
HALUATKO NOUSTA SIIVILLESI JA LENTÄÄ?
HALUAN KOHDATA JUURI SINUT.

 
Haluaisitko lähteä kanssani tutkimaan vahvuuksiasi ja

rohkaistumaan ottamaan uusia askeleita – yhden kerrallaan – kohti
onnistunutta työnhakua tai selkeytynyttä suuntaa opiskelun

suhteen.
 

Lähdetään liikkeelle sinusta ainutlaatuisena ihmisenä. 
 

Työskentelyyn kuuluu:
ALKUKESKUSTELU, jossa tutustumme puolin ja toisin. Asetamme

yhteistyöllemme tavoitteen ja mahdollisia välitavoitteita. 
Lähdemme liikkeelle vahvuuksistasi ja alamme etsiä ja aktivoida

potentiaaliasi. Tämä tapahtuu kasvokkain teekupin äärellä,
luonnossa kävellen tai nuotiolla istuen.

 
INTUITIIVINEN VOIMAVARATYÖSKENTELY. Hyvin yksilöllinen ja
vaikuttava työskentely, jonka suunnittelen yksilöllisesti juuri sinulle

alkukeskustelun pohjalta. Perustuu luottamukseen ja
vapaaehtoisuuteen itseä kuunnelleen ja kunnioittaen. 

 
KOLME TAPAAMISKERTAA, stressinhallintavalmennusta

soveltaen.
 

LOPPUKESKUSTELU ja prosessin päättäminen.
Kokonaisuus on kuuden tapaamisen mittainen. Yhden tapaamisen

kesto on 60 minuuttia.
 
 
 
 
 

HYVINVOINNIN PALASET -palvelu
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KOUTSI -PALVELU

 Haluaisitko löytää ryhtiä elämääsi ja onnistua tavoitteissasi?
Haluan auttaa sinua siinä.

 
ALKUKESKUSTELU, jossa kartoitetaan vahvuuksiasi ja asetetaan

tavoitteet työskentelylle keskustellen. Kesto 2 tuntia.
Seuraavat 4-6 tapaamiskertaa kertaa kestävät 2-3 tuntia kerrallaan

sisällöstä riippuen. Tapaamisissa hyödynnän
stressinhallintavalmennuksen ja intuitiivisen voimavaratyöskentelyn
aineksia. Sisältöjen toteuttamisessa hyödynnän luovuutta, luonnon,

musiikin, taiteen, oman äänen ja kehollisuuden mahdollisuuksia. 
 

LOPPUKESKUSTELU, jossa arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja
tehdään tarvittaessa jatkosuunnitelma. Kesto 2 tuntia.

 
Tästä palvelusta hyödyt eniten silloin, kun kaipaat henkilökohtaista

sparrausta ja vahvaa otetta kohti tavoitteita. Kuljen rinnallasi ja
hyödynnän luovuuttani räätälöiden juuri sinun tilanteeseesi sopivan
intensiteetin ja aikataulun, joka pitää yllä dynaamisuutta, mutta ei

uuvuta liikaa. Haluan, että voimaannut ja saat iloa elämääsi ja löydät
tahtotilan oman vastuunottamisesi kasvattamiselle.
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Miksi juuri minä voisin olla sopiva ihminen sinulle ohjaajaksi /
valmentajaksi?

 
Koska minulla on kiinnostunut asenne ihmisiä ja elämää kohtaan.

Haluan auttaa ja koen itseni ihmisläheiseksi, intuitiiviseksi ja
herkkävaistoiseksi sekä ymmärrän erilaisia ihmisiä. Olen kokenut
elämässäni monenlaista, niin rikasta kuin raskastakin. Olen tehnyt

paljon töitä ja opiskellutkin. Olen myös äiti kuudelle kasvavalle
lapselleni ja koen, että se on antanut minulle lisää ymmärrystä
elämän tosiasioiden ymmärtämiseen ja arjessa selviämiseen.

 
Minusta löytyy myös kunnianhimoa. Haluan, että elämä menee

eteenpäin ja tavoitteet saavutetaan tai ainakin löydetään suunta,
mihin päin edetään. Samalla arvostan ja kunnioitan elämän

keskeneräisyyttä ja haavoittuvuutta. Haluan löytää asiakkaideni
kanssa sopivan tasapainon elämän kokonaisvaltaisuuden keskellä.

 
Rakastan luontoa, musiikkia ja taidetta. Luovuus on arvokasta vasta

sitten, kun sitä voi elää todeksi. Moni asia ratkeaa, kun oppii
luottamaan, että elämä kantaa.

 
Sinä olet tärkeä ja ainutlaatuinen. Sinun elämälläsi on merkitystä.

Tehdään siitä yhdessä parempi. 
 

Kurkkaa myös www.luovahiljaisuus.com -verkkosivuni. Sieltä
lukemalla löydät tyylini, tutustut persoonaani, taustaani ja
ammatillisuuteeni. Jos se kutsuu sinua, otathan yhteyttä.
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