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Oman elämäni pääroolissa 4.- 7.4.2019  
Onko sinulla tavoitteita, pieniä tai suuria unelmia, jotka

hukkuvat arjen kiireiden alle tai joita siirrät jatkuvasti
tulevaisuuteen? Haluaisitko tutustua itseesi paremmin ja
löytää elämäntehtäväsi jo nyt? Onpa tavoitteenasi voida
paremmin, palautua pitkäkestoisesta stressistä, vaihtaa

ammattia tai etsiä uutta suuntaa elämääsi, tämä kurssi on
sinulle. Onpa unelmasi jännittää vähemmän ja nauraa

enemmän, saada pysyvästi aikaa itsellesi tai lähteä
reppureissulle kohti tuntematonta, tämä kurssi on sinulle.
Jos sinulla ei ole vielä tavoitetta eikä unelmaa, tämä kurssi

on ehdottomasti sinulle. 
Kurssilla kartoitetaan niitä tekijöitä, jotka ovat sinun

elämässäsi olleet aiemmin esteenä unelmien
toteuttamiselle ja opitaan keinoja päästä esteistä eroon. 

Kurssipäivät sisältävät itsetuntemusta lisääviä harjoituksia,
keskustelua, tieteellistä viitekehystä ja paljon rentouttavaa

tekemistä itsesi sekä toisten kanssa.
Opettajana FM, LCA Life Coach®, hyvinvointi- ja

mentaalivalmentaja Heli Väisänen.

Lisätietoa opettajasta www.visiosi.fi



Sunnuntai  7.4. 
 klo 7.30– Aamiainen Trapesassa
 klo 9.00 III hetki ja liturgia
 klo 10.00 Tähtihetkesi 

Uskalla unelmoida – tee totta tavoitteista
klo 12.00    Päätöslounas

Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä!

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, 
aamiainen 

sekä yksi lämmin ateria/pv.
Opetusta 25h.

• 295 €/OH1
• 261 €/hlö/OH2 

Ilmoittautuminen  21.3.2019 mennessä netissä 
www.valamo.fi/valamon-opisto, 
puhelimitse (017) 5701 401 tai 
sähköpostilla kurssit@valamo.fi.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Torstai 4.4.
klo 15.00 Lounas
klo 16.00 Kurssin avaus
klo 16.15 Esiripun suojissa

Minun voimavarani
klo 18.00 IX paastohetki, hetkipalvelus ja liturgia
klo 20.00 Iltatehtävä

Perjantai 5.4. 
klo 06.00 Puoliyö- ja aamupalvelus
klo 7.30 Aamiainen
klo 9.00 Astu estradille

Jännitys vai innostus
klo 12.00 Lounas
klo 13.30 Astu estradille

Entä jos en sittenkään osaa  
klo 15.00 Tauko
klo 15.30 Astu valokeilaan

 Luottamusta ja läsnäoloa
klo 18.00       IX paastohetki, hetkipalvelus ja liturgia

Lauantai 6.4. 
klo 06.00 Aamupalvelus, liturgia 
klo 07.30– Aamiainen 
klo 09.00 Monologia ja vuoropuhelua   

Kenen tarinaa kerrot    
klo 12.00 Lounas/Moleben
klo 13.00       Kriitikko vai kirittäjä

Ihmissuhteiden merkitys hyvinvoinnille
klo 14.30 Tauko
klo 15.00 Arvojen mukainen elämä        
klo 18.00 Vigilia
klo 20.00 Iltatehtävä

mailto:kurssit@valamo.fi

