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Hämeenlinnan Henkinen Kehitys ry
Kivijalka, Palokunnankatu 10
13100 Hämeenlinna
Kivijalka on avoinna tuntia ennen tilaisuuksien alkua.

www.henkinenkehitys.fi
www.facebook.com/hameenlinnanhenkinenkehitys
sähköposti: hml.henkinenkehitys(at)gmail.com

JOHTOKUNTA
Hannele Ilmola, puheenjohtaja, kurssit ja tiedotus,  
044 239 8930, hannele.ilmola(at)gmail.com
Satu Avélin, sihteeri, tiedotus, hml.henkinenkehitys(at)gmail.com
Lasse Avélin, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja,  
040 728 3800, lasse.avelin(at)gmail.com
Aniita Junnikkala, käteiskassanhoitaja,  
aniita.junnikkala(at)gmail.com
Tarja Saarelainen, salivastaava,  
tarja.saarelainen_(at)hotmail.com
Pirkko Suomela, jäsenasiainhoitaja,  
040 706 3976, pirkko.suomela(at)netti.fi
Jari Vainikka, transsiparantaja, vainikat(at)gmail.com
Virpi Yli-Vakkuri, varajäsen, virpiorbi(at)gmail.com

MUUT YHDISTYKSET
Suomen Spiritualistinen Seura ry, Helsinki
Aurajokilaakson Henkinen Kasvu ry, Turku
Turun Seudun Spiritualistit ry, Turku
Pirkanmaan Henkinen kehitys ry, Tampere
Lahden seudun henkinen kasvu ry, Lahti
Oulun Henkinen Kehitys ry, Oulu
Henkinen Kehitys Kemi ry, Kemi
Henkinen Kehitys Rovaniemi ry, Rovaniemi

Hämeenlinnan  
Henkinen  
Kehitys ry



Hämeenlinnan Henkinen Kehitys ry tarjoaa 
jäsenilleen 
   tukea henkisessä kehityksessä heidän jokapäiväisessä 

elämässään
   Henkinen kehitys -lehden 4 kertaa vuodessa
   edullisemman osallistumishinnan tilaisuuksiin
   henkiseen kasvuun ja kehitykseen liittyviä kursseja, 

teemailtoja ja meediotilaisuuksia
   henkiparannustilaisuuksia
   meditaatiotilaisuuksia ja luentoja
   mahdollisuuden pidemmälle eteneviin kursseihin
   valtakunnallisen kesäseminaarin
   mahdollisuuden osallistua ulkomailla järjestettäviin 

seminaareihin

Henkiparannustilaisuus 
Tiistai-iltaisin pidettäviin henki-
parannus- tilaisuuksiin ovat 
kaikki lämpimästi tervetulleita. 
Transsiparantajalle voitte varata 
henkilökohtaisen ajan ja muille 
seuramme henkiparantajalle voi 
tulla ilman ajanvarausta. Henki-
parantaja eli parantajameedio 
välittää puhtaasti ja pyyteettö-
mästi rakkauden henkimaailmas-
ta tulevaa parannusenergiaa ja 
voimaa parannettavalle. Paranta-
jamme välittävät myös rukous- ja 
kaukoparannusta.

Henkiset lahjat ja  
niiden vahvistaminen
Monilla seuran jäseneksi hakeu-
tuneilla henkilöillä on tietoisuus 
henkisistä lahjoistaan. Kaikki 
lahjat tarvitsevat kehittyäkseen 
oikeanlaista tukea ja ohjausta. 
Tätä varten seuramme järjes-
tää kursseja, jotta mediaalisesti 
herkät henkilöt voisivat käyttää 
lahjaansa kanssa-ihmisten  
hyväksi tietoisena niistä eettisistä 
periaatteista ja suuresta moraa-
lisesta vastuusta, jota tällainen 
työskentely edellyttää. Aloitamme 
”Henkisen tietouden kurssilla” ja 
jatkamme ”Mediaalisella perus-
kurssilla” jonka jälkeen ”Mediaali-
sella jatkokurssilla”.

Työpajat ja luennot
Erilaisissa tapahtumissa tuemme 
ja kehitämme osallistujan 
henkistä kasvua sekä luovuutta. 
Tarjoamme työpajoja mm. 
intuitiivisesta kirjoittamisesta, 
kivistä ja unista. Hyödylliset 
luennot terveydestä sekä 
astrologiset luennot näyttävät 
osaltaan millaista polkua 
kuljemme. Rentoutushetket 
tuovat rauhan ja rakkauden 
lähellemme.

Spiritualistisen elämänkatsomuksen
seitsemän periaatetta 
1.  Jumala on isämme, valo, voima 

ja rakkaus.
2.  Kaikki ihmiset ovat sisariamme 

ja veljiämme.
3.   Sielu jatkaa elämäänsä 

fyysisen kehon kuoleman 
jälkeen.

4.  Yhteys henkimaailman kanssa 
on mahdollista.

5.  Jokainen on henkilökohtaisesti 
vastuussa teoistaan.

6.  Minkä kylvämme tässä 
maailmassa, saamme niittää 
tulevaisuudessa.

7.  Jokaisen sielun kehityksen tie 
on ikuinen.

Meediotilaisuudet 
Meediotilaisuudessa meedio 
välittää viestejä edesmenneiltä 
sukulaisilta ja ystäviltä todistaen,  
että elämä jatkuu kuoleman 
jälkeen. Meedion kautta henki-
maailma ei ruodi julkisesti yksi-
tyistä elämääsi, ja saatatkin saada 
viestiä joskus myös symboliikan 
avulla, jonka vain sinä ymmärrät. 
Henkimaailma rakastaa huu-
moria, joten tilaisuudessa saa 
olla naurua ja iloa. Tilaisuus on 
samalla myös parantavien ener-
gioiden hetki. Meedioiden pitämät 
yksityisistunnot tarjoavat mah-
dollisuuden henkilökohtaiseen 
vuorovaikutukseen ja asioiden 
käsittelyyn.

Tervetuloa tilaisuuksiimme, 
jotka ovat avoinna kaikille.

Tervetuloa 
jäseneksi!


