
           
  

Kuinka kesytän kiireen ja
stressin?
7.-9.12.2018

       

                                                    Qr-koodi kouluttajan www-sivuille

Hiljentämisen, pysähtymisen ja hiljentymisen Workshop.
7.-9.12.2018

Tämän päivän yhteiskunnassa on vaikea välttää kiirettä, tai
olla stressaantumatta. Voimme kuitenkin opetella keinoja
kiireen ja stressin vaikutusten vähentämiseksi. Kiireen ja

stressin kehittymiseen ja ylläpysymiseen vaikuttavat
erilaiset henkilökohtaiset haavoittuvuustekijät, sekä

stressiä laukaisevat ja ylläpitävät tekijät. 

Kurssi koostuu alustuksista sekä erilaisista pysäyttämisen
ja hiljentymisen harjoituksia, joilla voi päästä eroon

stressistä, ärsyketulvasta ja kuormittumisesta. 

Kurssin tavoitteena on oppia päästämään irti stressaavista
ajatuksista, sekä palauttamaan tyyneys, rauhallisuus ja

positiivinen energia. 

Kurssin menetelmät perustuvat ACT (Acceptance and
Commitment Therapy) – menetelmiin sekä erilaisiin

tietoisuustaito-harjoituksiin

Kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, yhteisöpedagogi.
Jaana Huovinen www.jaanahuovinen.fi



 Perjantai 7.12.
klo 15.00      Päivällinen

klo 16.00 Kurssin avaus. Hiljentyminen oman tiedon äärelle. 

klo 18.00       IX paastohetki ja ehtoopalvelus

klo 19.30       Iltapala

Lauantai 8.12.

 klo 06.00       Puoliyö- ja aamupalvelus.

klo 07.30–    Aamiainen

klo 09.00       Ajatusten ja tunteiden havainnoiminen sekä 
hiljentäminen.

klo 12.00      Lounas/Moleben

klo 13.00      Itsensä huomaaminen ja kuunteleminen. 

Olenko yhtä kuin mitä ajattelen itsestäni? 

Klo 14.30 Kahvitauko

klo 15.00-18 Havainnoiva minä. Tietoisuus ja läsnäolo, tässä ja nyt.

klo 18.00 Vigilia

klo 19.30 Iltapala

 Sunnuntai 9.12.

klo 08.00–      Aamiainen Trapesassa

klo 9.00          III hetki ja liturgia    

klo 10.00        Omien arvojen mukaiset valinnat ja niihin sitoutuminen.

                           Kurssin päätös.

klo 12.00        Lounas

 Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä. 
Avain palautetaan luostarin vastaanottoon.

Tervetuloa kurssille!

Saapuessasi  luostariin ilmoittaudu vastaanotossa,  josta saat huoneesi
avaimen  ja  nimikortin.  Kurssilaisia  pyydetään  pitämään  nimikorttia
esillä  luostarialueella  asioidessaan.  Ateriat  ovat  tarjolla  ohjelmaan
merkittyinä aikoina kahvila-ravintola Trapesassa.

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi
jumalanpalveluksiin.

        

 Kurssihintaan sisältyy opetus, majoitus ja ohjelmaan merkityt ateriat.

• 247€/Opistohotelli 1hh, 
• 221€/hlö Opistohotelli 2hh
• 237€/Vierasmaja 1hh
• 210€/Vierasmaja 2hh 

Otathan mukaasi muistiinpanovälineet, pehmeät ja lämpimät vaatteet,
sekä mahdollisesti oma pieni tyyny tai peitto tietoisuustaito -

harjoituksia varten. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 23.11.2018 mennessä
www.valamo.fi/opisto, 

puhelimitse 017 5701401 tai sähköpostilla kurssit@valamo.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

http://www.valamo.fi/opisto

