
     Laste laager 7+ “LOODUSES ON MAAGIA” 

 

 

 

  13-14 juuni 

Naagel(Vääna-Jõesuu)  

 

 

 Heihoo lapsevanemad ja asjahuvilised! 

 

Üks üli põnev ja hariv looduslaager kutsub kõiki 7+ lapsi oma haldjate ja nõidusliku 



ökokeskkonnaga tutvust tegema... 

 

Naagel 13-14 juuni Tallinnast 30 km kaugusel. Ööbimisega šamaanitelgis. 

Maitsva ja kosutava toiduga, mis sisaldab värsket ja Eestimaist toorainet. 

 

Laager toimub looduses erinevaid iidseid, pärimuslike ja kaasaegseid tegevusi läbi 

mängides, kogedes, kuulates, vaadates, uurides ja tunnetades. 

Loomulikult on sealne Päikesekuma looduskeskkond juba omaette vaatamisväärsus. 

Iga puuke kõneleb...ja Võluvärav viib läbi metsaroheluse lookleval teel majani..kus 

elavad meie imeline eestlasest šamaanitar Mae Sotantar ja helimeister Jarmo 

Lõhmussaar, kes meid lahkelt nendel päevadel on valmis võõrustama... 

 

Toidu valmistame ühiselt koos, šamaani tipiis, kus on meid ootamas vahepalaks ka 

kosutavad puuviljad ja marjad.  

Kõik toidud valmivad lisaks muudele komponentidele, puhtast allikaveest ja elava tule 

koldel! 

 

Julgete laagrisse tulijatega õpime meisterdama “Väikeste indiaanlaste higitelki”,kus 

“Kotkamunade pesa” juures täname üheskoos Maaema haldjariiki, austame 

VeteVaimusid, Päikese kuldset kuningriiki, laulame tuulele hea sõnaga ja peseme end 

taimeveega puhtaks. 

 

Et hingeke oleks hoitud, meel rõõmus ja keha reibas ōpime Kung Fu kunsti ja 

painutame laste joogaga talvel tundides istutud seljad sirgemaks:) 

 

Meisterdame taimejoogaga-Loome endale suveks AURAT PUHASTAVA 

"VÕLUVIHMA" spray-PS! Laste joogatundides on see kujunenud SUUREKS 

LEMMIKUKS! 

 

Paneme tipii särama kosmilise GONGI DISKOGA! 

 

..muutume üheskoos taimetarkadest nõidadeks õpime ergastama ja tasakaalustama 

tundeid, emotsioone, nägema märke nii müstilises Taevas kui maagilisel Maal. 

 

PS! Kaasa palume võtta: 

 

Magamiskott, madrats, padi(lebomatt või paksem joogamatt, veepudel, 

sööginõud(kauss,tass,lusikas,kahvel). 

Vahetusriided (k.a.soojad sokid ,arvestades ilmaga)ja jalanõud kaheks päevaks, rätik , 

seep,ujumisriided(higitelgi jaoks) ja soov elada looduses. 

 

ÖÖbimine šamaanitelgis on lastele juba iseenesest huvitav elukogemus ja jääb meelde 

kogu eluks! 



 

Kus?Millal?Kuidas? 

 

Koguneme šamaani tipiis Päikesekuma keskuses  

Naagel Vana- Madise teel!(paned oma gepsi või wazesi ja kenasti juhatab kohale või 

päri meie käest). 

13. juuni al kell 9.30 

Laagri lõpetamine ehk Head teed “Kiired Kotkad!” 14. juuni kell 19.00.  

 

 Hind ja tasumine laagri eest 

 

Kiireimad 20 last 78€, hilisemad 89€ ja peale 5. juunit registreerides 110€  

Tee tagastamatu ettemaks 35€ Hingelill Oü arvelduskontole EE312200221061200576 

ja  

Registreeru lingil (Ps! Aktiveeritud Link on meilis) 

kinnitades sellega lapse laagris osalemise. 

Ps! Ülejäänud summa laagri eest palun kanda hiljemalt 5.juuniks! 

 

Peredele on teise lapse soodustus 10%, kolmas laps 20%jne.. 

 

Hoidjatena toetavad ja juhendavad 

Kung Fu meister, kvalifitseeritud jooga ja laste jooga õpetajad, 

Nōiduslik helimeister ja taimemaagia võlumaa kuningannad  

 

Jarmo Lõhmussaar, Mae Sotantar 

Simo Santeri Virtanen ja Jane-Maarja Hansen 

 

Olete oodatud! 

 

 

INFO TEL. +372 53447136  

või janehingelill@gmail.com  

FB@lastejoogakuukiir 

mailto:janehingelill@gmail.com

