman

*Ma
7.2.
klo 18.00

Pauli Liikala

Siirretty 4.4.

Vedic Art
Siirretty 7.3

Matkalla kotiinErillisyydestä
Ykseyteen, Pelosta
Rakkauteen
Luento ei toteutunut.

Henkisellä polulla

.
Läsnäoleva kosketus henkisen kehityksen tukena, sekä villiyrtit, voiman ja
viisauden lähteet lähiluonnosta.
Läsnäoleva kosketus, Käsittelen läsnäolevaa kosketusta eri näkökulmista ja sen vaikutusta fyysiseen,
psyykkiseen ja henkiseen kehitykseen. Availen myös polkua villiryttien
sekä villiyrtit
maailmaan, kertomalla tunnetuimmista villiyrteistä.

*Ma
21.2.
klo 18.00

Ansa Lybeck

*Ma
7.3.
klo 17.00
klo 18.00

Yhdistyksen
kevätkokous
Jarmo Ekman

Tervetuloa jäsenet käsittelemään sääntömääräisiä asioita!
Meille esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto vuodelta
2021. Päätämme tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Matkalla kotiinErillisyydestä
Ykseyteen, Pelosta
Rakkauteen

Kokoukseen osallistuvat jäsenet pääsevät illan luennolle ilmaiseksi.

*Ma
21.3.
klo 18.00

Sofia Keitaanranta

Sofia on 28 vuotias yrittäjä, henkisen tien kulkija, valon soturi ja ihmisten
voimaannuttaja.
Sofian löytää YouTubesta nimellä Sofia Keitaanranta ja Instagramista
www.instagram.com/sofiakeitaanranta.
Hän vetää Jumalatarkurssia joka löytyy osoitteesta
https://bit.ly/jumalatarkurssi.

*Ma
4.4
klo 18.00

Pirjo Hirvonen

Feminiini-ja
maskuliinienergiat
tässä ajassa

Vedic Art

Olen tarkastellut sitä kuinka yksilöllinen eheytymisemme vaikuttaa
kollektiiviseen todellisuuteemme ja siihen maailmaan ja yhteiskuntaan jossa
elämme. Olet lämpimästi tervetullut kuuntelemaan lisää tuosta matkasta ja
kuinka voimme auttaa itseämme ja toinen toisiamme eheytymään takaisin siksi
täydellisyydeksi, joka todella olemme.

Vedic Artissa syvennetään omaa yksilöllistä ilmaisua ja luovuutta kuvataiteen
keinoin. Vedic Artin avulla jokainen ohjautuu hakemaan tarvitsemansa tiedon
omasta itsestään, luovuutensa ja intuitionsa avulla. Tällöin alkaa syntyä
luottamus omaan itseen ja jokainen pääsee osalliseksi itsekoetun kuvantekemisen tuottamasta ilosta ja vapaudesta - ilman opettajan analyyseja, arvioita tai
stressiä.

*Ma
25.4
klo 18

Meediotilaisuus

*La
28.5

Kevätkauden päätös

(Maksu 20 €,
jäseniltä 10 €)

Olen Anu Väisänen; meedio ja mediaalinen kouluttaja, henkiparantaja. Olen
toiminut 15 vuoden ajan meediona auttaen rajan molemmilla puolilla olevia
parhaani mukaan. Rakkaamme henkimaailmasta tuovat tervehdyksensä.
Istunnoissani ja meediotilaisuuksissani on mukana tunteiden koko kirjo,
huumoria unohtamatta. Tilaisuuden päätös on lyhyt henkiparannushetki.
Vietämme kevään päättäjäisiä ja samalla saamme tutustua Ansa Lybeckin
johdolla villiyrtteihin Enonkoskella, Ihamaniemen maamiesseuran talkootuvan
lähimaastossa.
Osoite: Ihamaniementie 861.
Informoimme tilaisuudesta tarkemmin lähempänä ajankohtaa!
Lämpimästi tervetuloa!

*Muutokset mahdollisia. Kysymyksiisi vastaa vara pj. Simo Siljamäki p. 044-2771 200.
*Jäsenmaksu 30 €/vuosi, toisen perheenjäsenen liittyessä jäseneksi maksu on 15 €.
Savonlinnan talousalueen ulkopuolella asuville 15 €/vuosi.

