LEVOLLISEN
MIELEN RETRIITTI
17 - 18 SYYSKUU
Levollinen mieli jaksaa tulevan syksyn pimeitä ja kiireisiä aikoja
paremmin kuin ahdistunut, stressaantunut ja monia asioita
samanaikaisesti pyörittävä mieli. Syyskuun retriitti Angelniemessä
antaa sinulle aikaa olla, rauhoittua, ladata oman mielesi ja kehosi
akkuja, mahdollisuuden rentoutua upeiden luonnon maisemien
äärellä. Anna aikaa itsellesi, ja vain oman itsesi hyvinvointiin,
aikaa pysähtyä ja levätä.
Tule samanhenkisten ihmisten pariin, jolloin energioita
nostaessamme, saamme aikaan kollektiivisen rauhan ja hyvän
olotilan kaikille.
Tule rentoutumaan, pysähtymään, hengittelemään, rauhoittumaan ja
samalla huoltamaan omaa kehoa sekä mieltä Angelniemen
vaihteleviin maisemiin. Ihastellaan yhdessä luontoa, sen
valmistautuessa syksyyn ja tulevaan talveen, pimeneviä syysiltoja
kynttilöiden luodessa meille lempeää valoaan. Hengitellään raikasta
ilmaa, syödään hyvää paikallisestituotettua ruokaa ja rentoudutaan
joogan, äänimaljojen, saunan lempeiden löylyjen ja meriveden
raikkaasta vaikutuksesta. Käydään lähistön suojellussa
satumetsässä ja nautitaan luontoäidin energiasta.
Levollisen mielen retriitti sisältää viisi ohjattua kokonaisuutta.
Aloitamme lempeällä Hathajoogalla, lounaan jälkeen
metsämeditaatio ja satumetsäkävely, kehoa hellivän yinjoogan
jonka jälkeen rauhoittumisen äänimaljojen luomaan harmoniseen
meditaatioon, illallisen jälkeen matkaamme joogin unen eli
jooganidran siiville. Sunnuntaiaamuna heräillään lempeään
aamujoogaan, sään salliessa ulkona ja nautitaan aamupala
lossirannan upeissa maisemissa, päivämme päättää yhteinen piiri.
Yöpyminen, sauna ja jooga Ankkurikellarissa tai luontoäidin
salliessa ulkona.

www.hoitolakukkuvilla.com

LAUANTAI 17.9.
9.30 saapuminen Ankkurikellariin,
tutustuminen, huoneiden jako ja
pientä purtavaa tarjolla
10.30 Lempeä Hathajooga
12.00 Herkullinen lounas
13.00 Satumetsäkävely ja meditaatio
15.00 Kahvi, tee ja välipala
15.30 Yinjooga ja äänimaljarentoutus
18.00 Sauna ja virkistävä uinti
20.00 Illallinen
Jooganidra eli joogin uni
Jutustelua ja untenmaille siirtyminen
SUNNUNTAI 18.9
8.30 Lempeä aamujooga
sään salliessa ulkona
9.30 aamupala
Yhteinen piiri
Omaa aikaa tai turvallisesti kotimatkalle lähtö
Retriitin hinta 290€

Levollisen mielen retriitin hinta sisältää:
* majoituksen jaetussa 2h tai 3h huoneessa, liinavaatteineen
(lisämaksusta 50€ huone yhdelle)
* omat pyyhkeet mukaan
* pientä purtavaa teetä, kahvia, hedelmiä,
lounaan, välipalan, illallisen, aamupalan
(varaa muut välipalat oman tarpeen mukaan matkaasi)
* saunan ja uintimahdollisuuden
* retriitin ohjelman
Varaus- ja peruutusehdot
Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen info@hoitolakukkuvilla.com.
Ilmoittautuminen on sitova, jonka voit peruuttaa ilmoittautumisen määräaikaan
2.9.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen info@hoitolakukkuvilla.com.
Peruutusmaksu 2.9.2022 alkaen 50€/hlö. Peruuttamattomista poisjäämisistä
veloitamme retriitin maksun kokonaisuudessaan. Retriitin laskun saat
sähköpostiisi 12.9. ja lasku on maksettuna 16.9. mennessä. Maksuvälineinä käyvät
joogaosuuteen (120€) Smartum, Epassi, Edenred tai Eazybreak.
Retriitinjärjestäjällä on oikeus perua tapahtuma, mikäli minimiosallistujamäärä 6
ei toteudu tai ylivoimaisen esteen sattuessa, tällöin maksetut varausmaksut
peruutetaan täysimääräisesti. Jos retriitti peruuntuu esim. mahdollisten
koronavirukseen liittyvien viranomaismääräysten vuoksi, palautetaan maksetut
varausmaksut täysimääräisesti.
Paikkoja on rajoitetusti, minimi on 6 ja maksimi 12 paikkaa.
Mukaasi tarvitset:
Avoimen ja iloisen mielen
Oman joogamaton, villasukat.
Säänmukaiset varusteet niin joogaan kuin kävelylle,
hyvät kengät metsäretkelle.
Pyyhkeen, uikkarit ja uintikengät.
Vesipullo ja reppu metsään.
Huomioithan seuraavaa:
Oman vapaa-ajan vakuutuksesi,
retriitin toimesta sinua ei ole vakuutettu.
Mahdolliset ruokavaliorajoitukset.
Sairaana tai flunssaisena retriittiin ei voi osallistua ja pidetään huolta myös
muista osallistujista.
Tervetuloa viettämään rentouttavaa ja
ihanaa viikonloppua Angelniemeen Kokkilaan.
www.hoitolakukkuvilla.com
info@hoitolakukkuvilla.com
040 756 4700/Katja

Tarkempaa infoa retriitistä
Ohjaaja
Retriitin ohjaa Katja Toivonen Vartsalasta, Salosta. Hänellä on 11-vuoden
kokemus joogaohjauksista. Hän ohjaa Salon ja Paimion Kansalaisopistolla sekä
pitäen omia joogatunteja Salon ympäristössä kuin myös kesäisin erilaisia
ulkojoogatunteja, kuten laiturijoogaa Mathildan Marinassa. Tunneilla hän
yhdistää lempeän lähestymisen niin kehon, mielen kuin hengityksen
rentouttavaan rauhaan. Katja on käynyt seuraavat ohjaajakoulutukset:
hathajooga RYT200, SoundfulYin®-Yoga, äänimalja- ja energiahoitaja.
Ohjaajana Katja on lempeä, intuitiivinen ja hänen tuntinsa ovat rentouttavia,
energisoivia ja ihanan lataavia.
Retriiteistä sanottua
"Katjan ohjaus on sydämen, rakkauden ja valon joogaohjausta. Hän ottaa
ryhmän energian, tason ja taidot huomioon ohjauksessaan. Tuntien ilmapiiri on
rakastettava, sydämellinen ja omaa energia tasoa nostattava. Lämpimästi
suosittelen".
Paikkamme on Angelniemi, Ankkurikellari
Ankkurikellari on kaksikerroksinen, aikoinaan toiminut vanha juustokellari, jossa
on pidetty myös tansseja. Nykyisin tila toimii majoitus- ja juhlatilana.
Ankkurikellari (Kokkilantie 877, 25230 Angelniemi), sijaitsee Kokkilassa aivan
Kemiönsaareen vievän lossin kupeessa, meren ja peltomaisemien läheisyydessä.
Vierestä löytyvät myös baarikahvila Lossibaari ja kaupungin uimala.
Joogasalina toimii toisen kerroksen juhlatila, yövymme samassa rakennuksessa
ja saunomme uudistetussa saunatilassa. Rakennus on vanha, mutta erittäin
toimiva.
Etäisyydet eri kaupungeista Angelniemeen, Turusta 50 minuuttia (63 km), Salon
keskustasta 22 minuuttia (17 km) ja Helsingistä 1h 40 min (137 km).
Paikoitus, autot voi jättää saavuttaessa lossirantaan, Ankkurikellaria
vastapäätä (vasemmalle) olevalle paikoitusalueelle.

Ruokailut
Kahvitukset ja aamupalan toimittaa Lossibaari. Lounaan ja illallisen nautimme
paikallisen pitopalvelun herkullisista kokkauksista, huomioiden ruokaaineallergiat.
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