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Muistele, minkälaisissa kengissä olet kulkenut tai minkälaisilla 
autoilla ajanut. Kilometrejä on tullut mittariin. Mitä olet  

oppinut? Vastaukset johtavat tärkeiden tienviittojen ääreen, 
jotka opastavat tästä eteenpäin. Luemme viisaasti tarinaamme 
kuin hepreaa takaperin. Palaset loksahtavat paikalleen ja kuva 

kertoo omaa elämäntarinaa, kirjoittaa Terhi Vedenkivi.

M a t k a k e r t o m u k s i a

”Se on osa hauskuutta, keksiä 

pyörä aina uudestaan vähän  

erilaisena vain luomisen ilosta.
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NLP:n maistiaiset
Muistan ilon, kun löysin 90-luvulla 
”editoinnin”. Asiakkaita hoitaessa-
ni oli hieno nähdä, kuinka kunkin 
palapeli sai värejä ja uusia selityksiä. 
Kokemuksien rakenne muuttui. Sillä 
on jatkon kannalta iso merkitys, koska tul-
kinnat ja jopa identiteetti tuntuvat erilaiselta 
tulevissa kokemuksissa. Näin päästään heti 
rakentaviin näkökulmiin, kun vanhat riipat 
neutraloituvat tai jopa muuttuvat voimava-
raksi.
 
Testasin itseeni sekä kaikkiin halukkaisiin ja 
haluttomiin NLP-menetelmää. Janosin lisää, 
vaikka korvissa kaikuivat monen epäilevät 
sanat: ”Ei se niin helppoa voi olla.” Tästä 
NLP:tä vieläkin moititaan. Pitäisikö päästä 
sinnittelemään ja kärsimään muutoksen 
eteen? Toisinaan saa sitäkin, mutta olen 
omaksunut johtolangaksi itämaisen dhar-
man ajatuksen - mahdollisimman pienellä 
ponnistuksella, mahdollisimman suureen 
lopputulokseen.
 
Jokapäiväistä kauraa
En ole tehnyt yli 20 vuoteen yhtään työ-
päivää ilman NLP:tä. Se pitää  automaat-
tisesti kunnioituksen ohjattavaa kohtaan, 
koska rinnallakulkija ei voi tietää, mikä 
toista auttaa. Hänen oma viisautensa toimii 
laivan kapteenina. Joskus kivikkoisilla 
vesillä luotsia tarvitaan enemmän; silloin 
NLP:stä on hyötyä.

M a t k a k e r t o m u k s i a

 Arki laittaa keksimään asioita. Olen kehi-
tellyt improvisoiden harjoituksia moniin 
ongelmiin. Se on osa hauskuutta, keksiä 
pyörä aina uudestaan vähän erilaisena vain 
luomisen ilosta.
 
Vetoapua
It-ala kehittyi voimakkaasti 2000-luvun 
alussa. Työaika ei ollut sidottu kelloon ja 
nuoret innokkaat ohjelmoijat tekivät ruu-
dun ääressä keksintöjään yötä myöten. Sen 
johdosta he kärsivät unettomuuden kaikista 
variaatioista. Moni tuli vastaanotolleni sitä 
hoidattamaan. Kehittelin NLP-menetelmillä 
”apuohjelman” hyvään uneen. Eräs in-
sinööri pyysi, että tekisin cd:n, ettei heidän 
kaikkien tarvitse tulla. Sain vetoapua Unen-
haltijan ja muutaman muunkin cd:n tekemi-
seen. Pienikin vetoapu kannattaa noteerata. 
Muutama lisäajatus täydentää sen helposti 
käyttöenergiaksi, joka tuo selkeyttä ja iloa 
ideoiden toteuttamiseen. Ajatuksia liikkuu 
kuin puhekuplia ihmisten mukana, niitä on 
mukava bongailla.
 
Insinööriajattelu avasi itselleni NLP:tä. 
Epäedullinen ajatusohjelma päivitetään ker-
ralla toimivaksi vastaamaan tämän hetken 
tarpeita. Tämä näkökulma nosti katseen 

hankalien asioiden sisällöstä yhä enemmän 
kokemusten rakenteeseen. Talo korjataan ja 
sen jälkeen siellä voi asua hyvällä tavalla.

Markkinointia mielekkäästi 
NLP-kursseja pitäessäni, monet osallistujat 
pohtivat, kuinka menetelmää tuntemat-
tomat ihmiset saa motivoitua tekemään 
NLP-harjoituksia. Joskus ”harjoitus” sanana 
nostaa kynnystä. ”Huijaan” itse monia 
kysymällä: ”Tutkitaanko asiaasi tarkem-
min?” Kukaan ei kieltäydy, kun keskiössä 
on itselle tärkeät asia. Metodit eivät ole 
olennaisia, vaan kohtaaminen. Toisinaan 
kerron työskentelyn lopuksi, että henkilö 
teki NLP:tä. Moni kysyy silmät kirkkaina 
myös itse, mitä ihmettä tapahtui.

Janosin lisää, vaikka korvissa 
kaikuivat monen epäilevät sanat: 
”Ei se niin helppoa voi olla.” Tästä 

NLP:tä vieläkin moititaan. Pitäisikö 
päästä sinnittelemään ja kärsi-

mään muutoksen eteen? 

Iloitsen vapaasta linjastamme, 
joka antaa luvan käyttää, kehit-

tää ja kokeilla NLP:tä missä vain. 
Jokainen on mestari ja saa käsittää 

omalla tavallaan NLP:nsä. Omis-
tamme hyvän yhdessä, kylvämme 
ja niitämme kauraamme kaikkien 

ravinnoksi.
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Iloitsen vapaasta linjastamme, joka antaa 
luvan käyttää, kehittää ja kokeilla NLP:tä 
missä vain. Jokainen on mestari ja saa käsit-
tää omalla tavallaan NLP:nsä. Omistamme 
hyvän yhdessä, kylvämme ja niitämme 
kauraamme kaikkien ravinnoksi.
 
Tulevaisuus
Ajattelun voimaa ja mahdollisuutta ymmär-
retään koko ajan paremmin. Kaikki teot läh-
tevät ajatuksesta. Ekonomit tutkivat kansan 
luottamusta, jonka johdosta pörssien kuplat 
alkavat täyttyä tai tyhjentyä. Samoin futu-
rologit haistelevat pieniä ajatusten ituja ja 
tarkastelevat niitä pidemmällä aikajänteellä. 
Osumatarkkuus on hyvä, kun osaa poimia 
oleellisen.
 
Kouluissa kiinnitetään huomiota itseohjau-
tuvuuden ja vuorovaikutuksen kehittämi-
seen. Yksi sukupolvi vie asioita eteenpäin 
paljon. Itsekin olen kehittämässä yläkou-
luun metodeja näiden asioiden opettami-
seen. Olen käynyt opettamassa yhtä luok-
kaa nyt jo kolmatta vuotta kuukausittain. 
Kirjoitamme äidinkielen lehtorin Tiina Kes-
kisen kanssa opaskirjaa opettajien käyttöön 
projektistamme, joka pohjautuu pitkälle 
NLP-menetelmiin. Sisältönä on kuuntelua, 
ankkurointia, toisen kartalle menemistä, 
empatiaa, uusia näkökulmia, ratkaisuja ris-
tiriitoihin ja monia muita nuoria koskettavia 
asioita. Nuoret opettavat oppimansa asiat 
kotona vanhemmilleen, jotka on sitoutettu 
mukaan. Näin tärkeät asiat liikkuvat nuor-
ten kaikille elämänalueille.
 
Tulevaisuudessa ihmiset käyvät lataamas-
sa hyviä ajatuksia NLP-hautomoista, joita 
löytyy jokaiselta ”keittiöpsykologilta”. 
Kehittäjiä syntyy koko ajan lisää. Koko-
naisvaltainen ihmiskäsitys syventää taitoja 
ja tietoa. Sen näkee jo nyt nuorten kanssa 
työskentelyssä. Neljäs aalto on meneillään 
NLP:ssä ja on helppo kuvitella useaa aaltoa 
eteenpäin. Niiden jokaisen vaikutus lisää 
hyvinvointia aina isompaan potenssiin. Ar-
vasivatko Bandler ja Grinder asian suuruu-
den mallittaessaan Milton H. Ericksonia? 
Kiitos heille.
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ON HENGISSÄ MAA
 

Järven takaa harvat valot kaatuvat veteen,
hopeiset urkupillit soittavat talvea. Olen sula
kuuma käytävä, jota pitkin tarinat tulevat

 
vain minulla on lupa myöntää niille  

merkitykset.
 

Kahlaan veden varaan jaloissani  
jäistä rautaa.

Kuun sulkuviivassa kirjoitus:
Ajattele kaikki toisin.

Yhtä hyvin voit käydä kokemassa sen hyvän, mikä on vasta tulossa  
kuin jo imperfektiin jääneen.

Teoksesta KOLMAS KORVA, 2009
Terhi Vedenkivi

Omiin mokkasiineihin
Kuvittele, että on kulunut aikaa ja olet teh-
nyt paljon hyviä valintoja. Katso alas mil-
laiset kengät sinulla on jalassa. Missä olet ja 
mitä ajattelet? Kengät ovat hyvä apuväline 

assosioitumiseen eli löytämään kokemisen 
tilan. Onko aika harhaa? Yhtä hyvin voit 
käydä kokemassa sen hyvän, mikä on vasta 
tulossa kuin jo imperfektiin jääneen. Kulje 
maili tulevaisuuden itsesi mokkasiineissa, 

niin saat motiivin ja energian ottaa tänään 
parhaan suunnan. Jano on syttynyt ja se 
sammuu antautumalla elämänvirtaan. m

KIRJOITTAJA
Terhi Vedenkivi 

NLP Trainer
laaja-alainen terapeutti

runoilija
www.vedenkivi.fi.




