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ITSETUNTEMUKSEN OPPITUOLISSA 9.-11.3.2018

Omaa itsetuntemusta voi kehittt  täi e tmtn.
Hyvt itsetuntemus on voimavara ja keskeinen osa
tietoisuustaitoja. iiitt on hyttyt ihmissuhteissam
tyte tmtsst ja terveyden y  täittmisesst.

Kurssin tavoiteena on  isttt osa  istujan itsetuntemusta
ja  tyttt keinojam joiden avu  a voi korjata negatiivista
mintkuvaa ja vttristyneitt uskomuksia.   Kurssi tarjoaa
 istksi tietoa ja ymmtrrystt ihmisten eri aisuudesta. Kurssi

soäii kaiki  e oman itsetuntemuksen kehittmisestt
kiinnostunei  e.

Kou utajana vaativan erityistason äsykoteraäeutm
tyt- ja organisaatioäsyko ogi PsL Erja Kemi t. 

Ilmoittautumiset 23.2. mennesst. Vapaita pailloja
lannattaa tiedustella vielt ilmoittautumisajan

jtlleenlin.



Sunnuntai 11.3.

07.30                  Aamiainen

09.00                  III hetki ja liturgia

10.30                  Keinoja itsensä kehitääiseen

                             - itsearvostusm itsestt huo ehtiminen

11.30-12.00      Lounas

Huoneiden luovutus viimeistään klo 12.00!

12.15                  Yhteenvetoa ja kurssin palautekeskustelu

                             - omasta hyvinvoinnista huo ehtiminen

14.20                  Kurssin ätttts

14.30-15.00      Pttttskahvit

iaaäuessasi  uostariin i moitaudu vastaanotossam josta saat huoneesi avaimen ja 
nimikortin. Kurssi aisia äyydetttn äittmttn nimikorta esi  t erityisesti kahvi a-
ravinto a Traäesassa ja Tuohus-kauäassa asioidessaan.

Ateriat ovat tarjo  a ohje maan merkityint aikoina  uostarin kahvi a-ravinto a Traäesan
noutoätydtsst. 

I moitautumisen yhteydesst on hyvt mainita mahdo  iset ruoka-ainerajoitukset.

Luostarin veljestö toivotaa kurssilaiset lämpimäst tervetulleiksi luostarin
jumalanpalveluksiin.

Kurssin hinta majoitusvaihtoehdon mukaan/h t  (sis. oäetuksen ja majoituksen 
aamiaisineen):

• 279 € (1 hh oäiston majoitusrakennus)

• 253 € (2 hh oäiston majoitusrakennus)

Listksi kurssi aiset voivat ostaa kahvi a-ravinto a Traäesasta normaa ihintoja 
edu  isemman ruokaäaketin (52 €)m johon kuu uvat ohje maan merkityt ateriat.

Tieduste ut ja i moitautumiset 23.2.2018 mennesst netisst    .va amo../oäistom 
äuhe imitse (017) 5701 401 tai sthktäosti  a oäisto@va amo..

Oikeudet muutoksiin äidttetttn.

Perjantai 9.3.
14.00-                 Majoituminen

15.00                  Ptivt  inen

16.00                  Kurssin avaus

                           Minäkuvan rakentuäinen

                                 - temäerament ja äersoona  isuus 

18.00                  Liturgia

19.30                  I taäa a

20.00                  Itsetunto ja uskoäukset itsestä

     - e tmtnkokemusten merkitys

Lauantai 10.3

06.00                  Aamupalvelus ja liturgia

07.30                  Aamiainen

09.00                  Itsetunteäus ja itsensä johtaäinen

     - itsetuntemustehttvit

    - keinoja itsenst johtamiseen

12.00                  Lounas/Moleben

13.00-                 Ihäisten kiehtova erilaisuus

   - äersoona  isuuskuvauksia

   - ryhmttytskente yt

15.30                  Ptivtkahvi

16.00-                Ihäissuhteet 

   - toiminta eri aisten ihmisten kanssa

18.00               Vigilia

20.00                  I taäa a

 Iltatehtävä

mailto:opisto@valamo.fi

