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Joogaohjelma - Tiina Karhapää 
 
Pohjustus:  
 
Joogafilosofia näkee maailmankaikkeuden- eli myös meidän ihmisten- koostuvan viidestä 
peruselementistä: Maa, vesi, tuli, ilma ja eetteri. 
 
Nämä viisi elementtiä ovat olennainen osa koko elinympäristöämme ja näin ollen myös tärkeä osa 
chakroja, eli kehon energiakeskusten hienovaraista energiajärjestelmää. 
 
Pienempiä energiakeskuksia on kehossamme yli sata, mutta niistä tärkeimpiä on yhteensä 
seitsemän, ja ne ovat jatkuvassa pyörivässä liikkeessä olevia “voimakehiä” tai energiapyöriä, 
joiden kautta energiamme virtaa selkärangan tyvestä päälaella sijaitsevaan kruunuchakraan 
saakka.  
 
Kun vahvistamme kehollista yhteyttä eri energiakeskuksissa ilmeneviin elementteihin 
fyysisimmästä hienojakoisimpaan, pystymme syventämään ja parantamaan luontaista 
suhdettamme sekä itseemme että ympäristöömme. 
 

Ohjelma teemoittain - ns. punainen lanka: 
 
Kolmen ensimmäisen retriittipäivän joogatunnit johdattelevat meitä hahmottamaan maa-, vesi- 
ja tulielementtien yhteyttä ihmiskehon alempaan chakrakolmioon,  
jonka alueella sijaitsevat elämän jatkuvuuden kannalta oleellisimmat asiat kuten 
identiteetti, perhe, selviytyminen, lisääntyminen, toimeentulo, luovuus ja elämänvoima.  
 
Tässä elämän peruskalliossa edustettuina ovat myös laajan vahvuusnäkemyksen vahvuuden 
lajeista arvot ja luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys sekä kiinnostuksen kohteet.  
 
Neljäs päivä vie meidät tutkiskelemaan neljättä chakraa eli sydänkeskusta, jossa yhdistyvät 
alemman ja ylemmän chakrakolmion vahvuudet ja jonka elementti on ilma. 
Avoin ja aktiivinen sydän sekä alueeseen kuuluvat keuhkot ovat ihmisen voimakeskus, joka 
yhdistää meidät omiin sisäisiin voimavaroihimme ja laajan vahvuusnäkemyksen vahvuudenlajeista 
resursseihin. 
 
Viides retriittipäivä sekä pään alueella sijaitseva ylempi chakrakolmio tarjoavat meille 
mahdollisuuden tutkiskella ns. kaiken tyhjän tilan täyttävää eetteri- elementtiä, joka 
voimakehäajattelussa nivoutuu hankittujen taitojen ja osaamisen alueeseen.  
 
Tasapainoinen ja toimiva ylempi chakrakolmio mahdollistaa myös elämän ja maailmankaikkeuden 
syvemmän ymmärryksen sekä avautumisen intuitiolle.  
Tältä alueelta niin ikään ilmaisemme toisessa energiakeskuksessamme syntyvää luovuutta, ja 
täällä avautuu myös taito syvään ja läsnäolevaan kuunteluun. 
 



 
Joogafilosofian näkemyksen mukaan fyysiset elementit maa, vesi, tuli ja ilma yhdistyvät ja 
kulminoituvat eetteri-elementtiin, jolloin asioiden hienovaraisempi havainnointi mahdollistuu, ja 
voimme nähdä aistien ja elementtien “tuolle puolen”.  
 
Tärkeä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjä on myös Yin&Yang- energioiden sopusuhtaisuus ja 
tasapaino jokapäiväisessä elämässä, ja näitä energioita ja niiden vaikutusta 
käyttäytymismalleihimme tutkiskelemmekin kautta kaikkien yhdessä vietettyjen päivien.  
 
VOIMAKEHÄ® Sport & Wellness -konsepti sekä palautumisen DRAMMA-malli työn ja vapaa-ajan 
tasapainottajana on loistava ilmentymä näistä energioista.  
 

Yksityiskohtainen ohjelmanjako päivittäin:  
 
Maanantai ilta: Tutustuminen ja lyhyt läsnäolo -harjoitus jonka avulla laskeudumme yhteiseen 
hyvinvoinnin tilaan (n. 30 min) 
 
Tiistai aamu: 1.5h joogahetki ennen aamiaista: 1. Chakra ja maaelementti    
Tiistai iltapäivä: Maadoittava harjoitus (n. 30 min) 
 
Keskiviikko aamu: 1.5h joogahetki ennen aamiaista: 2. Chakra ja vesielementti 
Keskiviikko iltapäivä: Mahdollisuuksien mukaan iltapäivä rannalla, jossa vesielementtiin liittyvä 
lyhyt harjoitus (n. 30 min) 
 
Torstai aamu: 1.5h joogahetki: 3. Chakra ja tulielementti 
Torstai iltapäivä: Sauna ja grillaus sekä tulen avulla toteutettava lyhyt meditatiivinen harjoitus (n. 30 
min)  
 
Perjantai aamu: 1.5h joogahetki: 4. Chakra ja ilmaelementti  
Perjantai iltapäivä: Sydänyhteyttä vahvistava meditatiivinen harjoitus (30 min) 
 
Lauantai aamu: 1.5h joogahetki: 5.-6. ja 7. Chakra ja eetterielementti  
Lauantai ilta: Iloa, hyvää mieltä ja positiivisuutta lisäävä harjoitus, johon on hyvä päättää yhteinen 
ohjelma. (n.30 min) 
  
 
Joogan ohjaus:  
 

Tiina Karhapää on VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja, hatha- ja kundaliinijooga-opettaja sekä 

läsnäolo- ja kehotietoisuus-ohjaaja.  
Tiina muutti pois Suomesta vuonna -98 ja on elänyt ulkosuomalaisena koko aikuiselämän.  
Hän asuu pian aikuisuuden kynnyksellä olevien lastensa kanssa Barcelonassa, jossa hän ohjaa 
joogaa ja järjestää hyvinvointimatkoja suomalaisille asiakkaille.  
Tiina on myös suomalaisten naisten virtuaalisen hyvinvointiyhteisön ja naistenpiirin vetäjä, joka 
tapaa viikoittain Zoomin välityksellä ja jonka missio on yhdistää ulkosuomalaisia ja Suomessa 
asuvia naisia.   
 


