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ESPOOSSA

Mitä loistavin tapa aloittaa viikko! Lataamme itseemme energiaa, oivalluksia ja inspiraatiota. Juurrumme 
läsnäoloon.  Ja saamme jotakin miksi odottaa aina maanantaita ja pitää sitä yhtenä viikon parhaana päivänä. 
Lähdemme myönteisen voiman kanssa joka kantaa pitkälle viikkoon!

Ohjelma muotoutuu pitkälle spontaanisti läsnäolijoiden perusteella. Mukana on kuitenkin aina sopivalla 
tavalla kolme elementtiä chi kung, meditaatio sekä oivalluksia avaavat aiheet.

CHI KUNG 
Usein chi kungia sanotaan kiinalaiseksi voimisteluksi, mutta tarkka käännös tarkoittaa energiaharjoitusta tai 
hengitysharjoitusta. Chi kung osuudessa on usein mukana monia seuraavista tekniikoista:

Alkulämmittelyharjoituksia
Venytyksiä
Fyysistä voimaa kehittäviä harjoituksia
Ba duan jin - silkkikääröharjoitukset
Akupisteiden käsittelyä
Kehotyöskentelyä
Puhdistavia ja vapauttavia harjoituksia
Energiaa kerääviä harjoituksia
Energiaa liikuttavia harjoituksia
Energian aistimisharjoituksia
Spontaania chi kungia
Kävely-chi kungia
Ääni-chi kungia sisäelimille
Taivas-maa-luonto-yhteysharjoituksia
Edenneitä chi kung-tekniikoita

Lue lisää chi kung 
Yleensä teemme noin tunnin chi kung-harjoituksen.

http://www.joogachikung.net/chikung.htm


MEDITAATIO
Meditaatio-osuudessa meditaatiotekniikat voivat olla hyvin erilaisia. Teemme meditaatiotekniikoita istuen 
tai seisten. Tekniikat tähtäävät kuitenkin aina samaan oivallukseen ajatusten ja aistimusten takana olevasta 
muuttumattomasta tietoisuudesta tai sitten ne valmistavat olemusta tuota oivallusta varten. 
Meditaatiotekniikat voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

Ei-tekniikka
Meditaatio kohteen kanssa
Meditaatio ilman kohdetta
Istu ja unohda
Kriya-tekniikka
Mikrokosminen kierto
Chi kung-meditaatio
Sydänmeditaatio
Huomion ja tietoisuuden kokeet

OIVALLUKSET
Chi kungin ja meditaation lisäksi käsittelemme seuraavia ja monia muita aiheita:

Valaistuminen
Henkinen kasvu 
Chi kung- ja meditaatioteoriat
Joogafilosofia ja muut itämaiset filosofiat ja teoriat
Tasapainoinen elämäntyyli (lifestyle) ja ravinto
Mindfulness (hyväksyvä läsnäolo ja tietoisuustaidot)
Heartfulness (sydäntietoisuus)

OPETTAJA:
Maanantait ohjaa Chi kung-opettaja, toimintataterapeutti, valmentaja Jarko Taivasmaa

”Näiden maanantaiden tarkoitus on ankkuroida paljon hyvään heti viikon alkuun! Antaa lataus ja voima 
joka vie pitkälle viikkoon. Tärkeintä on kuitenkin jokaisen mahdollisuus antaa tukea itselle ja muille  
henkisen kasvun ja oivalluksen matkalla sekä tarjota työkaluja ja yhteyksiä oman elämäntarkoituksen 
toteuttamiseen.”

OSOITE:
Päivänkakkarantie 10 ESPOO

SAAPUMINEN:

Autolla:
Länsiväylältä (Hki-Hanko-tie nro 51) Suomenojan liittymästä ajetaan Kaitaalle päin noin 600 metriä, 
Päivänkakkarantie on oikealle. Matka-aika noin 12 min Ruoholahdesta.
Bussilla:



Lähin pysäkki on Hannuksentiellä ennen Päivänkakkarantietä Suomenojan suunnasta tultaessa. Katso 
sopiva yhteys reittioppaasta HSL:n sivuilta; pysäkin nimi on Hannus. Matka-aika noin 27 min 
Ruoholahdesta.

Tule aina 10-15 min ennen kokoontumista eli viimeistään 1750, jotta voimme aloittaa kello kuudelta.

Soita summeria toinen ylhäältä pitkässä rivissä ja sinulle tullaan avaamaan ovi.

VARUSTAUTUMINEN:
Rennot vaatteet, vettä, 

HINTA: 
22€ / kerta 
85€ / 5kertaa

KYSYMYKSET JA ILMOITTAUTUMINEN:
Jarko Taivasmaa
044 040 1144
info(att)taivastalo.fi

ILMOITA AINA MAANANTAINA 
tekstiviestillä klo 1200 mennessä, jos olet tulossa paikalle. Meillä on erilaisia tiloja käytössä ja 
valitsemme niistä sopivimman ryhmän mukaan. 

Halutessasi voit laittaa viestiin mukaan yhden sanan, joka voi kuvata miltä tuntuu juuri kyseisellä hetkellä, 
mitä kaipaat illan kokoontumiselta tai mikä nyt vain spontaanisti tuli pintaan ja kirjoitettua. Tämä ei ole 
mitenkään välttämätöntä, mutta se kuitenkin kertoo jotakin siitä millaisessa tilassa iltaan tulijat ovat 
maanantaiaamulla ennen puolta päivää.

Tarvitsen myös yhteystiedot, jotta saan tarvittaessa yhteyden kyseisen maanantain osallistujiin, jos 
kokoontuminen pitäisi perua jostakin syystä. Tämä on tärkeää erityisesti pienten lasten isällä.

Muuten voimamaanantait jatkuvat koko kevään kesäkuun puoliväliin viikolle 24 saakka lukuun ottamatta 
pääsiäismaanantaita ja vappuaattoa.

TERVETULOA 


