
Pyhä ihminen, Hämeenlinna Palokunnantalo maaliskuu la 4.3.2023 
 
Sydämellisesti tervetuloa Pyhä ihminen tapahtumaan, joka pidetään Hämeenlinnassa lauantaina 4.3.2023 
Palokunnantalolla. 
 
Päivä auttaa Pyhän Hengen tukemana saattamaan Kotiinpaluun matkaasi kohti päätöstä ja avaa sinua ko-
kemaan syvemmin sitä, kuka sinä todella olet.  
 
Tapahtumassa käsitellään koko päivän ihmisen Kotiinpaluuta. Pyhä Ihminen on syvä luonnollinen tietoi-
suus, jossa sielu, mieli ja keho ovat yhtä. Ykseydessä Valo voittaa aineen ja Jumalan kaunis universaali 
rakkaus alkaa säteillä myös fyysisessä kehossa. Ihminen eheytyy ja alkaa kokea päättymätöntä henkistä 
rakkautta. 
 
Tule paikan päälle kokemaan ykseyden universaalia rakkauden tietoisuutta, joka on ihmisen syvin ja kau-
nein kokemus. Tapahtuma sisältää luentoja, ykseys- ja sydänmeditaatioita, valosiunauksia sekä energia-
työskentelyä. Tilaisuuden vetää Jaakko Muhonen, jolla on yli 30-vuoden kokemus Sydäntietoisuuden kou-
luttajana. Tilaisuudessa julkistetaan myös Jaakko Muhosen uusi kirja nimeltä Pyhän kosketus. 
 
Pyhä ihminen tapahtuma pidetään Hämeenlinnan Palokunnantalolla osoitteessa: Palokunnankatu 18, 
13100 Hämeenlinna. 
 
Paikalle pääset helposti pääkaupunkiseudulta ja Tampereen suunnalta junalla tai bussilla. Palokunnantalo 
sijaitsee Hämeenlinnan keskustassa linja-autoaseman vieressä. Hämeenlinnan rautatieasemalta paikan 
päälle on noin yhden kilometrin kävelymatka. Autot voi jättää parkkiin edullisesti vieressä olevalle Hä-
meensaaren pysäköintialueelle. Pitkämatkalaisille on lähellä paljon erilaisia yöpymisvaihtoehtoja. 
 
Sydämellisesti tervetuloa, 

Jaakko Muhonen 
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 Pyhä ihminen tilaisuuden ohjelma 
 
  Klo 10.00   Ovet avautuvat 
  Klo 10.30   Tervetuloa, tilaisuuden siunaus 
  Klo 11.00   Laajentuminen ykseyteen (luento ja meditaatio) 
  Klo 12.30   Ruokatauko, lounasruoka tarjolla kahviossa (*) 
  Klo 13.30   Ristin tien päättäminen (luento ja meditaatio) 
  Klo 15.00   Pyhä ihminen (luento ja meditaatio) 
  Klo 16.30   Kahvitauko (*) 
  Klo 17.00   Ylösnousemuksen linjat (luento ja meditaatio) 
  Klo 18.30   Valosiunaus ja kanavointi 
  Klo 19.00   Tilaisuus päättyy 
 
(*) Palokunnantalon kahviossa on tarjolla ruokatauolla lounasruoka, joka tulee tilata etukäteen Sydän-
tietoisuus Nettikaupasta. Kahvio on auki koko tilaisuuden ajan ja voit ostaa sieltä käteisellä myös kahvia, 
teetä ja suolaista sekä makeaa. Varaa siis käteistä mukaasi. 


