VOIMAA SAARISTON KEVÄÄSTÄ
20-22.4.2012
Tämän lämminhenkisen ja hetkessä läsnä olevan viikonlopun tarkoituksena on antaa sinulle uusia välineitä voimaantumiseen tai vahvistaa jo aiemmin opittuja voimaantumistapoja. Voimaantumisen kautta kykenet asettamaan ja saavuttamaan päämääriä, opit oman elämän hallintaa ja itsetuntosi paranee. Voimaantumisen välineinä käytämme joogaa, luomuruokaa sekä harmonista kaunista saaristoluontoa. Toivotamme sinut tervetulleeksi voimaantumaan kanssamme ja
nauttimaan saariston ihanasta keväästä.

Ohjelma:
20.4. perjantai
17.00-18.00

Saapuminen ja majoittuminen

18.00-18.30

Kokoontuminen ja alustus

18.30-19.30

Päivällinen: luomuruokaa

19.30-20.00

Happi”hyppely”

20.00-21.00

Lempeä kehonhuolto

21.00 –22.00 Iltatee ja mahdollisuus hoitoihin

21.4. lauantai
7.30-8.15

Lempeä aamujooga

8.15 –9.15

Aamiainen

9.30-11.30

Stressin hallinta
Alustus ja harjoituksia
Keskustelua aiheesta

22.4. sunnuntai
7.30-8.15

Lempeä aamujooga

8.15-9.15

Aamiainen

9.30-10.30

I -ryhmä: Luontoharjoitus
II –ryhmä: omaa aikaa ja hoitoja

10.30-11.30 I –ryhmä: omaa aikaa ja hoitoja
II -ryhmä: Luontoharjoitus
12.00-13.00 Lounas ja päätös

Viikonlopun hinta:
190,00 € / hlö 2-hlön huoneessa
220,00 € / hlö 1-hlön huoneessa
Sisältää viikonlopun majoituksen, ruokailut, vanhanajan parvisaunan, jooga ja luontoharjoitukset.
Hoidot erikseen: Varaa jo ilmoittautumisen yhteydessä

12.00 - 13.00 Lounas

Energiahoito, 35 €

Ryhmä jakautuu kahteen: I ja II –ryhmään

Intialainen päähieronta, 30 min, 25,00 €

13.0-14.00

I -ryhmä: Luontoterapiaa: lähdemme

Energisoiva kokovartalohieronta, 1 1/2 tuntia: 60,00 €

luontoon ja teemme tehtäviä, joiden

Intialainen jalkahieronta, 60 min. : 40,00 €

kautta saamme syvemmän yhteyden

Intialainen käsihieronta, 30 min: 25,00 €

luontoon ja kokemuksen luonnon voi-

Jalka– ja käsihieronta yhdessä 1 1/2 tuntia: 60,00 €

maannuttavasta vaikutuksesta.
II –ryhmä: omaa aikaa ja hoitoja

Luonto– ja joogaohjaaja /
Sirkka Kaplas >

14.00-15.00 I –ryhmä: omaa aikaa ja hoitoja
II -ryhmä: Luontoterapiaa: lähdemme
luontoon ja teemme tehtäviä, joiden

< Rentoutusohjaaja, intialaiset
hieronnat sekä Martan palvelut
Sari Nordlin

kautta saamme syvemmän yhteyden
luontoon ja kokemuksen luonnon voimaannuttavasta vaikutuksesta
15.30-17.00 Jooga ja rentoutuminen
17.15-18.15 Päivällinen
19.00->

Vanhanajan parvisauna +
mahdollisuus hoitoihin

Energiaterapeutti
Marja Välenoja >

Tiedustelut ja varaukset:
Majatalo Martta,
Kirkkovalli 4, 21660 Nauvo
info@majatalomartta.com
Puh. 02-465 1409
www.majatalomartta.com
Facebook: Majatalo Martta

