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Luotettavaa	  erityisesti	  suggestoterapian	  ja	  NLP:n	  terapeuttista	  osaamista	  yli	  	  
18	  000	  valmennus-‐	  ja	  lyhytterapiatapaamisen	  kokemuksella.	  Yhdistän	  ja	  yksilöin	  
tapaamisissa	  kaiken	  tietoni	  ja	  kokemukseni	  asiakkaideni	  tarpeiden	  mukaan.	  	  
26	  vuotta	  olen	  tietoisesti	  kehittänyt	  voimavaroja	  esiinnostavaa	  valmennuksellista	  
erityisosaamistani.	  Myös	  läsnäolon	  ja	  sisäisen	  rauhan	  vahvistamiseen.	  Palvelen	  
esimerkiksi	  näissä	  asioissa:	  
	  
1.	  Tuki	  elämäntapamuutoksissa:	  Irti	  tupakoinnista	  coaching-‐paketti	  sisältää	  2	  pitkää	  
yksilöllistä	  tapaamista.	  Tuen	  myös	  monipuolisesti	  esimerkiksi	  painonhallinnassa.	  
	  
2.	  Tarjoan	  yksilöllistä	  apua	  sosiaalisiin	  pelkoihin	  ja	  helpotusta	  erilaisiin	  jännityksiin.	  
Myös	  esiintymisen	  valmentamista	  ammatikseen	  ja	  ammatissaan	  esiintyville	  ja	  kenelle	  
tahansa	  esiintymistaitojen	  parantamista	  haluaville.	  Keskimäärin	  tapaamisia	  jännitysten	  
takia	  on	  3-‐5	  kertaa,	  ammattikseen	  esiintyvillle	  olen	  kehittänyt	  5	  kerran	  tehopaketin.	  
	  
3.	  NLP	  ja	  suggestoterapia	  ja	  mindfulness	  eli	  tietoinen	  läsnäolo	  sopivat	  myös	  työssä	  
jaksamiseen,	  henkisen	  suorituskyvyn	  ja	  keskittymisen	  parantamiseen	  sekä	  tietysti	  
paineiden-‐	  ja	  stressin	  hallintaan.	  	  
	  
4.	  Ongelmiin,	  jumeihin,	  elämänsolmuihin,	  erokriiseihin	  ja	  muihin	  haasteellisiin	  
tilanteisiin	  tukea	  oivallusten	  sekä	  ratkaisujen	  löytämiseksi.	  Myös	  väliaikaiset	  
nukkumisongelmat,	  suoritus-‐	  ja	  keskittymiskyky,	  itsetunto,	  muutostenhallinta,	  
kuntoprojektit,	  urheilun	  taitolajien,	  esimerkiksi	  golfin	  ja	  tenniksen	  henkinen	  	  
valmennus,	  pääsykoe-‐	  ja	  työhaastattelujen	  tukeminen	  kuuluvat	  palveluihini.	  	  
Tuen	  myös	  monissa	  muissakin	  asioissa.	  Soita	  ja	  kysy	  tarkemmin	  lisää.	  
	  
Vastuutan	  asiakkaat	  jatkamaan	  prosessejaan	  itsenäisesti.	  Satojen	  muusikko-‐	  ja	  
näyttelijä-‐	  asiakkaiden	  kokemusten	  pohjalta	  olen	  kehittänyt	  alunperin	  ammatti-‐	  
urheilu-‐	  ja	  hypnoosipohjaisista	  ideoista	  yksinkertaisia	  ja	  tehokkaita	  rentoutus-‐
sovelluksia	  asiakkaiden	  itsenäiseen	  käyttöön.	  Samalla,	  kuten	  meditaatiot,	  ideat	  	  
luovat	  sisäistä	  tyyneyttä	  ja	  rauhaa	  arkielämän	  tietoista	  läsnäoloa	  syventämään.	  	  
Kaikki	  asiakkaani	  saavat	  myös	  lisätukena	  rentoutusäänitteitä	  MP3-‐latauksina.	  	  	  
	  
Yksinkertaistaen	  kysymys	  on	  monilla	  usein	  siitä,	  "antaako	  erilaisten	  alitajuisten	  	  
tekijöiden	  vaikuttaa	  toimintaansa,	  olotilaansa	  ja	  tunteisiinsa	  hallitsemattomasti	  –	  	  
vai	  haluaa	  oppia	  paremmin	  säätelemään	  niiden	  monia	  vaikutuksia	  tietoisemmin	  
omia	  tavoitteitaan	  tukevaan	  suuntaan.	  Joka	  tapauksessa	  ne	  vaikuttavat".	  	  
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