
Kun haluat palautua pimeän talven 

jälkeen: levätä, voida hyvin, nauttia 

lempeästä joogisesta harjoituksesta, 

keskustella tai käpertyä, kuunnella 

äänimaljoja, saunoa yrttien ja 

hemmottelun keskellä. Kun haluat 

nauttia hetken perinteikkäästä 

Fiskarsin kulttuurimiljööstä, syödä 

maittavaa lähiruokaa ja lopuksi 

vielä tanssia itsesi hikeen, ”like 

nobody is watching” . Tässä 

retriitissä nämä kaikki 

mahdollistuvat ja voit lisäksi upota 

kirjoitustehtäviin, tutkimaan omaa 

elämääsi. Pääset palautumaan 

kokonaisvaltaisella tavalla. Löydät 

sisältäsi rauhan tilan, josta hyödyt 

kiireisen arjen keskellä. Kaikki 

ohjelma on vapaaehtoista. 

O H J E L M A

Villa Taika Fiskarsin taianomaisessa 
kultturimiljöössä vastaanottaa sinut 

viettämään elämäsi viikonloppua
20.-22.3.2020 

pe klo 17 - su klo 14 
Lämmöllä tervetuloa  

Katja ja Pia

RAUHAN TILA 
Retriitti täynnä lepoa ja luovuutta

Perjantai 20.3. 

klo 17 saapuminen ja majoittuminen 

klo 18-19 yhteiseen retriittiin laskeutuminen 

klo 19.30 illallinen 

klo 20.30-21.30 

lempeä kehon kokonaisvaltainen rentoutus  

maadoittavalla kosketuksella 

Lauantai 21.3. 

klo 8 aamun lempeä jooginen harjoitus 

klo 9.30 aamiainen 

10.30-12 luovuusharjoitus  

12.30-13.30 lounas 

13.30-15 vapaata 

15-17 ohjattu luova tanssi /kehotyöskentely  

ja rentoutus 

17-18 kahvit ja välipala 

18-20 yrttisauna hemmottelulla 

20-21 illallinen 

21-21.45 lempeä aromaattinen sointukylpy  

Sunnuntai 22.3. 

klo 8 aamun lempeä jooginen harjoitus 

klo 9.30 aamiainen 

klo 10.30-12 harjoitus kiitollisuusmeditaatio  

sekä retriitin kokoava päätösharjoitus 

klo 12-12.30 huoneen luovutus 

klo 12.30-14 lounas ja kotiin lähtö 



Katja Kykkänen 

050 57 28 110 / katja@omimo.fi 

opettaja, kouluttaja, ratkaisukeskeinen terapeutti,  

joogaohjaaja 

Pia Vesterinen 

050 49 13 865 / pia@terapiahuonerauha.fi 

ratkaisukeskeinen terapeutti, lähihoitaja, energiahoitaja,  

Brain Relief®-hoitaja 

PSTT! Sinun hyvinvointisi on meidän kunnia-asia.  

Muistathan kertoa varauksen yhteydessä allergiasi sekä  

mahdolliset rajoitteesi/sairautesi. 

Käytämme retriitin aikana puhtaita ja  

hyvin siedettyjä Farfallan eteerisiä öljyjä tukemaan hoitoja. 

Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque 
vehicula, in vehicula diam, ornare magna erat.

R AU H A A  JA  H Y V Ä Ä  O L OA
H Y V Ä N O L O N  O M I M O  J A  T E R A P I A H U O N E  R A U H A  

TEE TALVEN PARAS PÄÄTÖS JA VARAA PAIKKASI RAUHAN TILAAN YKSIN TAI YHDESSÄ 

katja@omimo.fi /pia@terapiahuonerauha.fi 

Paikan varauksen yhteydessä saat lisätietoa ja vahvistuksen sekä tarkemmat saapumis- ja majoitustiedot. 

HINTA:  290 €  

Sisältää koko viikonlopun ohjelman, harjoitukset, materiaalit ja 
ohjaukset ja  lauantai-saunan.  

Maksamalla varaat paikkasi. Peruutukset maksutta kuukautta 
ennen retriittiä ja lääkärin todistuksella sen jälkeen.  

Voit myös antaa paikkasi toiselle, mikäli itsellesi tulee este. 

MAJOITUS:  150 €  

Majoitus ihanissa ja rauhoittavissa huoneissa  

ja maittavat kasvis ruokailut  maksetaan Villa Taikaan paikan päällä.  

Huoneet 2-4 hlön huoneita. 

HOIDOT:  60 €   

Retriitissä tarjolla ihania energiahoitoja etukäteen 
varattavissa. 

Brain Relief® , kosketus- ja energiahoitoja sekä intialaista 
päähierontaa. 

Kysy aikasi retriittiä varatessasi, aikoja rajoitettu määrä.

Villa Taika on täynnä taikaa. Taianomainen sali toimii 
joogan, tanssin ja 
tapahtumien keskipaikkana. 

Ihana valo kutsuu 
lepäämään.

Kauneus ympäröi sinut 
taiallaan.

Retriitin ryhmätunnieilla 
Katja ohjaa sinut lempeään 
rauhallisuuden tilaan.

Pia koskettaa sinua hoitojen 
aikana niin kehollisesti kuin 
henkisesti.
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