
Hiljainen meditaatioretriitti 11.-15.4.2018 
 

Jokainen askel on rauha 

Tervetuloa nauttimaan 5 päivän retriitistä kauniissa maalaismaisemassa Lammilla Tavallinen Mieli Zendon retriittikeskuksessa, 
Kataloistentie 681 harjoittaen yhdessä tietoisen läsnäolon, keskittymisen ja selkeän ymmärryksen kehittämistä istuma-, kävely-, 
hiljaisen ruokailumeditaation, Dharmaopetusten ja harjoittamiskokemusten jakamisen kautta. Kun harjoitamme oikein, tunnemme 
tuloksen heti. Luumukylässä meillä on harjoittamisen tuloksia, hedelmiä, joilla on juurensa perinteisessä opetuksessa. ’Olet perillä, olet 
kotona’. ’Olet rento, olet rauhallinen’. Voimme palata näihin tiloihin koska tahansa niin halutessamme. Hetkenä jona kohdistamme 
kehon ja mielen tähän suuntaan, olemme onnellinen. Harjoittamisemme aste on onnellisuutemme aste. Palatessamme nykyhetkeen 
huomaamme, kuinka ihanaa onkaan olla elossa! Meillä on jo kaikki edellytykset onnellisuuteen. Luennoilla jatkamme ’’Turvallisin paikka 
olla’’ –suttaa. 

Retriitissä meillä on aikaa sekä jakamiselle että jalolle hiljaisuudelle ja ylimääräistä vapaa-aikaa omatoimiselle rentoutus-, 
istumameditaatiolle ja kävelymeditaation harjoitukselle. Retriitti on avoin kaikille, niin aloittelijoille kuin heiile, jotka ovat olleet 
aikaisemmissa retriiteissä. 
 
Opettaja: Sisar Thieu Nghiem Luumukylästä yhdessä Valkoisen Lumpeen Sanghan kanssa.  

 
Hinta 215 e sisältää majoituksen ja ruoan. Tiedustelut ja Ilmoittautumiset osoitteeseen vlumme@gmail.com 
Tili: Valkoinen lumme  FI 44 1470 3000 2413 67     viitenumero  1300 
 
Retriittiin mukaan otettavia asioita:  

- oma meditaatiotyyny (jos on helppo kuljettaa). Paikanpäällä on kaikille alustat, mutta kaikille ei ole meditaatiotyynyä.  

- makuupussi tai lakanat ja tyynyliina   

- pyyhe, saippua, hammasvälineet ym henkilökohtaisen hygienian välineet  

- rennot, sopivan lämpimät vaatteet sekä sisälle että ulos  

- tossut tai sisäsukat  

 

Matkustaminen:  

Kataloisiin ei ole suoraa bussiyhteyttä. Turenkiin pääsee junalla, josta on 20 km Kataloisiin. Lammin linja-autoasema on lähempänä eli noin 10 km:n 

päässä, jonne pääsee bussilla Lahdesta ja Hämeenlinnasta (bussivuorot löytyvät Googlesta). Tarvittaessa joku voi noutaa Lammilta tai 

Turengista retriittikeskukseen. Lahteen taas pääsee junalla (juna- ja bussiasemat ovat samassa paikassa). Jos tulee useampi ihminen kerrallaan 

Lammille, kimppataksi Kataloisiin ei ole kovin kallis.  

Muuta:  

Ilmoitathan puhelinnumerosi ja erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä.  

Maksu toivotaan 4.4.2018 mennessä.  

mailto:vlumme@gmail.com


Retriitissä on mahdollisuus antaa lahjoitus opettajalle. 
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Keskiviikko 11.4  Torstai 12.4 Perjantai 134 Lauantai 14.4 Sunnuntai 15.4 

 

 

 

Saapumispvä 
 

 

 

 

 

18:30 

Päivällinen 

 & 

Majoittuminen 
 

 

 

20:00 

 

Rentoutus- 

meditaatio 

& 
 

20:45 

Työtehtäviin 

tutustuttaminen 

 

7:00 

Herätys 

 

  

7:30 

Aamu resitaatio (7’) 

Ohjattu istuma-(30’)& 

hidas kävelymed (10’) 

Maankoskettaminen (10’) 

 

Aamu resitaatio (7’) 

Ohjattu istuma-(30’)& 

hidas kävelymed (10’) 

Maankoskettaminen 
(10’) 

14TLH:n Lausuminen 5TLH:n Transmissio/ 

5 TLH:n Lausuminen 

 

9:00 
Aamiainen kokonaan hiljaisuudessa 

 

10:00-10.45 

  

Työ meditaatio 

 

11:00-12:15 

Paneeliorientaatio 

 

Luento& 

Jakaminen 

stressistä&jännittäisestä 

ja sen kanssa 

harjoittamisesta 

Luento& 

Jakaminen 

työuupumuksesta 

selviytymisestä 

Luento& 

Jakaminen 

masentumisesta ja sen 

kanssa harjoittamisesta 

 

 

12:30 

 

Lounas kokonaan hiljaisuudessa                               

 

 LEPO 

 

 

15:00-15.45 

Kollektiivinen ulkokävelymeditaatio 

 

15:00 - 16.00 

 

Teemeditaatio & 

Retriitin 



 

21:30-15:00 

Parantava hiljaisuus 
 

 

 

harjoituskokemuksista 

jakaminen  

 

16:00-17.45 
 

Dharmajakaminen 

 

 

Dharmajakaminen 

 

5:n TLH:n esittely 

Ja niihin liittyvät 

kysymykset ja 

vastaukset  

 

 

 

 

18:00 

Päivällinen 

20’hiljaisuudessa 

Päivällinen kokonaan 

hiljaisuudessa 

Päivällinen kokonaan 

hiljaisuudessa 

 

 

Vapaa-aikaa/ omatoiminen ulkokävelymeditaatio 

 

PE: klo 19:30-20:00 Sanghakokous, jossa mm käydään läpi 

toimintasuunnitelman 

 

PE: klo 19:30-20:00 Orientaatio uusille tulokkaille 

 

Lau: Saunailta/ OI-koulutus 

 

 

 

20:30 

Ilta resitaatio (7’) 

Sutan lukeminen(5’) 

 (15’)Ohjattu istumamed (10’)itseohj.istumamed ja (10’)sisäkävely 

 

 

    21:30 

Parantava hiljaisuus  

To&Su klo 21:30- 15, Pe&La Koko päivän hiljaisuus 
 

 


