HENGITTÄVÄ PARISUHDEVIIKONLOPPU
PORVOOSSA
22.-24.9.2023

Paikka:
Porvoon Tuomiorovastin pappila, Suomenkyläntie 6, Porvoo

Ohjaajat:
Minna Martin, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti
Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET
Molemmat ovat hengityskouluohjaajia ja -kouluttajia.

”Tuli katsottua ja koskettua puolisoa tavalla, jolla en koskaan aiemmin katsonut ja koskenut. Koko viikonlopun elimme ihanassa turvallisen tutkimisen ja hellän hyväksynnän ilmapiirissä, jonka vaikutukset jäivät elämään meissä. Kunpa kaikki parit saisivat kokea tämän.”

Hengittävä parisuhdeviikonloppu

Kohderyhmä:
Pariskunnat, jotka haluavat elävöittää yhteyttä itseen ja toisiinsa. Hengityskoulu menetelmästä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta. Ei sovi kriisissä olevalle parille.

Sisältö:
Viikonloppu sisältää ohjattua kokemuksellista, kehollista työskentelyä itsenäisesti ja
kumppanin kanssa. Omista kokemuksista
ja havainnoista keskustellaan kumppanin
ja toisen pariskunnan kanssa sekä jaetaan
kokemuksia myös ryhmässä. Omasta ja
parisuhteen tilanteesta ei tarvitse kertoa
enempää kuin haluaa. Päiviin jää myös vapaata aikaa liikkumiseen, nautintoon ja lepoon. Osallistujille lähetetään ennakkoon
pieni pohdintatehtävä, joka virittää aiheen
äärelle. Ryhmän koko on maksimissaan 8
paria eli 16 osallistujaa.

Ohjelma
Perjantai 22.9.2023
17.00–19.00 Tutustuminen, yhteinen työskentely alkaa

Lauantai 23.9.2023
10.00–12.30 Yhteistä työskentelyä
12.30–13.45 Lounas
13.45–14.45 Yhteistä työskentelyä
14.45–15.15 Tauko
15.15–17.00 Yhteistä työskentelyä

Sunnuntai 24.9.2023
10.00–11.30 Yhteistä työskentelyä
11.30–12.45 Lounas
12.45–14.30 Yhteistä työskentelyä ja päätöskeskustelu
Pyrimme huolehtimaan aloitus- ja lopetusajoista täsmällisesti, päivien muut kellonajat ovat ohjeellisia. Huomioithan tämän. Pidätämme oikeuden tehdä ohjelmaan muutoksia.
”Oli koskettavaa, miten lähelle voi päästä toista hengityksen avulla, miten tila muuttuu aineettomaksi ja kannattelevaksi. Oli turvallinen tila tutkia parisuhdettaan.”
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Osallistumismaksu
sisältää ohjelman ja salivuokran
•

Kurssimaksu 496 € per pariskunta

•

Veroton hinta 400 €

•

Veron määrä 96 € (alv 24 %)

Peruutusehdot:
Paikka kurssille on varattu, kun varausmaksu
100 euroa on maksettu. Varausmaksua ei palauteta peruutuksen sattuessa. Loput kurssimaksusta 396 € laskutetaan lähempänä kurssin ajankohtaa, eikä sitä palauteta, jos peruutus tapahtuu maksun jälkeen. Osallistumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan, jos
kouluttajat ovat estyneitä järjestämään koulutuksen. Kouluttajat pidättävät oikeuden
tehdä tarpeenmukaisia muutoksia sisältöön
ja hintoihin.

Varusteet:
Ottakaa mukaan molemmille kokopitkä joogamatto, peitto ja tyyny, tarvittaessa myös
bolsterit ja muuta mukavuutta lisäävää. Kerrospukeutuminen mukaviin vaatteisiin ja villasukat ovat suositeltava asustus.

Ilmoittautuminen:
minna.martin@outlook.com

”Hieno viikonloppu. Juuri sopivasti mitoitettu parisuhdetyöskentelyä ja vapaa-aikaa parin kanssa. Minnan ja
Raunin antamat tehtävät taitavasti johdattavat sydämen muistamaan, että parisuhde on uusien ovien avaamista.”
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Kahvit, ruokailut ja yöpyminen omakustanteiset
Huomioithan, että sunnuntaisin kaikki ravintolat eivät ole auki. Varaudu tarpeen mukaan eväillä.

Yhteistyökumppani:
Kurssi järjestetään yhteystyössä Porvoon suomalaisen seurakunnan kanssa. Kurssipaikkana on seurakunnan
Tuomiorovastin pappila. Osallistujat voivat halutessaan osallistua lauantai-iltana pariskunnille järjestettävään iltahartauteen. Tämä ylimääräinen ohjelma on täysin vapaaehtoinen.

