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Hengähdä hetki 
- hiljentymisen retriitti 

 
 

Hengähdä hetki - hiljentymisen retriitissä on mahdollisuus 
- pysähtyä oman sisimpänsä äärelle… 
- tutkia hiljaisuudessa omaa minää: kehoa, ajatuksia, tunteita, haaveita, 

tavoitteita… 
- antaa tilaa omille ajatuksille ja tunteille… 
- nauttia eteläpohjalaisen perinnetalon miljööstä… 
- helliä itseä slow foodilla ja lähiruualla… 
- saada vinkkejä omaan voimaantumiseen ja itsensä tutkimiseen… 

 
 
Retriittimme on vetäytyminen pois arjen rutiineista ja kiireestä, jotta kuulisi paremmin omaa 
sisintään. Aloitus on vielä hiljaisuuteen laskeutumisen, informaation ja keskustelun aikaa. Sen 
jälkeen alkaa keskustelemattomuus, johon jokainen osallistuja sitoutuu. Hiljaisuus ulottuu 
lähtöhetkeen asti, joko lauantai-iltaan tai sunnuntaihin. Päivä koostuu ohjelmasta, omasta ajasta 
ja yhteisistä aterioista. Ohjelmaan on varattu aikaa myös ulkoiluun.  
 
Retriitti soveltuu hyvin ihmissuhdetyötä tekeville sekä kenelle tahansa itsensä kehittämisestä ja 
tuntemisesta kiinnostuneelle. Retriitin keskiössä on hiljaisuudesta voimaantuminen ja 
itsetuntemuksen syventäminen. Otamme mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä 20 osallistujaa. 
Voit lähetä retriittiin yksin tai yhdessä ystäväsi kanssa.  
 
Retriitti kestää yhden päivän klo 9 - 18. Lisäksi on mahdollisuus jäädä jatkamaan rauhoittumista 
sunnuntaihin ja yöpyä jykevien hirsien suojissa 
talonpoikaistalossa 1-3 hengen huoneissa. 
 
Retriitin teemoina ovat muun muassa: 
 tietoisuustaidot, 
 hiljaisuudesta nauttiminen, 
 luontoreitti, 
 mielikuvarentoutuminen, 
 ajatukset hiljaisuudesta sekä 
 elämyksellinen, hidas ruokailu. 

 

 
 

”Kuuntele 

hiljaisuudessa 

sydämesi  

puhetta.” 
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Hiljaisuuden retriitti pidetään museoviraston 
suojelukohteessa Aapelin tuvalla Etelä-Pohjanmaan 
sydämessä. Se sisältää täysihoidon, ohjauksen sekä 
haluttaessa majoituksen: Toivakantie 65, 61860 Harja.  
 
Ajo-ohjeet ja lisätietoa Aapelin tuvasta löydät osoitteesta 
www.apuvakka.fi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Soita ja kysy lisää! 
 

Tervetuloa hiljaisuuteen oman itsen äärelle! 
 
 

Sari Toivakka   Kaija Heittola 
040 748 1134  0400 812 670 

 

Hengähdä hetki 
-retriitti 

la 10.12.2011 klo 9 - 18 
 

Täysihoito la 9-18 osallistujille 
- aamiainen 
- lounas 
- iltapäiväkahvi tai tee 
- päivällinen 
- ohjattua ohjelmaa 

 
Majoittujille (max 10 henkeä) 
lisäksi 

- iltapala 
- sauna 
- yöpyminen 
- runsas aamiainen 
- mahdollisuus hiljentyä klo 

13.00 asti 

 
Retriitin hinta la 9-18 
osallistujalle 138 e / henkilö.   
 
Sunnuntaihin jäävien hinta 
lisäksi 65 e / henkilö. 
 

Ilmoittaudu retriittiin 
osoitteessa 

www.doktum.fi/ota 
yhteyttä 

 
Otamme mukaan 20 

ensimmäistä osallistujaa. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä 

on 25.11.! 
 
 

Varaa ajoissa paikkasi 
hiljaisuuden retriittiin! 

 
 
 

http://www.apuvakka.fi/
http://www.doktum.fi/

