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TIETOISEKSI YRITYSPALVELU

Tarjolla on 3 erilaista kehon ja mielen terveyttä tukevaa sessiota. Tietoinen rentoutus, 
Nautinnon jooga sekä Mielen vapautus ovat kehittyneet 20 vuoden ohjaamisen ja 
henkilökohtaisen harjoittamisen kokemuksella. Näitä kehon ja mielen sessioita voi 
yhdistää virkystys ja kokouspäivien yhteyteen tai tilata työyhteisön terveyden ja  
tasapainon tueksi milloin vain yksittäin tai sarjana. Ota yhteyttä niin jutellaan lisää siitä mitä 
haluat tarjota työpaikallasi työskenteleville!

TIETOINEN RENTOUTUS 1-1,5h
RENTOUTUS STRESSINHALINNAN JA HYVINVOINNIN VÄLINEENÄ

Ohjatussa rentoutuksessa pääsemme läsnäolon ja 
hengityksen avulla helposti rentouden tilaan ja 
ammennamme tämän rentouden voimavarana tuleviin 
päiviin. Kehossa ja mielessä on usein kireyksiä, joista 
emme ole välttämättä edes tietoisia. Näin ollen niitä on 
vaikea muuttaa. Ne saattavat vaikuttaa  päivittäiseen 
hyvinvointiimme tiedostamattamme. Rentoutuksen 
helppo kaava on pieni verryttely, läsnäolo kehossa ja 
luonnollinen avoin hengitys. Näistä saadaan hyviä 
kokemuksia sekä vinkkejä, mistä on helppo inspiroitua 

tekemään harjoitteita itsenäisesti toimistossa tai muualla. Näin rentoutuksesta voi tulla 
yhden kerran sijasta jatkuva voimavara. 

Rentoutus voidaan järjestää hyvällä säällä ulkoilmassa tuolilla istuen tai joogamatoilla 
maaten tai sisätiloissa. 

Tietoinen Rentoutus:  6-20 henk.      790€ + alv.24%
Tietoinen Rentoutus:  21-50 henk.    1090€ + alv.24%
Tietoinen Rentoutus:  51-80 henk.    2090€ + alv.24%

NAUTINNON JOOGA 1-2h
JOOGA KEHON JA MIELEN HYVINVOINNIN VÄLINEENÄ

Nautinnon joogassa opitaan olemaan kehossa tietoisesti. Jo 
muutama jooga-asento avaa kehoa ja luo tasapainoisemman 
olon. Asentohin ohjataan selkeästi ja rauhallisesti, niin että 
kokemattomatkin joogaajat pääsevät nauttimaan Joogan 
vaikutuksista. Joogan helppo kaava on tyhjentäminen 
rentoutuksella, pysähtymien läsnäoloon kehossa ja 
luonnollinen syvä hengitys avaamaan kehoa. Näistä 
saadaan hyviä kokemuksia ja vinkkejä, mistä on helppo 
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inspiroitua käyttämään tekniikoita itse toimistolla tai muualla. Näin joogasta voi myös tulla 
jatkuva voimavara. 

Nautinnon Jooga voidaan järjestää hyvällä säällä ulkona joogamatoilla tai sisätiloissa. 

Nautinnon Jooga:  6-10 henk.    655€
Nautinnon Jooga:  10-20 henk.  855€

MIELEN VAPAUTUS 1-1,5h
MEDITAATIO MIELEN- JA STRESSINHALLINNAN VÄLINEENÄ 

Ohjattu meditaatio vapauttaa mielen ravista ja 
antaa meille välineen luoda rauhaisa sisäinen 
väre. Meditaatioon ohjataan kokeneella ja 
rauhallisella äänellä niin että nekin jotka eivät ole 
meditaatiota aikaisemmin kokenut pääsevät 
rauhan äärelle. Meditaation yksinkertainen kaava 
on pieni verryttely ja rentoutus, pysähdys 
läsnäoloon sekä luonnollinen hengitys. Tämä 
kaavan antaa meille kokemuksen mistä on helppo 
inspiroitua, käyttämään siitä elementtejä päivän 
aikana hektisissäkin tilanteissa tuomaan sisäistä 
rauhaa. 

Mielen Vapautus: 6-20 henk.       790€ + alv.24%
Mielen Vapautus: 21-50 henk.    1090€ + alv.24%
Mielen Vapautus: 51-80 henk.    2090€ + alv.24%

HUOLELLINEN KOKENUT OHJAUS

Kokenut opettaja Riina Verho on opettanut ja tehnyt joogaa melkein 20 
vuotta. Hän opettaa rauhallisesti ja yksinkertaisesti, jotta kaikki 
pääsevät nauttimaan rentoutuksen, joogan ja meditaation saloista 
helposti sekä mutkattomasti, vaikka aikaisempaa kokemusta ei olisi 
ollutkaan näistä aihe-alueista. Ohjattu kokemus antaa ymmärryksen 
kehon- ja mielenhuollon tarpeesta positiivisesti. Jokaisessa sessiossa 
on myös helppoja vinkkejä, mitkä inspiroivat omatoimiseen kehon- ja 
mielenhuoltoon.  Riinan motto elämässä on Tietoiseksi Tietoiseksi. 
Muutoksen tärkein askel on tulla ensin tietoiseksi omista 
ajatusmalleista ja toiminnasta. Tietoisesta kohdasta käsin pystymme 
tekemään vapaan valinnan tarvittavaa tai haluttua muutosta kohden.
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