Lataudu Luonnosta - METSÄMIELI
MAJVIK 2021
Tule ja näe Majvikin upeat maisemat, hengitä maailman puhtainta ilmaa, aisti ikivihreän havumetsän tuoksu, rentoudu
pysähtymällä ja opi olemaan läsnä hetkessä!
Teemme rauhallisen ja palauttavan patikkaretken ja tutustumme luonnon hyvinvointivaikutuksiin Metsämieli-menetelmän
avulla (lisätietoa alla). Retkellä teemme luonnon hyvinvointivaikutuksia tehostavia mielentaitoharjoituksia, vetreytämme
itsemme metsäisellä joogavenyttelyllä ja uppoudumme tietoisesti ympäröivään luontoon. Ohjelman aikana palaudumme,
rentoudumme, virkistäydymme ja opimme hyödyntämään luontoa terveyttä edistävällä tavalla.

•
•
•

Retken kesto on 1,5 tuntia ja kävelyn pituus noin 1 km (tai sopimuksen mukaan). Reitin pituus voidaan räätälöidä
ryhmälle sopivaksi
Aktiviteetti voidaan toteuttaa ympäri vuoden (pukeuduthan lämpimästi talvella!) ja kaikissa sääolosuhteissa
Ryhmäkoko 1-60, isommille ryhmille kysy saatavuutta erikseen

Puethan säänmukaiset, lämpimät ulkoiluvaatteet ja luonnossa kävelyyn soveltuvat jalkineet. Sateen varalle järjestäjältä
löytyy 30 kpl laadukkaita ja käytännöllisiä sadeviittoja.

Hinta
•
•

37€ + alv 24% / hlö. Minimiveloitus 10 hlöä
hintaan sisältyy tapahtuman valmistelu ja toteutus, vesipullo ja järjestäjän vastuuvakuutus. Osallistujat ottavat itse
tapaturmavakuutuksen tarvittaessa

Ystävällisesti,
Inu Pelli
Luonnosta lumoutunut ulkoilmaihminen - Luonto- ja eräopas, pökkelöjooga-, villiyrtti-, metsämieli- ja palautumisohjaaja
inu@forestful.fi
+358 50 5413252
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Mikä Metsämieli?

Luonto tuottaa monenlaisia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Tutkimusten mukaan jo 10 minuutin luonto-oleilu laskee
sykettä, hengitystiheyttä, verenpainetta ja vähentää stressihormoneiden määrää veressä. Luonto tuottaa rauhoittumisen ja
rentoutumisen kokemuksen. Yli kahden tunnin luonnossa oleilun jälkeen elimistön immuunipuolustusjärjestelmä vahvistuu.
Yli 5 tuntia kuukaudessa luonnosta nauttivilla on huomattu myös mielialan kohentumista ja positiivisten tunteiden
lisääntymistä.

Metsämieli -menetelmän on kehittänyt kokenut hyvinvointivalmentaja Sirpa Arvonen, joka on tehnyt valmennustyötä terveysja luontoliikunnan parissa jo 30 vuoden ajan. Metsämieli-menetelmässä otetaan oivaltavasti käyttöön luonnon suomat
terveysvaikutukset ja niitä tehostetaan metsäisillä mielentaitoharjoituksilla. Menetelmässä on hyödynnetty myös
viimeisimpiä psykologian suuntauksia sekä terapia- ja valmennusmenetelmiä, kuten mindfulnessia ja life coachingia.
Metsämieli-harjoituksilla kehitetään tietoisesti ja tavoitteellisesti oman mielen sisäisiä, hyvinvointia tukevia taitoja.
Metsämielellä syvennetään itsetuntemusta, rentoudutaan, taltutetaan stressiä, virkistäydytään ja tankataan voimavaroja,
myös vaikeissa elämäntilanteissa. Samalla voi löytää uusia, omaan arkeen mahtuvia hyvinvointitottumuksia.

- ASKELEET

1. Altistu luonnolle.
2. Herkisty aistimuksille ja havainnoi metsää.
3. Ole läsnä metsähetkessä.
4. Tunne kokonaisvaltainen rauhoittuminen ja rentoutuminen.
4. Anna metsän selkeyttää ajatuksiasi ja tunteitasi.
5. Hyödynnä metsäisiä ajatuksiasi: suunnittele, arvioi ja suuntaa eteenpäin.
6. Lataudu ja energisoidu.
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