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Kiitos Mieli-lehden aiemmat päätoimittajat: Jonni Roos ja Riitta Asikainen.
Saamme toimittaa Mieli-lehteä uuden
toimituspäällikön Jaana Ovaskan kanssa
mielellään, mielellämme ja mieli NLP
-asetuksille viritettynä, teidän tekemänne
työn ansiosta. Te olette luoneet Mielelle
avaran ja sallivan kasvualustan. Jonnia
me ja kaikki Mieli-lehden lukijat voimme
kiittää tänään niin, että hän tietää ja tuntee sen. Voimme iloita aina Mieli-lehden
nähdessämme, samaan tapaan kuin
Marjo Lamminaho, s. 56, iloitsee elämästä aina keltaisen auton kohdatessaan.
Riitta Asikaista saamme kiittää häntä
muistaen, kenties kirjeitä kauniilla käsialalla jonnekin toisaalle lähettäen (Tiina
Luomanen, s. 76).
Opin aikanaan tuntemaan Jonnin
NLP-yhdistyksen hallituskollegana ja
onni-Jonnina. Ensimmäinen esitys, jonka
kuulin Jonnin pitävän, oli onnellisuudesta. Tiesin silloin heti, että tämän ihmisen
kanssa on onni saada tehdä töitä. Jonnin
elämälle utelias ja oivaltava ajattelu ke-

Riitta Asikaisen kanssa sain viettää
huikean hauskoja sanallisen ilotulituksen hetkiä. Ennen kuin olin tavannut
Riitan, ja ennen kuin olin kohdannut
NLP:n, olin törmännyt kirjaan Omenat
siemenessä (Förlags ab Ai-Ai Oy, Riitta
Asikainen). Kuljetin sitä varmaan vuoden
päivät mukanani, koska tulin sen lukemisesta aina hyvälle mielelle ja aivoni
eivät kertakaikkiaan saaneet tarpeekseen
kirjan sanaleikeistä. Jotka, niin kuin
NLP:kin, tuntuvat välillä kivalta leikiltä
ja samalla saavat aikaan kovan luokan
kehitystä ja muutosta ajattelussa sekä
tekemisessä. Kirja kuvaa Riittaa: ”On
helppo laskea, kuinka monta siementä
on yhdessä omenassa. Mutta kuka tietää,
kuinka monta omenaa on yhdessä
siemenessä”.
Mieli-lehti on kasvanut olemassaolonsa
aikana mustavalkoisesta VAK-lehdestä ja
perinteisestä yhdistys- ja jäsentiedotuslehdestä ihan oikeaksi aikakauslehdeksi,
jota tehdään ammattitaidolla, suurella
sydämellä ja samalla uudella innolla ja

kokeilunhalulla. Oli aika ja tekijätiimi
mikä tahansa, niin ihmiset tekevät tämän
lehden. Niin kuin he tekevät NLP:nkin.
Juuri tämä lehti, mukavan pulska suuri
tuplanumero, on monen uuden kirjoittajan tekemä, lehti täynnä ilon kokemuksia
ihmisiltä, joihin meidän on helppo
samaistua. Kiitos kaikille teille aikaanne,
ajatuksianne ja tarinoitanne Mieli-lehdelle antaneille! Toivomme, että saamme
jatkossakin Mieli-lehteen sekä uusia
kirjoittajia, omakohtaisia kokemuksia,
että syviä ja hyviä asiantuntija-artikkeleita. Tulevaa lehteä varten meillä on myös
erityistoive. Koska kevään numerosta
tuli all female magazine, naiskirjoittajien
lehti, toivomme syksyn lehteen miesnäkökulmaa ja muunsukupuolisten
näkökulmaa. Seuraavan lehden teemana
on mielenkiintoinen parivaljakko: keho
ja viha.
Kiitos, että saan olla päätoimittamassa
merkittävää lehteä! Mieli-lehteä kun
luetaan erityisen mielellään. Saamamme
palautteen mukaan sen lukeminen näkyy,
kuuluu ja tuntuu lukijoissa erityisen
mielekkäästi.
Tarja Törmänen
päätoimittaja
Mieli-lehti
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Sisäinen puhe
ystäväksi
itsemyötätunnon
avulla
Tiesitkö, että lannistava ylikriittinen sisäinen puhe saa aikaan
kroonista stressiä, jonka seurauksena voi jopa ahdistua tai
masentua. Soili Hämäläinen kertoo, miten sisäistä puhettaan
voi kehittää mm. NLP:n avulla. Negatiivisesta vinoumasta
myönteiseen moninkertaistamiseen? Kyllä, kaikki on mahdollista.
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Ole itsellesi ystävä – mutta miten?
Keskustelu oman sisäisen äänen kanssa on usein ongelmallista. Lannistava
ylikriittinen sisäinen puhe saa aikaan
kroonista stressiä, jonka seurauksena
ihminen voi ahdistua ja masentua.
Sisäistä puhetta voi jalostaa NLP:n ja
positiivisen psykologian keinoilla.
Negatiiviset asiat jäävät paremmin
mieleen kuin positiiviset, ja tälle on
uskottava selityskin: negatiivinen
vinouma. Negatiivisilla asioilla on
suurempi vaikutus yksilön psykologiseen tilaan ja prosesseihin kuin neutraaleilla tai myönteisillä asioilla,
vaikka ne olisivat voimakkuudeltaan
yhtä suuria. Hyvät hetket eivät jätä
yhtä voimakasta jälkeä kuin epämiellyttävät tilanteet, haitalliset tapahtumat tai ikävät ajatukset ja tunteet.
Uhkien rekisteröinti on ollut ihmiskunnalle ensiarvoisen tärkeätä hengissä pysymisen takia. Miten on tänä
päivänä? Kannattaako meidän omilla
ajatuksillamme ruokkia jo luonnostaan vahvaa kielteisyyden mallia.
NLP:ssä sisäisen puheen muuttaminen kannustavammaksi on kuulunut
keskeisiin harjoituksiin alusta lähtien,
ja se tulee esiin ainakin miellejärjestelmän tutkiskelussa, mielikuvien ja
uskomusten muuttamisessa ja kielimalleissa.
Kielteinen sisäinen puhe voi olla raakaa kritiikkiä, suoraa haukkumista
tai vaikeammin tunnistettavaa lannistamista. Siinä voi kuulua rankaisevan
auktoriteetin ääni tai ylemmyydentuntoinen halveksija. Kukaan ei
kuitenkaan synny inhottava mollaaja
mielessään, vaan kriitikon ääni on
opittu elämän eri vaiheissa. Huono
puoli on, että uskomukset vahvistavat
sitä tyypilliseen tapaansa.

Fakta on, että
toista ihmistä ei voi
muuttaa.
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Muutosta kannattaa kokeilla

Kun stressi hyökkää

NLP on ollut olemassa jo niin pitkään,
että pelkällä nopealla googlailulla (sisäinen puhe nlp) saa esiin monia keinoja
kielteisesti asioita vatvovan sisäisen
höpöttäjän jalostamiseksi. Esimerkiksi
näitä voi kokeilla:

Positiivisesta psykologiasta löytyy
runsaasti harjoituksia ja interventioita,
jotka soveltuvat sellaisenaan NLPtekniikoiden kanssa käytettäviksi.
Tutkijat Kristin Neff ja Christopher
Germer käsittelevät kriittisen sisäisen
puheen ja itsemyötätunnon vaikutuksia
fysiologiaan ja mieleen itsemyötätunnon
harjoituskirjassaan.

Tarkkaile sisäistä puhettasi. Kokeile
muuttaa äänensävyä, nopeutta ym.
auditiivisia miellepiirteitä. Huomaa
myös, puhutko itsellesi epäonnistumisesta ja pettymisestä vai tavoitteiden
toteutumisesta ja iloisista asioista.
Muuta erilaiset pakkoa ilmaisevat
verbit: ”pitäisi”, ”täytyy”, ”on pakko”,
muotoon ”haluan”, ”saan tehdä”.
Eliminoi mutta-sanan vaikutus, käytä
ja-sanaa. Mutta-sana vähentää edellä
sanotun merkitystä: ”Viikko meni hyvin,
mutta olin väsynyt.” Vaihda ja-sanaksi:
”Viikko meni hyvin ja olin väsynyt.”
Tai muuta mutta-sanan kohde:
”Olin väsynyt, mutta viikko meni
hyvin.” Mikä esimerkeistä jättää
parhaimman olon?
Muuta kritiikki tavoitteeksi: lopeta
selittely, kohtaa pettymys, ota vastuu
ja suunnittele, miten suhtaudut
seuraavalla kerralla.
Keskity positiiviseen tarkoitukseen:
muista, että negatiivinen tunne ”tästä
ei tule mitään” on vain herätetunne,
joka sanoo ”muuta toimintaa”.
Pikafiksaus: Siirrä huomio uuteen kohteeseen, niin olo helpottuu.
Päästä irti ottamalla keho avuksi:
ajattele kokemaasi vaikeutta, hengitä
sisään ja jännitä käsi nyrkkiin ja
samalla koko keho, sitten hengitä ulos,
rentoudu ja päästä irti myös ajatukset.

Negatiivinen sisäinen arvostelu aktivoi
kehon puolustautumaan uhkaa vastaan
eli laukaisee stressireaktion. Voimme
reagoida vaaraan useilla tavoilla, mutta
stressireaktio on nopein ja helpoimmin
aktivoituva.
Kun havaitsemme uhkan, aivot rekisteröivät vaaran ja ns. liskoaivot aktivoituvat. Sen seurauksena stressihormoni
kortisolin ja suorituskykyä parantavan
adrenaliinin eritys lisääntyy, ja valmistaudumme taisteluun tai pakoon. Tämä
sopii hyvin fyysiseen vaaraan, mutta kun
uhkat kohdistuvat minäkuvaan, omaan
käsitykseen itsestä, reaktio vain pahentaa tilannetta.

Olet sekä hyökkääjä että kohde
Kun ihminen tuntee itsensä uhatuksi,
keho ja mieli joutuvat stressiin. Krooninen stressi voi johtaa ahdistukseen ja
masennukseen. Kielteinen itsekritiikki
on kaksinkertainen uhka, koska siinä
ihminen on itse sekä hyökkääjä että
hyökkäyksen kohde.
Onneksi nisäkäsaivot voivat tulla
apuun. Nisäkkäät ovat syntyessään
avuttomia ja tarvitsevat välitöntä
hoitoa. Nisäkäsvanhemmat hoitavat
jälkeläisiään erityisellä huolella pitkän
aikaan. Kun tämä huolenpitomalli
aktivoituu, rakkaushormoni oksitosiinin
ja hyvää oloa lisäävän endorfiinin eritys
lisääntyy. Seurauksena stressi vähenee
ja turvallisuudentunne lisääntyy.
Huolenpitomallin aktivoimiseksi on
olemassa kaksi luotettavaa tapaa: rauhoittava kosketus ja lempeä ääntely.

Esimerkiksi sopii kissaemo, joka nuolee poikasiaan ja kehrää. Myötätunto
on läheisessä yhteydessä huolenpidon
tunteisiin, ja siksi on tärkeää tuntea itsemyötätuntoa, kun kokee itsensä riittämättömäksi. Itsemyötätunnolla voimme
hoivata itseämme niin kuin pientä lasta
sylissä.

Itsemyötätunto vaimentaa stressin
Stressireaktiota voidaan vaimentaa
itsemyötätunnolla. Kun stressireaktio
(taistele – pakene – jähmety) aktivoituu
minäkuvaan kohdistuvat uhkan vuoksi,
reaktiona on yleensä joku näistä kolmesta: taistelu itseä vastaan (itsekritiikki),

pako muiden luota (eristäytyminen)
tai jähmettyminen (asian vatvominen
loputtomasti). Itsemyötätunnon kolme
komponenttia ovat näiden vastakohtia:
ystävällisyys itseä kohtaan kritiikin sijaan, inhimillistäminen eristäytymisen
sijaan ja tietoinen läsnäolo vatvomisen
sijaan.

Kun sinä ja ajatusmaailmasi muuttuvat,
ihmiset ympärilläsi
muuttuvat.

Seuraava harjoitus sopii sisäisen puheen
muuttamiseen myönteisemmäksi ja
myötätuntoisemmaksi. Harjoitus auttaa
muistamaan itsemyötätunnon tärkeyden
elämän hankalissa vaiheissa. Kielellinen muotoilu kannattaa tehdä itselle
sopivaksi, ettei joudu taisteluun sanojen
kanssa.

MIELI | KEVÄT 2019 7

oma mieli | soili hämäläinen

Mieliharkka
Itsemyötätunnon hetki
Ajattele elämässäsi olevaa tilannetta,
joka aiheuttaa sinulle stressiä, esimerkiksi terveyteen, ihmissuhteisiin tai työhön liittyvää ongelmaa tms. ponnistelua vaativaa asiaa. Valitse harjoitteluun
lievä tai kohtuullisen hankala tilanne.
Palauta mielikuva tilanteesta selkeänä. Ketä ja mitä tilanteessa on? Kuka
sanoo mitä ja kenelle? Mitä tapahtuu?
Mitä saattaisi tapahtua? Tunnetko epämukavia tuntemuksia kehossasi, kun
palautat tilanteen mieleesi? Jos et,
valitse hiukan vaikeampi ongelma.
1) Mindfulness, tietoinen läsnäolo
Kokeile sanoa itsellesi: ”Tämä on
kärsimyksen hetki.” tai ”Tämä sattuu.”
”Auts!” tai ”Tämä on stressaavaa.”
2) Inhimillisyys
Kokeile sanoa itsellesi: ”Kärsimys kuuluu elämään.” tai ”En ole yksin.” ”Kaikki
muutkin kokevat näin, juuri niin kuin
minä.” tai ”Tältä tuntuu, kun ihmiset
kärsivät/ponnistelevat tällä tavalla.”
Tähän kohtaan voi lisätä lempeän
kosketuksen. Kokeile esimerkiksi laittaa kätesi sydämellesi. Silitä lempeästi
rintaasi tai poskeasi. Silitä käsivarsiasi.
Halaa itseäsi. Pidä itseäsi kädestä.
3) Ystävällisyys itseä kohtaan
Kokeile sanoa itsellesi: ”Olen lempeä
itselleni.” ”Voin antaa itselleni, mitä
tarvitsen.” tai ”Hyväksyn / Voin
hyväksyä / Voin alkaa hyväksyä itseni
sellaisena kuin olen.” ”Voin antaa /
Annan itselleni anteeksi.” ”Olen vahva.”
”Tulen vahvaksi.” ”Olen kärsivällinen.”
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Jos sinusta on vaikeata löytää oikeita
sanoja, kuvittele, että jollain hyvällä
ystävälläsi tai läheiselläsi on sama
ongelma kuin sinulla. Mitä sanoisit
hänelle? Minkä yksinkertaisen viestin
haluaisit lähettää hänelle? Kokeile nyt,
voitko tarjota saman viestin itsellesi.
Kun olet tehnyt harjoituksen, pohdi
sen eri vaiheita ja mieti, miten ne koit
ne. Harjoitus voidaan tehdä hitaasti,
meditaation tapaan. Voit myös
muokata siitä kolmen sanan mantran
arkipäivää varten, yksi (oma) sana
kutakin osaa kohden: tietoinen läsnäolo, inhimillisyys, ystävällisyys.
Kuuntele harjoitus englanniksi Kristin Neffin
ohjaamana (5 min)
https://self-compassion.org/category/exercises/
Christopher Germerin ohjaamana
(lyhyt 6 min, pitkä 13 min)
https://chrisgermer.com/meditations/
Lähteet:
Kristin Neff & Christopher Germer: The Mindful
Self-Compassion Workbook: A Proven Way to
Accept Yourself, Build Inner Strength, and
Thrive. The Guilford Press 2018.
Nettivinkit:
https://omapolkuni.vuodatus.net/
http://aivo-ajattelija.blogspot.com/
https://www.truehearts.fi/suunta
Lisää NLP:n ja positiivisen psykologian yhteyksistä kesäkuussa Tampereen kesäyliopiston koulutuksessa Positiivinen psykologia kohtaa NLP:n:
http://bit.ly/trekesapos

SOILI HÄMÄLÄINEN
NLP Trainer, Suomen NLPyhdistyksen hallituksen jäsen,
NLP-yhdistyksen Tampereen
paikallistoiminnan aluevastaava
“Kun joskus 90-luvun alussa pidin
kieltenopettajille koulutusta, eräs
osallistuja marssi ulos puuskahtaen: –Tämä on taas tietysti jotain
NLP:tä! En tiennyt NLP:stä tuolloin
mitään, mutta totta totisesti kiinnostuin! Ja kuin ihmeen kautta
minulle tarjoutui tilaisuus lähteä
Englantiin NLP-koulutukseen,
missä kouluttajana oli Joseph
O’Connor. Wow! Siitä se alkoi ja
jatkuu vieläkin.
Ammattiurani kolme lonkeroa,
NLP Trainer, englanninopettaja ja
toimittaja ovat vuosien mittaan
alkaneet työskennellä kimpassa
ihan mukavasti. Neljäs lonkero on
viimeisin intohimoni: positiivinen
psykologia. Sekin tuntuu sopivan
joukkoon.
Tykkään ravata pusikoissa, niin
kuin patikoinnista ei-pitävät ystäväni minut joskus määrittelivät.
Totaalisesti sieluni lepää PohjoisEnglannin järvialueen vuorimaisemassa ja siellä sijaitsevan
Nab Cottage kielikoulun
kokonaisvaltaisessa hengessä.
Sydäntäni lähellä ovat lapset,
lapsenlapset, kissat ja omat NLP:n
ja enkun opiskelijani.
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Menneisyys
ja sen
muuttaminen
Miksi ja miten menneisyydestä ja sen sisällöstä tulee ihmiselle
totta? Onko ”avointa mieltä” olemassa, jos ei-tietoisessa mielessä
on jo monenlaisia rajoja ja mahdottomuuksia valmiina totuutena?
Mistä syvimmät totuudet muodostuvat aivoihimme? Ja voiko
aivoja hämätä niiden omaa käyttöjärjestelmää hyödyntämällä?
Yksi NLP-menetelmien klassikkoja on menneisyyden muuttaminen.
Mielenkiintoista, ja aina ajankohtaista asiaa MIELI-lehden
lukijoille valottaa Marja-Leena Savimäki.
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Menneisyyden muuttaminen on yksi
mm. NLP Pracititionerilla opituista
klassisista menetelmistä. Pidän tästä
yksinkertaisesta muutosprosessista
hyvin paljon. Ihmisiltä mallitettu nerokas yhdistelmä NLP-taitoja: aikajanatyöskentely, ankkuroinnit, assosioituminen ja dissosioituminen. Ajanosat
menneisyys, nykyisyys ja tukevaisuus
ovat mielen rakennelmia. Niistä muodostetaan menneisyyden muuttamiseen
tarvittava lineaarinen aikajana. Miten
ihminen rakentaa ajanosat mieleensä?
Mitä tarkkaan ottaen muutetaan, kun
muutetaan menneisyyttä? Mitä hyötyä
on vaivata päätään koko asialla? Sen
kuin eletään tässä ja nyt.

Ajanosien rakentuminen
NLP:n maailmankuvan rakentamismallin mukaan, menneisyys ja tulevaisuus
rakentuvat eri tavoin. Menneisyys rakentuu siten, että ihmisen nykyisyydessä
kokemat tapahtumat ja asiat siirtyvät
jokaisen häviävän NYT-hetken myötä
menneisyydeksi. Kaikesta, mitä tässä
hetkessä tapahtuu, ihminen poimii aistiensa avulla tietoa keskimäärin 20 % ja
täydentää sitä olemassa olevasta maailmankuvastaan noin 80 %:lla. Tämä tallentuu mieleen omaksi kokemukseksi ja
omaksi merkitykseksi eli mitä tapahtunut tarkoittaa itselle. Merkitys muodostuu pääasiassa aiemmista kokemuksista
ja niiden merkityksistä. Nykyisyyteen
tulee väkisinkin keskimäärin 80 % menneisyyttä mukaan. Näin menneisyyden
sisältö rakentuu hetki hetkeltä ihmiselle
totuudeksi.
Otan esimerkiksi sanan ”kiire”. Lapsena ihminen ei tiedä mitään ajasta, vaan
oppii sen kulttuuristaan, jossa elää.
Tietynlainen aikuisen käyttäytyminen
yhdistettynä lapsen omiin tunteisiin ja
tuntemuksiin, muodostuu kiire-sanan
sisällöksi, kokemukseksi. Kokemukselle annetaan oma merkitys. Se voi olla
”Kiire on kielteistä ja ahdistavaa” tai
”Kiirekokemus on avuksi, jotta saan
paljon tehdyksi” tai jotain muuta.
Mieleen tallentuu myös se, mitä omasta
merkityksestä seuraa ja miten seuraukset vaikuttavat itseen, elämään, muihin,
asioihin jne.
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NLP:ssä ajatellaan kokemuksen rakenteen olevan V + A + K. Eli kokemus
tallentuu mieleen mielikuvina + ääninä
ja sisäisenä puheena + tunteina ja tuntemuksina. Kun sitten tässä ja nyt jokin
kokemuksen osa toimii laukaisevana
tekijänä, aivot palauttavat mieleen koko kokemuksen, ja näin menneisyys on
tullut tähän hetkeen mukaan olotilana/
reaktiona. Ihminen ei reagoi ulkoisiin
ärsykkeisiin, vaan siihen, mitä ärsykkeet/havainnot merkitsevät hänelle eli
maailmankuvassaan oleviin merkityksiinsä. Ihminen ilmaisee merkitysmaailmaansa sanomisena, käyttäytymisenä
ja tekemisenä. NLP-ajattelun mukaisesti
merkitykset, syyt ja seuraukset ovat uskomuksia, jotka ovat suhteissa toisiinsa.
Tulevaisuus rakentuu menneisyyden
perusteella. Ihminen ei tiedä tulevaisuudestaan, ei edes seuraavasta hetkestä,
mutta luo itselleen tulevaisuuden, jota
elää todeksi. Menneisyyden kokemukset
sekä tapahtumat ja niiden merkitykset
projisoituvat valmiiksi tulevaisuuteen,
ja vaikuttavat esimerkiksi siihen, mikä
on ihmiselle mahdollista ja mahdotonta,
minkälainen hän tulee aina olemaan tai
mitä hänelle ei koskaan tule tapahtumaan jne. Olen joskus miettinyt, mitä
mahtaa tarkoittaa, kun ihminen sanoo
olevansa ”avoimin mielin” mukana, kun
ei-tietoisessa mielessä on jo monenlaisia
rajoja ja mahdottomuuksia valmiina
totuutena.

Voimavarat käyttöön
menneisyydestä
Ihminen ammentaa voimavaroja itselleen omasta menneisyydestään. Otamme
tässä ja nyt käyttöömme monenlaisia
taitoja ja kykyjä menneisyydestämme.
Voimavarojen ankkurointiprosesseissa
henkilö ohjataan menneeseen tilanteeseen, missä hänellä on ollut tarvittava
voimavara käytössä ja opastetaan ankkuroimaan se. Ankkurin avulla voimavara on käytössä missä vain tilanteissa
nyt ja tulevaisuudessa. Mahdollistavat
uskomukset ovat päivittäin käytössämme. Uskomukset, jotka ovat syntyneet
jo varhaisessa lapsuudessamme, ja joita
olemme saattaneet muokata entistä paremmiksi resursseiksi elämän varrella.

Kokemuksen
rakenne

V

Menneisyyden
ennustaminen on kaikista
vaikeinta.
Koskaan ei tiedä,
millaiseksi menneisyys
vuosien saatossa muuttuu.
Riitta Asikaisen koulutusmateriaalista

Visuaalinen

+

A

Auditiivinen

+

K

Kinesteettinen

NLP:ssä ajatellaan kokemuksen
rakenteen olevan V + A + K.
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Emme voi muuttaa
tapahtunutta, mutta
voimme muuttaa oman
kokemuksemme
merkityksiä, sitä miten
suhtaudumme siihen.

Mieliharkka
Menneisyyden muuttamisprosessi
(Change Personal History)
Menetelmän pääpiirteet:
1 Pyydä ohjattavaa valitsemaan
a menneisyyden tapahtuma tai kokemus,
jota haluaa tutkia ja muuttaa tai
b kielteinen tunne, jota haluaa tutkia tai
muuttaa.
2 Tee ohjattavalle nyt-hetken ankkuri, jolla voit
koska tahansa auttaa ohjattavaa dissosioitumaan menneisyydestä ja palaamaan nykyhetkeen.
3 Pyydä/ohjaa ohjattavaa elävöittämään aikajänne ja sen menneisyysosa nykyhetkestä
taaksepäin.
a Ohjaa häntä kulkemaan nyt-hetkestä
menneisyyteen aikajänteen vieressä (dis
sosioituneena) ja hakemaan valitsemansa
tapahtuma. Aikajänteen ulkopuolella: kun
tapahtuma on löytynyt, pyydä häntä kat
somaan tapahtumaa ja havainnoimaan,
minkä ikäinen hän on siinä ja mitä tilan
teessa tapahtuu.

Menneisyys rakentuu nykyisyydestä ja
voi muuttua siinä. Ihminen voi muuttaa
menneisyyttään vuorovaikutustilanteessa, työskennellessä, terapiassa, muutostilanteissa, juttutuokiossa, toisen kohtaamisessa – missä ja milloin vain, kun
oma totuus/uskomus muuttuu tai jokin
merkitys uudelleen määrittyy. Näin tapahtuu myös joka kerran, kun ihminen
oppii. Oppiessamme yhdistämme uudet
asiat aiempaan osaamiseemme. Silloin
oma maailmankuva päivittyy ja rikastuu
– menneisyys muuttuu.
Menneisyyden muuttamisella ihminen
muuttaa automaattisesti myös nykyisyyttään ja tulevaisuuttaan.
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Aikajana
Voimme odottaa, että ”aika tekee tehtävänsä” ja menneisyys muuttuu ikään
kuin itsestään, koska niinkin tapahtuu
tai voimme muuttaa kokemuksen esimerkiksi NLP:n avulla. Aikajana (Timeline) ja monenlaiset aikajanatyöskentelyt
kuuluvat klassisiin NLP-menetelmiin.
Emme voi muuttaa tapahtunutta, mutta
voimme muuttaa oman kokemuksemme
merkityksiä, sitä miten suhtaudumme
siihen. Tämä tehdään voimavaraistamalla mennyt kokemus: viemällä tarvittavat
voimavarat nuoremmalle itselle aikaan
ennen ko. tapahtumaa, ja elämällä se
uudestaan voimavarojen kanssa.

Tämän seuraavan perinteisen menneisyyden muutosprosessin avulla voi joko
a) muuttaa jotain menneisyyden tapahtumaa/kokemusta tai b) tutkia ja muuttaa jonkin toistuvan tunteen. Ensimmäisessä kuljetaan menneisyyden aikajanan
vieressä dissosioituneena siitä, kunnes
tapahtuma/kokemus löytyy. Jälkimmäisessä ohjauksessa tutkittava tunne
ankkuroidaan ”oppaaksi” vaikka paidan helmaan ja kuljetaan menneisyyden
aikajanaa assosioituneena niin pitkälle
taaksepäin kunnes varhaisin tunteeseen
liittyvä tapahtuma löytyy.

b Ohjaa häntä ankkuroimaan valitsemansa
kielteinen tunne oppaaksi. Pyydä häntä
pitämään ankkuria päällä ja kulkemaan
aikajänteellä (assosioituneena) menneisyyteen päin ja löytämään varhaisin tapahtuma, missä hän tunnistaa tämän saman
tunnetilan. Aikajänteellä: kun tapahtuma
on löytynyt, pyydä ohjattavaa kiinnittämään huomiota, minkä ikäinen hän on,
ja mitä tilanteessa tapahtuu. Ohjaa sitten
dissosioitumaan tapahtumasta aikajänteen ulkopuolelle.
4 Pidä huoli, että ohjattava on varmasti dissosioitunut tapahtumasta ja assosioitunut
takaisin tämän päivän ikäiseksi. Pyydä häntä
nimeämään resurssit, joita hän olisi tarvinnut

tapahtuman kokemiseksi tyydyttävämmin.
Mitä voimavaroja/taitoja häneltä silloin puuttui? Mikä olisi auttanut, jotta hän olisi kokenut
tilanteen neutraaliksi/myönteiseksi?
5 Ohjaa häntä ankkuroimaan resurssit. Kaikki
resurssit voi/on hyvä ankkuroida samaan
paikkaan (pino).
6 Pyydä häntä laittamaan resurssiankkuri päälle ja astumaan aikajänteelle hetkeen ennen
tapahtumaa ja astumaan tapahtumaan ja
elämään tilanne uudestaan voimavarojen
kanssa. Kysy häneltä, miltä tilanne nyt tuntuu.
Kun olotila on hyvä, pyydä ohjattavaa jatkamaan/kulkemaan aikajänteellä ankkuri päällä
nykyhetkeen ja vielä tulevaisuuteen jonkin
matkaa, ja pyydä häntä havainnoimaan,
miten hän kokee ja tuntee nyt eri lailla. Palaa
takaisin nykyhetkeen. Voimavaraistamalla tällä
tavoin historiansa, ihmisen aivoissa tapahtuu
eräänlainen ”etsi – korjaa” -toiminta, minkä
seurauksena kaikki samankaltaiset kokemukset päivittyvät ankkuroiduilla voimavaroilla
mielikuvamatkan aikana.
Jos olotila ei ole vielä riittävän hyvä, palaa
kohtaan 4 ja ohjaa arvioimaan ja ankkuroimaan tarvittavat lisäresurssit samaan pinoon.
Jatka prosessia ohjeen mukaan.
7 Lopuksi testaa ekologia. Pyydä ohjattavaa
ajattelemaan ja käymään läpi menneisyyden
tapahtumaa nyt ilman ankkuria. Seuraa häntä mm. fysiologiasta, onko kokemus todella
muuttunut
Ellei, palaa kohtaan 4 ja arvioi ja ankkuroi
tarvittavat lisäresurssit. Jatka prosessia ohjeen
mukaan.
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Emme voi muuttaa tapahtunutta, mutta voimme muuttaa
oman kokemuksemme merkityksiä, sitä miten suhtaudumme siihen.

Aikajanaan liittyvä aivojen
hämäämisteoria
Ihmiset luovat maailmankuvansa oppimalla asian toisensa jälkeen; rakentamalla mallinsa maailmasta kokemustensa yleistyksistä. Näitä yleistyksiä
kutsutaan uskomuksiksi.
Tallentaessaan opitut asiat, aivot pitävät
kirjaa myös siitä, milloin jokin asia on
opittu. Toisin sanoen: jokaiseen opittuun
asiaan lisätään aikakoodi (kuten digitaaliseen videoon tai tietokoneohjelmaan).
Näin oppimisen hetki on yhdistetty
opittuun asiaan. Tämä aikakoodi tekee
meille mahdolliseksi laittaa muistoja elämänhistoriaamme ja tietää, milloin jokin
tapahtui.
Toisin sanoen, tämä aikakoodi tekee
aivoille mahdolliseksi arvioida uskomuksia iän mukaan. Aivot käyttävät
sääntöä: Iältään vanhemmat uskomukset ovat todempia kuin myöhemmin
muodostuneet.
Varhaisessa elämämme vaiheessa opimme asioita, joista emme koskaan keskustele tai joita emme ota uudelleen tutkittavaksi. Niitä harvoin epäilemme. Ne
muodostavat syvimmän totuutemme.
Jos annamme uuden uskomuksen henkilölle, hän vastustaa sitä perustellen sitä
ennestään olemassa olevilla vastakkaisilla vakuutuksilla. Vanhemmat totuudet
vastustavat uusia.
Jos annamme saman uuden uskomuksen ikään kuin se olisi opittu ennen
vanhempaa uskomusta, ihminen automaattisesti uskoo tätä uutta enemmän
kuin sitä vanhaa. Toisin sanoen, aivot
ovat hämättävissä käyttämällä niihin sen
oman käyttöjärjestelmän sääntöjä.
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Interventiot (näkökulman vaihtamiset),
joissa annamme uusia ideoita mielelle
kehystämällä ne niin, että mieli uskoo
oppineensa ne menneisyydessä, ovat
erittäin tehokkaita eivätkä välttämättä
herätä minkäänlaisia vastustuksia mielessä. Esimerkiksi uskomusten muuttamismenetelmä: nuoremman minän
vakuuttaminen. Tässäkin prosessissa
viemme voimavaroja/taitoja menneisyyteen, aikaan ennen tapahtumaa, jolloin
niiden aikakoodi päivittyy varhaisemmaksi ja muutos tapahtuu, ja kokemuksen merkitys muuttuu.
Voimavarat ja uudet uskomukset tekevät parhaiten hyvää, kun annamme ne
aikaan ennen kuin ongelmaa on ollut.
Tällainen ajatus perusoletuksena – aika
ennen kuin asiat ovat alkaneet – on
hyvin hyödyllinen.

Tuttua asiaa uskomusten synnystä
Minkä ikäinen olen, kun reagoin näin?
Mihin uskomukseeni/merkitykseeni reaktioni perustuu?
Ihminen luo useimmat uskomuksensa jo
varhaisessa lapsuudessa, ja ne muodostuvat usealla tavalla. Ihan ensimmäinen
tapa on omaksua sekä perheessä että
perheen ympärillä olevassa kulttuurissa ilmaistut ajatukset ja uskomukset.
Sanallisesti ja/tai sanattomasti. Esimerkiksi: henkilön vanhemmat ovat eläneet
köyhyydessä, ja henkilö muodostaa
myöhemmin kokemustensa pohjalta
itselleen ns. ”köyhyysajattelutavan”.
Tästä voi muodostua jopa arvo. Arvot
ovat syviä uskomuksia.
Uskomukset syntyvät myös varhaisissa viitekokemuksissa, joita kutsutaan

imprint-kokemuksiksi. Ne ovat merkityksellisiä, ”leimaavia” kokemuksia,
joissa syntyy uskomus tai jopa useita
uskomuksia. Kaikenlaisia imprint-kokemuksia tapahtuu ihmisen eri kehitysvaiheissa. Jotkut näistä johtavat
voimaannuttaviin uskomuksiin ja jotkut
rajoittaviin.

Ihmiset luovat maailmankuvansa oppimalla asian toisensa
jälkeen; rakentamalla mallinsa
maailmasta kokemustensa yleistyksistä. Näitä yleistyksiä
kutsutaan uskomuksiksi.

Uskomuksen muuttaminen
menneisyydessä
Ensimmäiseksi on tärkeää tunnistaa
omat rajoittavat uskomuksensa. Löydetyt uskomukset ovat sitten helposti
muutettavissa voimaannuttaviksi. Jotkut
uskomuksista, jotka ihminen on luonut
varhaislapsuudessaan, eivät ole joka
tilanteessa käyttökelpoisia. Nämä ovat
syntyneet traumaattisten tai hämmentävien kokemusten seurauksena, kun hän
on tehnyt päätöksen itsestään ja/tai häntä ympäröivästä maailmasta.
Usein ensimmäinen tunnistettava merkki
uskomuksesta on tunne. Rajoittavat
uskomukset tuntuvat kielteisinä tunteina. Joskus sitä voi tuntea esimerkiksi
ahdistusta tai vihaa kohdatessaan jonkin
ihmisen tai tilanteen, josta itsellä on
rajoittavia uskomuksia. Joskus ihminen
voi tuntea itsensä ylityöllistetyksi, ärtyneeksi tai masentuneeksi tietämättä
miksi. Toisinaan, kun asiakas puhuu
asiastaan, ohjaajan on mahdollista
huomata lihasten jännittymisestä ja
kasvojen värin muutoksesta, tai puheen
nopeudesta ja äänen laadun muuttumisesta, että asiakas on pääsemässä syvemmälle tasolle, sinne, mikä on suoraan
yhteydessä hänen rajoittaviin uskomuksiinsa. Kun uskomus on tiedostettu, sen
voi muuttaa esimerkiksi tällä seuraavalla
auditiivisella prosessilla.
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Mieliharkka

Usein ensimmäinen tunnistettava merkki uskomuksesta on tunne.

Nuoremman minän vakuuttaminen – uskomuksen muutosprosessi
• Lähtökohtana on ohjattavan rajoittava USKOMUS Z,
joka estää saavuttamasta TAVOITETTA X. Kun kysyt
ohjattavalta, miten uskomus on häntä tähän asti rajoittanut tai mitä se on estänyt häntä saamasta, tavoite X löytyy. Esimerkiksi ”minulla on surkea kielipää”.
”Se on estänyt minua oppimasta kieliä”.
USKOMUS Z on: ……
(esim. minulla on surkea kielipää)
TAVOITE X on: ……
(esim. opin kieliä)
• Kysy ohjattavalta mitä hyötyä/mikä myönteinen tarkoitus hänelle on ollut uskoa tähän uskomukseen
USKOMUS Z tähän asti? Mitä hyvää se on antanut
hänelle tai mitä vastaan se on suojannut häntä?
HYÖTY Y on:
Z on mahdollistanut/antanut ohjattavalle/vastaan
suojannut ……
(esim. suojannut epäonnistumisilta)
• Selvitä missä iässä ohjattava ei varmasti vielä uskonut
uskomukseen Z. Voit kysyä, missä hän näkee mielikuvan nuoremmasta itsestään? Miten hän voi luoda
hyvän kontaktin nuorempaan itseensä? Ohjaa hänet
kohtaamaan tuo nuorempi minänsä sen ikäisenä ja
luomaan häneen hyvän kontaktin.
• Kun kontakti on syntynyt, pyydä ohjattavaa pitämään
nuoremmalle minälleen sellainen ”luento”, joka
mahdollistaa hänelle myöhemmin elämässään sekä
HYÖDYN Y (hän kokee olevansa suojassa, vaikka
tekisi virheitä) että TAVOITTEEN X (oppii kieliä). Pyydä ohjattavaa miettimään ensin minkälainen tämän
”luennon” olisi hyvä olla. Ohjaa häntä seuraavaksi
puhumaan mielikuvissaan nuoremmalle minälleen
niin pitkään kuin on tarpeellista, kunnes nuori minä
on täysin vakuuttunut asiasta. (Mikäli nuorempi minä
vastustelee eikä vakuutu, siirrytään puhumaan vielä
nuoremmalle minälle. Joskus luento eli voimavarat,
tarvitsee antaa parinkin sukupolven taakse.)
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• Heti kun nuorempi minä on täysin vakuuttunut
asiasta, pyydä ohjattavaa astumaan häneen (assosioitumaan). Sano hänelle: ”Ole nuorempi minäsi
ja kuuntele aikuisen/tulevaisuuden minäsi kertoma ”luento” uudestaan”.
• Sitten ohjaa hänet kasvamaan mielikuvissaan
uusi uskomus mielessään aikuiseksi takaisin tähän
päivään. Pyydä häntä matkalla havainnoimaan,
kuinka jokainen kokemus on nyt erilainen uuden
uskomuksen seurauksena. Hän on valmis, kun on
saavuttanut tämän päivän/hetken.
• Voit lopuksi tehdä hänelle seuraavanlaisen testin:
”Miksi et voi saavuttaa TAVOITETTA X?” Mielikuvaharjoituksen onnistuttua asiakas ei löydä enää
minkäänlaisia esteitä. Tai voit käyttää hyökkäävää
testiä sanomalla: ”Hei, et tule koskaan saavuttamaan TAVOITETTASI X, koska…tähän tulee alkuperäinen USKOMUS Z?” Mielikuvaharjoituksen
onnistuttua asiakas väittää sinulle vastaan.
• Ei täysin tyytyväinen? Pyydä asiakasta palaamaan
nuoremman minänsä luo pitämään hänelle vielä
lisää ”luentoja”. Jatka prosessia ohjeen mukaan.
Menneisyydessä piilee monenlaista viisautta. Se
pitää sisällään myös nykyisyyden ja tulevaisuuden
mahdollisuusmaailman. Mielestäni ihmisen on hyvä
elää tässä ja nyt. On hyvä pitää tulevaisuuden uskomusmaailma mahdollistavana ja turvallisena. On
hyvä tarvittaessa muuttaa menneisyyttään. Ja kun
menneisyyden muutos on ihmiselle ekologinen,
sen vaikutukset johtavat pitkälle tulevaisuuteen.
Ihmisellähän on jo kaikki resurssit itselleen tärkeisiin
muutoksiin.
Kirjoittaja
Marja-Leena Savimäki
NLP Trainer, Fellow Member Trainer
IANLP, SOMSP Ambassador
www.nlpkoulutus.info
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Ajatuksemme ja
tunteemme luovat
tulevaisuutta – tosin
useimmilla ne ovat
kiinni menneisyydessä
ja luovat menneisyyttä
uudelleen.

Kvanttifysiikkaa,
aivotiedettä ja NLP:tä
Edinburghissa
Lähemmäksi omaa ikigaita, aitoutta, omaa herkkyyttä ja vielä paremman
ihmisyyden kouluttajaminää. Tätä kaikkea Jaana Hautalalle tarjosi matka
Edinburghiin Skotlantiin ja Dr. Joe Dispenzan seminaariin. Lue Jaanaa
inspiroineesta seminaarikokemuksesta.

Olen vuosia seurannut Dr. Joe Dispenzaa
ja lukenut mielenkiinnolla hänen kirjojaan.
Dispenza on maailmankuulu kiropraktiikan
tohtori, kirjailija ja luennoitsija, ja hän on
opiskellut laajalti biokemiaa sekä neurotieteitä. Tänä keväänä sain kohdata hänet
ilmielävänä Skotlannissa “Ascending Your
Energy: Tune into Your New Destiny”
-seminaarissa. Kävin kokemassa ja kuulemassa, mitä hänen workshopinsa voisi
antaa uteliaalle ja kasvuhakuiselle NLP-kouluttajalle. Seminaariseuraksi lähti mukaan
NLP-kouluttajakollegani Marjukka Kallio.
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Seminaaripäiviin lähdin tyhjällä mielellä ilman
suurempia odotuksia. En odottanut tajunnan
räjäyttävää kokemusta, ehkä ennemminkin
syventäviä oivalluksia omaan tekemiseeni.
Päivät kuitenkin yllättivät, hämmästyttivät ja
toivat kokemuksia, joiden tiedän muuttavan
tulevaisuuttani. Ehkä pääsin jälleen lähemmäksi omaa ikigaitani ja sitä, miten voin
kohdata ja kouluttaa aidommin, herkemmin
ja sydän vielä enemmän auki.
Mitä koimme Marjukan kanssa seminaaripäivinä? Ja miten sen koimme?
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esitti kvanttifysiikan ja aivotieteen lainalaisuudet selkokielisesti ja
mielenkiintoisesti. Joen kirjoista tutuilla inspiroivilla ajatuksilla oli
mahdollista ravistella omia pinttyneitä ajatustapoja. Monet näistä
ovat todella lähellä tuntemiamme NLP-koulutusten malleja.

”In a mystical experience, it`s an
increase in energy, that makes us
feel more likely frequency and energy
and less like matter and chemistry.”
– Dr. Joe
NLP:ssä opimme, miten voimme muuttaa omaa ajatteluamme ja toimintaamme sekä miten suuri vaikutus mielellämme on maailmaan.
Dispenza lisäsi NLP-viitekehykseen ripauksen kvanttifysiikkaa. Joen
ajatus siitä, että kun muutamme olemisen tilan eli käytännössä tunne- ja energiatilan, voimme muuttaa koko tulevaisuuden. Olen vuosia
pohtinut ajatusta, miksi toisinaan merkittävin tapa, josta on hyvä
päästä eroon, on tapa olla oma itsensä. Historiamme luomalla keholla ja energialla voi olla kovin vaikea rakentaa itselleen uudenlaista
tulevaisuutta. Muutos tapahtuu kuitenkin aina sisältä ulospäin.

Esimerkiksi facebookin
selailulla aikaansaatu
alkuperäinen ilon kokemus
ohjaa uudestaan mielen
hakemaan iloa, ja emme
välttämättä enää edes
huomaa, että sormien
ohjautuessa automaattisesti
kännykälle, toiminto ei ehkä
tuotakaan enää iloa.

”Jos et pysty tuntemaan ja ajattelemaan
korkeammalla tasolla kuin menneisyydessäsi, luot menneisyyden uudestaan.”
– Dr. Joe
Kun viemme energiamme menneisyyden asioihin eli aiempiin kokemuksiimme, toistamme hermoverkostoissa helposti samoja tunnekokemuksia, jumitumme samoihin ajatuksiin ja ikään kuin lähetämme samoja värähtelyjä, jolloin luomme elämäämme uudestaan
samaa, eli historiaa. On tärkeää tutkia omia sokeita pisteitään ja
tulla niistä tietoiseksi – tarvitsemme korkeamman tietoisuuden
tason, jos haluamme irti haitallisista tavoista tai ajatuskuvioista.
Kun energeettinen värähtely verkostossa hajoaa, on tilaa uudelle
elämälle – erilaiselle itselle.

Dr. Joe Dispenza esiintyi Skotlannissa, Edinburghissa 29.-31.3.2019.
“Ascending Your Energy: Tune into Your New Destiny” -seminaariin
osallistuneet Jaana Hautala (vas.) ja Marjukka Kallio (oik.) nauttivat
tapahtumasta. Selfie+yleisökuva Jaana Hautalan matkakuva-albumista.

JAANA HAUTALA
Kirjoittaja on yritys- ja
mentaalivalmentaja
NLP-kouluttaja ja tietokirjailija
www.oivaltamaan.fi

”If you are not at present,
you are running the program.”
– Dr. Joe
NLP-koulutuksissa monet meistä ovat päässeet kokemaan, miten tietoisuustaidot ja pysähtymisen taidot
auttavat mielen ohjelmoinnin tutkimiseen, purkamiseen sekä uudelleen luomiseen. Ihan niin kuin
NLP:ssäkin, myös Dispenzan mukaan ajatuksemme
ja tunteemme luovat tulevaisuutta – tosin useimmilla
ne ovat jääneet kiinni menneisyyteen ja luovat menneisyyttä uudelleen. Dispenza puhui paljon neurologisista verkostoista, joita meillä on aivoissamme ja
kehossamme liittyen arjen tärkeisiin asioihin. Meillä
on omat verkostot mm. facebookia, meilejä, pomoa,
työtä, lemmikkejä, rahaa, lapsia, kipua ja kotitöitä
varten. Joihinkin näistä arjen asioista on saattanut
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kehkeytyä addiktio, joka saa hakemaan saman
tunteen asiasta uudelleen ja uudelleen. Esimerkiksi
facebookin selailulla aikaansaatu alkuperäinen ilon
kokemus ohjaa uudestaan mielen hakemaan iloa, ja
emme välttämättä enää edes huomaa, että sormien
ohjautuessa automaattisesti kännykälle, toiminto ei
ehkä tuotakaan enää iloa.
Seminaaripäivät olivat täynnä voimaannuttavia meditaatioita sekä uskomustyöskentelyä. Meditoimme
paljon sitä, miten löytää kehoon tila, jolla irtautuu
ympäristöstään, kehostaan ja ajastaan. Osalle ehkä
pelottavaa, mutta kuitenkin niin tuttua kaikille meille.
Samassa tutussa theta-energiatilassa olemme myös
unen ja heräämisen välimaastossa.
Dispenza auttoi meitä ymmärtämään käytännön
tasolla, mitä tarkoittaa elää kvanttimaailmassa. Hän

Seminaarissa haimme korkeampaa tietoisuuden tasoa meditaatiotekniikoilla, joilla päästään aivoissa harmonisempiin alfa- ja thetatiloihin sekä gamma-aivoaalloille. Aivojen ja kehon energian muuttuessa ajattelu muuttuu, ja voi olla helpompi työstää rajoittavia
uskomuksiaan ja rakentaa uudenlaista tulevaisuutta.
Seminaarin iso anti olikin se huima energia, jonka Joe Dispenza tiimeineen sekä tekemämme meditaatiot nostattivat Edinburghin päivissä.

”The more we program our minds
towards greater degrees of love,
wholeness, forgiveness and acceptance,
the richer and more joyful our lives
becomes.” – Dr. Joe

LISÄÄ JOE DISPENZALTA
Viralliset sivut: https://drjoedispenza.com
Facebook: Dr Joe Dispenza - OFFICIAL NEWS
& FAN PAGE
Suomennetut kirjat:
Yliluonnolliseksi – Tavallisesta tallaajasta
ihmeiden tekijäksi (Becoming Supernatural
– How Common People Are Doing the
Uncommon)
Luo itsesi uudelleen – Opas mielen
rajoitteiden purkamiseen (Breaking the
Habit of Being Yourself: How to Lose Your
Mind and Create a New One)

Lisää: https://drjoedispenza.com
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On

helpompi
tehokkaampi
sujuvampi
ansiokkaampi
ainoa mahdollisuus

muuttaa itseä
kuin toista ihmistä

Tuula Masalin ei vaadi muita muuttumaan vaan on
muuttunut itse. On mahdotonta muuttaa muita.
Samalla ihmiset ympärillä ovat muuttuneet. Mitä?
Aivosolmu? Mahdotonta – mahdollista? Kyllä, totta
sekä että. Jokaisen on mahdollista löytää oma reittinsä
muutokseen, sillä reittejä on yhtä monta kuin ihmisiä.

Anssi Kelan biisi ”Milla hei sun täytyy muuttuu…” soi radiossa ja saa minut ajattelemaan
NLP-opiskelukaverini Sirpan sanoja: ”On
mahtavaa, kun voi itse muuttua, eikä enää
tarvitse odottaa, että toinen muuttuu!” Huikea
oivallus. Usein kuitenkin me ihmiset haluamme
muuttaa toista ihmistä saadaksemme tarpeemme tyydytettyä ilman, että meidän tarvitsisi
muuttaa mitään omassa ajattelussa ja toiminnassamme.

Arkisia toiveita
Ystäväni äidin mielestäni ystäväni pitää laihduttaa, että hän löytäisi itselleen kumppanin.
Tuttavani tuskailee ystäväänsä, joka ei tajua
irtisanoutua paskasta työpaikasta.
Naapurin rouva moittii puolisoaan, joka ei
kaikkien näiden vuosienkaan jälkeen tee niin
kuin rouva haluaa. Vaikka asiasta on puhuttu
monta kertaa! Tai, ainakin rouva on puhunut,
mies on kai katsonut telkkaria tai räplännyt
kännykkäänsä. Milloin asia on tiskikoneen
täyttäminen oikein, pukeutuminen, keskus-
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teluun osallistuminen, autolla ajaminen,
lasten kasvattaminen, palkankorotuksen
pyytäminen, tupakoinnin lopettaminen,
roskien vieminen, rakkauden ilmaiseminen
jne. Kaikki on aina väärin.
Asiakkailtani kuulen, että työkaverin,
esimiehen, asiakkaan, puolison, lapsen,
sukulaisen, naapurin tai kenen tahansa
muun pitäisi muuttua, toimia ja ajatella
toisella tavalla, jotta asiakkaani voisi itse
voida hyvin.

Mahdoton yhtälö
Voi kun se olisikin niin helppoa.
Kunpa toisen voisi saada
muuttumaan oman
mielen mukaiseksi
tai pysymään
sellaisena kuin
hän on aina
ollut.
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Tosin silloinhan se koskisi myös meitä
itseämme ja muuttuisimme tai olisimme
muuttumatta toisten halujen ja tarpeiden mukaisesti. Ja kai tällaisiakin ihmisiä on. Ihmisiä, jotka haluavat miellyttää
ja ovat valmiita heittäytymään kynnysmatoksi ja kävelemään takaperin käsillään lumihangessa, ettei vaan loukkaisi
toisia, pahoittaisi kenenkään mieltä ja
kunhan vain tulisi hyväksytyksi. Valitettavasti on todennäköistä, että mikään
näistä ei auta. Tyytymätön osapuoli ei
edelleenkään ole tyytyväinen ja löytää
aina jotain, minkä pitäisi muuttua.
Fakta on, että toista ihmistä ei voi
muuttaa. Halutessamme muuttaa toista,
viestimme hänelle, ettei hän kelpaa sellaisena kuin on. Kun toiselle tulee olo,
ettei hän ole riittävä ja kelvollinen, hän
menee henkisesti puolustuskannalle ja
alkaa alitajuisesti vastustaa muutosta.

Vaikuttamalla itseesi,
vaikutat toiseen
Ehditkö tuskastua? Eikö toisten muuttaminen ole mitenkään mahdollista? Ehkä
sinua lohduttaa tieto siitä, että sinun
on mahdollista oppia vaikuttamaan ihmisiin ympärilläsi. Tein sinulle helposti
omaksuttavan viiden kohdan listan,
kuinka se onnistuu:

1
2
3
4
Vaikutusviisikko

Tutustu itseesi, tunnista omat tarpeesi
ja toiveesi ja opettele puhumaan niistä
ääneen.
Harjoittele ilmaisemaan ajatuksiasi, toiveitasi ja tarpeitasi niin, että toisen on
mahdollista kuunnella sinua. Asian voi
ilmaista monella tavalla.
Ole myötätuntoinen ja hyväksyvä itseäsi
kohtaan. Se, miten suhtaudut itseesi vaikuttaa siihen, miten suhtaudut muihin ja
miten koet muiden suhtautuvan itseesi.
Opi tunnistamaan erilaisia persoonallisuustyylejä, tapoja hahmottaa maailmaa
ja motivoitua. Ihmiset ovat erilaisia ja
tämä kannattaa huomioida.
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5

Hyväksy, että toiset ihmiset eivät aina
voi, syystä tai toisesta, täyttää toiveitasi
ja tarpeitasi. Varmista, että sinulla on
keinot, millä pärjäät tämän asian
kanssa.
Kun oma perusta on kunnossa ja on
hyvä olla itsen kanssa, on helpompi hyväksyä muut ihmiset. Kun sinä ja ajatusmaailmasi muuttuu, ihmiset ympärilläsi
muuttuvat.
Ai mistäkö minä tämän tiedän? Omasta
kokemuksesta ja seuraamalla ihmisiä
ympärilläni.
NLP- ja enneagrammiopintojen, kolmen
vuoden psykoterapiaprosessin ja nykyisen uusperhekokemuksen ansiosta olen
paremmin sinut itseni kanssa.

Fakta on, että
toista ihmistä
ei voi muuttaa.
Halutessamme
muuttaa toista,
viestimme hänelle,
ettei hän kelpaa
sellaisena kuin on.

Ei ole väliä, mitä kautta
tutustut itseesi, omaan
uskomusjärjestelmääsi ja siihen,
mitä elämässä toivot ja tarvitset.
Reittejä on monia ja jokainen voi
löytää omansa.

Ei ole väliä, mitä kautta tutustut itseesi,
omaan uskomusjärjestelmääsi ja siihen,
mitä elämässä toivot ja tarvitset. Reittejä
on monia ja jokainen voi löytää omansa.

Peiliin katsomisen hyödyt
Nykyään osaan paremmin antaa toisten
ihmisten olla sellaisia kuin ovat, ajatuksineen, tekemisineen ja valintoineen. Se,
että olen opetellut (ja edelleen opettelen) ylläolevan listan viittä kohtaa, on
mahdollistanut sen, että kumppanini on
helppo kuunnella minua ja huomioida
minut, kun kerron omia toiveitani ja
tarpeitani liittyen mm. lapsiperhearkeen,
seksiin, keskinäiseen vuorovaikutukseen
ja yhteiseen aikaan liittyen. Kotona
teini-ikäisten kanssa vuorovaikutus on
sujuvaa, muiden ihmisten asiat ja ongelmat eivät kuormita minua vaan osaan
olla tukena väsyttämättä itseäni. Ihmiset, jotka koen ärsyttävinä, otan lahjana,
joka kertoo, että minulla on vielä hommaa oman itseni kanssa.

Keskity siihen, mihin voit vaikuttaa
Vaihdan radiokanavaa ja Anna Puu
laulaa ”Ota minut tällaisena kuin oon”.
Mitä jos ottaisit haasteen vastaan ja sen
sijaan, että yrittäisit muuttaa toista ihmistä, olisitkin valmis muuttumaan itse.

MIELI | KEVÄT 2019 27

oma mieli | tuula masalin

Kokeilisit jotain
muuta…ihan mitä
tahansa, kunhan
pysähdyt itsesi ja
tarpeidesi äärelle.
Se on hyvä alku.

Sinä äiti, jota harmittaa lihava vanhapiikatytär. Hyväksy lapsesi, ainokaisesi,
sellaisena kuin hän on ja käy juttelemassa pettymyksestäsi ja toteutumattomista
toiveistasi lapsenlapsiin liittyen vaikkapa
terapeutin luona.
Tuttavani, joka kärsit ystäväsi työpaikan
epäkohdista ja ystäväsi ahdistuksesta.
Se, että olet huolissasi ja murehdit ystävääsi, ei auta häntä. Päinvastoin. Tunnista, kenen asioista ja ongelmista on
kyse ja vahvista omia rajojasi. Halutessasi voit opetella vaikkapa NLP-taitoja,
jotta voit tukea ystävääsi esim. aktiivisella kuuntelulla ja hyvillä kysymyksillä.
Naapurini, joka olet vuosikymmenten
ajan pyrkinyt muuttamaan puolisoasi
toisenlaiseksi. Lainaan Einsteinia:
”Hulluutta on se, että tekee samat asiat
uudelleen ja uudelleen ja odottaa eri tuloksia.” Olet nyt vuosikaudet natkuttanut puolisollesi ilman, että mikään olisi
muuttunut. Mitä, jos kokeilisit jotain
muuta. Mindfullness, itsemyötätunto,
hiljaisuuden retriitti, jooga, HOT-terapia, NLP…ihan mitä tahansa, kunhan
pysähdyt itsesi ja tarpeidesi äärelle. Se
on hyvä alku.

Elämä on matka
Ja rakkaat asiakkaat, niin kuin tiedättekin, voi olla äärimmäisen yksinkertaista
muuttaa omaa kokemustaan siitä ärsyttävästä tyypistä, pelottavasta pomosta
tai teinistä, jolle kännykkä on liimautunut käteen sellaiseksi, että vuorovaikutus alkaa sujua. Olette myös huomanneet, että vallan ja vastuun ottaminen
omista ajatuksista, tunteista, reaktioista
ja toiminnasta itselleen, on prosessi ja
elämänmittainen matka. Mielenkiintoinen ja antoisa matka.

Jokainen kulkee omaa polkuaan,
ja hyvä niin
Ei ole yhtä ainoaa reittiä siihen, että
voit olla tyytyväinen ja onnellinen elämässäsi. Elämä on kuin virta, joka tuo
eteesi kaikenlaista. Riittää, että olet
tietoisesti läsnä, hyväksyt ja olet halukas
oppimaan, mitä elämä sinulle kunakin
hetkenä voi opettaa ja uskallat päästää
irti. Tartu sellaisiin juttuihin, mitkä ovat
sinulle hyväksi, mitkä kutkuttelevat ja
kutsuvat. Ja muista, jokainen on omassa
virrassaan omalla tavallaan.

TUULA MASALIN
NLP Trainer, Social Panorama Consultant
Oman elämänsä Pikku Myy, matkalla
kohti oman elämänsä Dalai Lamaa.
Tuula kirjoittaa blogeja liittyen NLP:hen
ja arjen pieniin oivalluksiin. Hän soveltaa
NLP:tä intohimolla itseensä ja elämäänsä.
Kymmenen vuoden aikana hänen
elämässään on tapahtunut huikea
sisäinen muutos. Titteleillä koreillessaan
Tuula kertoo olevansa NLP Trainer,
Social Panorama Consultant, Certified
Business Coach, suggesto-ohjaaja
sekä työyhteisövalmentaja ja -sovittelija
sekä kuumat, parantavat kädet omaava
koulutettu hieroja. Tuula on ansioitunut
mentaalivalmennuksen saralla sekä
on kehittänyt ystävänsä, kollegansa ja
nykytietämyksen mukaan myös kaukaisen
serkkunsa Anne Talvitien kanssa
Mental Sport -valmentajakoulutuksen.
Useimmiten Tuulan voi tavata
Hämeenlinnasta.

Riittää, että olet
tietoisesti läsnä,
hyväksyt ja olet
halukas oppimaan,
mitä elämä sinulle
kunakin hetkenä voi
opettaa ja uskallat
päästää irti.
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Lopulta vain
antautuminen
tunteille ja läsnäolon
hetkelle kaikkineen
tuo mielenrauhan.

Selviydytkö,
vai oletko?
Oletko miettinyt, oletko ja elätkö selviytymisen tilassa vai
olemisen tilassa? Mentalisti ja valmentaja Jenni Sofia on,
ja kertoo nyt tilojen havaitsemisesta ja mm. oman mielen
rajoitteiden ja ohjelmointien purkamisesta myös meille.
Oivalsin aikanaan itse, että luomme itse maailmamme ajatuksillamme ja uskomuksillamme ja meissä on jo kaikki
tarvitsemamme voimavarat. Minusta tuntuu, että olen kokeillut kaikki mahdolliset työkalut omassa elämässäni, minkä seurauksena nousi halu auttaa myös muita löytämään
oma potentiaalinsa. Uskon siihen, että valmentajana en voi
viedä asiakasta pidemmälle, kuin missä olen itse käynyt.
Siksi haluan tukea ihmisiä, vahvasti omana aitona itsenäni,
kaikkien kokemusteni kasvattamana ja niistä ammentaen.

Minun matkani
Havahduin henkisesti kymmenisen vuotta sitten ja lähdin
tutkimaan omia mielen rajoitteitani ja ohjelmointejani.
Kiinnostuin selvittämään, miten luomme todellisuutemme.
Huomasin, että minullakin oli paljon tehtävää, jotta voin
elää itseni näköistä elämää täydellä potentiaalilla, mutta
ymmärsin, että se on myös missioni omassa elämässäni:
tehdä töitä itseni kanssa ja auttaa muita samalla matkalla
kaikella matkan varrella oppimallani.

Se mikä elämässä tuntuu vievän eniten energiaa, on
tapahtumien tai tunteiden vastustaminen tai
ahnehtiminen. Joko olemme tyytymättömiä tilanteeseen
ja pakenemme todellista tunnettamme – vastustamme
sitä mikä on – tai haluamme vain lisää jotain, mitä tässä
hetkessä ei ole – aina puuttuu jotain, ja olemme jatkuvassa
puutteessa. Lopulta vain antautuminen tunteille ja
läsnäolon hetkelle kaikkineen tuo mielenrauhan. Tätä
tarkoittaa selviytymisen tilasta olemisen tilaan siirtyminen.
Kun pystymme hyväksymään sen mikä on; tunteet, asiat,
tilanteet, voimme alkaa rakentaa myös uutta. Jos pohja
ei ole kunnossa ja kiellämme jotain osia itsessämme,
kaikki on laastarointia, ja huipulta tiputaan uudestaan
ja uudestaan.

Sisäisen lapsen löytämisen tärkeys
Meissä kaikissa asuu sisäinen lapsi. Lapsi elää meissä
aisteissa ja kokemuksissa eli on meidän tunteita koke-

Meissä kaikissa asuu sisäinen lapsi. Lapsi elää meissä aisteissa
ja kokemuksissa eli on meidän tunteita kokeva puolemme.
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KUVA: Samuel Glassar/Glassarvisual
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va puolemme. Useinkaan lapsi meissä ei ole tullut
nähdyksi, kuulluksi, kosketetuksi ja ennen kaikkea
hyväksytyksi sellaisena kuin on, arvokkaana ja ainutlaatuisena yksilönä. Jotta kokisimme olevamme
rakastettuja, haemme kaikin keinoin hyväksyntää,
ensin vanhemmiltamme ja sitten ympäristöltämme,
josta alkaa miellyttämisen kierre. Lapselle hyväksytyksi tuleminen on elinehto selviytymiselle. Tämä saa
meidät peittämään riittämättömyyden kokemusta
mm. suorittamalla, miellyttämällä, takertumalla ja
kontrolloimalla, jotta omaa arvottomuuden tunnetta
ei tarvitsisi kokea. Silloin elämä on enemmän selviytymistä, elämisen sijaan.

Persoonallisuutemme jakautuu menneessä elävään sisäiseen lapseen ja opittuun vanhemmuuteen, sekä nykyhetkessä elävään vastuulliseen
aikuiseen. Menneisyys näkyy meissä sisäisenä
lapsena, kun toimimme lapsenkaltaisesti. Silloin
elämme uudestaan lapsuuttamme, emmekä ymmärrä elävämme tässä hetkessä aikuisina. Opittu
vanhemmuus sisältää taas kaikki ympäristöstä
tulleet ja sisäistetyt säännöt ja normit ja saattaa
olla lapselle hyvinkin ankara. Vastuullinen aikuinen tässä hetkessä voi taas ottaa vastuun lapsen
tunteista ja tarpeista tässä hetkessä. Mitä enemmän olemme nykyhetkessä ja läsnäolevan hetken

Nauttiaksemme ja iloitaksemme elämästä,
meidän tulee vapauttaa meissä elävä lapsi.
Lapsi on meidän tunteva osamme ja niin kauan,
kun meillä ei ole yhteyttä itseemme ja tunteisiimme,
emme voi käyttää kaikkia voimavarojamme.
Jos tukahdutamme tai kätkemme tämän lapsen
itsessämme, toimimme näennäisen aikuisen tavoin ja
tunne-elämämme on tukahdutettua. Silloin emme koe
kivuliaampia tunteitamme, mutta emme myöskään
iloa ja riemua. Samassa suhteessa, missä painamme
alas kipua, vihaa, surua, tukahdutamme myös ilon,
inspiraation, seksuaalisuuden ja rakkauden. Olemme
kuin tunteettomia robotteja, emmekä voi nauttia
elämästämme. Vasta, kun alamme ilmentämään
tuota lasta, alamme
elämään täydellä
potentiaalilla.

kokemuksessa, sitä vähemmän annamme valtaa
menneisyyden lukoille ja lapsen selviytymiskeinoille. Kun löydämme keinoja palata nykyhetkeen mielen ohjelmointien läpi, ei tunnelukoilla
ole enää valtaa meihin.
Ilman tunnelukkoja olisimme läsnä joka hetkessä, taantumatta menneeseen. Kokisimme vain
kaikki läsnäolevat tunteemme, ilman hankaluuksia niiden kanssa. Voimme hyvin, kun lapsi meissä voi hyvin. Nauttiaksemme ja iloitaksemme
elämästä, meidän tulee vapauttaa meissä elävä
lapsi. Lasta ei tarvitse korjata, koska siinä ei ole
mitään vikaa. Sen sijaan meidän tulee vahvistaa
aikuista puolta itsessämme. Kun vahvistamme
aikuista puoltamme, saa lapsi meissä olla lapsi.
Läsnäolo ja tietoisuus ovat aikuisuuden ytimessä. Kun vahvistamme näitä taitoja, vahvistuu
meissä vastuullinen aikuinen.
Vastuullinen aikuinen elää levollisena nykyhetkessä. Aikuisen tehtävä on tulla tietoiseksi
sisäisen lapsen tunteita ja tarpeista, jotta hän
voi vastuullisen vanhemman tapaan ottaa ne
huomioon. Aikuinen ja lapsi ovat meissä tärkeä parivaljakko, jonka toiminnasta meidän
hyvinvointimme on riippuvainen. Kun
vastuullinen aikuinen meissä vahvistuu,
alkaa lapsi myös luottamaan tähän
sisäiseen turvaan sekä vapautumaan
yhä enemmän.
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Aikuinen
ja lapsi ovat
meissä tärkeä
parivaljakko,
jonka toiminnasta
meidän hyvinvointimme on
riippuvainen.

Voimme juuri niin hyvin kuin
sisäinen lapsemme voi
Tie eheytymiseen alkaa, kun löydämme
itsestämme vastuullisen aikuisen, joka
voi antaa lapsellemme kaiken sen, mitä
se olisi aina tarvinnut. Näin vahvistamme
sisäistä turvaa, emmekä ole enää muiden
hyväksynnän varassa. Kun pääsemme
suorittamisen ja selviytymisen tilasta
olemisen tilaan, voimme alkaa ilmentää
tuota lasta itsessämme. Vasta olemisen tilasta
voimme hyödyntää täyttä potentiaaliamme.
Tätä kautta voimme alkaa ilmentää aitoa
itseämme ja vapautua elämään itsemme
näköistä, nautinnollista elämää.
Kun hyväksymme itsemme, se heijastuu
myös ulkopuolelle ja alamme itse määrittelemään arvomme ja sen, miten haluamme
tulla kohdelluksi. Itsesi tunteminen tekee
sinusta vahvan, itsesi hyväksyminen pysäyttämättömän!

JENNI SOFIA
Mentalisti, Mielen valmentaja,
NLP Master Practitioner,
Rentoutus- ja Hypnoosivalmentaja SHL
Mentalistina ja taikurina luon mieleenpainuvia illuusioita ja havahdutan,
kuinka helposti mieltä voi johdatella
ja harhauttaa. Mentalismishow on
kiehtova matka mielen salaisuuksiin.
Valmentajana annan työkaluja siihen,
kuinka mieli toimii ja miten sitä voi
hyödyntää. Autan yksilöitä ja yrityksiä
erilaisissa haasteissa löytämään henkistä suorituskykyä, voimavaroja ja täyttä
potentiaalia. Tavoitteeni on opastaa
johtamaan itseään ja omaa mieltään
kohti omannäköistä elämää ja menestystä. Mielen toiminnan ymmärtäminen on menestymisen perusta!
www.jennisofia.com
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jäsenhinta 220 eur
hinta ei-jäsenille 440 eur
Aineistomuoto: Hinnat edellyttävät painovalmista
PDF-muotoista HighRes -aineistoa, leikkuuvara 3 mm.
Resoluutio 300 dpi.
Aineistojen toimitus: mieli@nlpyhdistys.fi
Levikki: Osoitteellinen jakelu noin 1000 kpl Suomen
NLP-yhdistyksen jäsenille. Vuoden 2019 aikana lisäjakelu
n. 400 kpl NLP-koulutuksissa, tapahtumissa, messuilla ja
NLP-illoissa.

Mahdolliset reklamaatiot: Reklamaatiot tehtävä Suomen NLP-yhdistykselle kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa lehden ilmestymisestä.
Vastuu ilmoitusten sisällöstä: Julkaisija ei ole vastuussa ilmoituksissa
luvatuista eduista. Julkaisija ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli ilmoitusta ei ole voitu julkaista tuotannollisen tai muun syyn vuoksi. Lehden vastuu virheistä rajoittuu enintään
ilmoitushintaan.
TEKNISET TIEDOT
Painosmäärä: noin 1100 kpl
Lehden koko: 235 mm x 285 mm
Painopaikka: Helsingin Painopalvelut Oy
Paperi: Kansi Galerie Volume 170 g. Sisus Galerie Volume 80 g
JULKAISU
MIELI ilmestyy neljä kertaa vuodessa - joko neljänä erillisenä numerona tai
kahtena + yhtenä muhkeana tuplanumerona. Mieli elää myös nlpyhdistys.
fi -osoitteessa blogina, jonne, samoin kuin lehteen voi tarjota NLP-sisältöä ja
NLP:tä rikastavaa sekä siihen liittyvää materiaalia julkaistavaksi. Hyvä blogin
mitta on minimissään 1500 merkkiä, lehtiartikkeli vähintään 3000 merkkiä.
Vuonna 2019 MIELI ilmestyy kolme kertaa: muhkea, riemukas ja iloinen kaksoisnumero vappuna ja laajat lukupaketit myös syksyllä ja talvella:
Mieli kevät 2019 MUHKEA KAKSOISNUMERO, teema: NLP ja ilo, julkaisu 3.5.
Mieli syksy 2019, teema: keho ja viha, julkaisu 23.9., aineistopäivä 5.8.
Mieli talvi 2019, teema: yllätys ja tasapaino, julkaisu 23.12., aineistopäivä 28.10.
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Suunnittelemme tulevaisuutta ja aikataulutamme sinne tapahtumia, joiden toivomme tuovan meille iloa. Tapahtumat ovat kuin
etukäteen määrittelemiämme nyt-hetkiä, jotka lineaarinen ajankulku jossain vaiheessa tuo luoksemme. Joskus tapahtuma ei
vastaakaan odotuksiamme. Matkakohde osoittautuu pettymykseksi, sade pilaa vapaapäivän ratoksi suunnitellun saaristoretken
tai teatteriesitys onkin vastoin odotuksiamme huono. Petymme,
sillä olimmehan jo etukäteen haaveilleet ja tunteneet kutkuttavaa
iloa siitä, mitä tuleman pitää. Näin se joskus menee tai ainakin
omalla kohdallani on mennyt.

Jokin on muuttunut
Pitäisikö minun juuri nyt huolestua? En nimittäin enää ole huomannut itsessäni suuria tunnepurkauksia tapahtui mitä tahansa.
Vai eikö minulle tapahdu mitään? Koen, että kaikki hetket ovat
jollain tapaa samanarvoisia, tasapainoisia. Tunnen eläväni hetkissä, jotka seuraavat toinen toistaan ja tiedän varmasti, että juuri
niin kuuluukin olla. Tapahtumien määrittäminen positiivisiksi
tai negatiivisiksi on kadonnut. Ehkäpä tämä onkin iloa, joka on
sulautunut seesteisyyteen.
Kaikilla meille tapahtuvilla asioilla on merkityksensä. Jos joku
asia menee toisin kuin olemme suunnitelleet, niin kuuluukin
mennä. Kaikki on tarkoitettu parhaaksemme ja jotain muuta
tulee tilalle. Olemme osa suurempaa kokonaisuutta, jossa kaikki
vaikuttaa kaikkeen.

ANU VIHONEN
NLP Trainer & Coach,
Social Panorama Consultant,
tutkiskelija ja kirjoittaja.
Anu on opiskellut NLP:tä lähes
20 vuotta ja vuodesta 2010
lähtien vetänyt kymmeniä
pitkiä NLP-koulutuksia. Mielen
seesteisyyttä hän pitää yllä
NLP:n ja buddhalaisen
filosofian avulla.
www.neway.fi

Arki testaa muutosta

Seesteinen ilo
Anu Vihonen pohtii iloa, joka syntyy elämisestä hetkien
virrassa, jossa kaikki hetket ovat samanarvoisia. Ja kun
tietää varmasti, että juuri niin kuuluukin olla.
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Ihan teflonia en kuitenkaan ole. Jokin aika sitten rakas whippet-pentumme Ziggy Stardust karkasi kelahihna perässään yön
pimeyteen emmekä tienneet, mistä olisimme lähteneet sitä etsimään. Pelästyin suunnattomasti, mutta vain hetkeksi. Huomasin
pian rauhallisesti ajattelevani, että jos Ziggy katoaa, niin sitten se
katoaa. Onneksi löysimme koiran nopeasti ja siitä seurannut ilo
oli sanoinkuvaamaton. Vain hetkessä pelon tunne muuttui rauhallisuuden kautta iloksi. Voimakkaat tunteeni ovat toki vielä olemassa, nyt ne vain vaihtuvat nopeammin asioiden hyväksymiseen.
Kun olemme saavuttaneet haluamamme mielentilan, emme voi
ajatella sen automaattisesti jatkuvan. Emme koskaan ole ”valmiita” ja se juuri tekee ihmiselämästä niin mielenkiintoista. On jatkuvasti innolla ja ilolla harjoitettava mielen rakenteita, jos haluamme pitää kiinni kerran löytämistämme oivalluksista ja löytää niitä
lisää.

Hetkessä pelon tunne muuttui rauhallisuuden kautta iloksi.
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Kaikki hetket ovat jollain
tapaa samanarvoisia.

Koulutuskalenteri 2019 – 2020

Ilmoittaudu nyt - lisää osaamistasi ja hyvinvointiasi.
Toukokuu
7.5.-11.6.2019

Voimanainen©, 5 krt ti klo 18-20.30, Vantaan aikuisopistossa.

Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi.

9.-12.5.2019 NLP Master IANLP 2019 Vantaan aikuisopistossa to-su klo 9-16, 4 pv, 24 tuntia, oppitunti = 60
minuuttia. Hinta 320 euroa + alv 0%. Täydennyskoulutus NLP Master Practitioner- koulutuksen ja
IANLP Practitioner -täydennyskoulutuksen käyneille. (Hinta ei sisällä koulutukseen pakollisena
kuuluvia työnohjauksia). Kysy lisää. Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi.

Mieliharkka

17.-19.5.19 ja 14.-16.6.2019
Social Panorama Consultant –koulutus suomeksi, kouluttaja Marja-Leena Savimäki,
Vantaan aikuisopistossa pe-su klo 9-17, yht. 6 päivää, hinta 1180,- + alv 0%. Vähintään NLP
Practitioner perustaidot. Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi.
23.-26.5.2019 NLP Practitioner IANLP 2019 Vantaan aikuisopistossa to-su klo 9-16, 4 pv, 24 tuntia, oppitunti = 60
minuuttia. Hinta 320 euroa + alv 0%. Täydennyskoulutus NLP Practitioner-koulutuksen käyneille.
Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi.

Elokuu
1.8.-29.8.2019

Mielen tasapainoharjoitus
Istu rauhassa, selkä suorassa, jalat lattiaa vasten, kämmenpohjat ylöspäin. Hengitä rauhallisesti syvää palleahengitystä. Kun hengität sisään, vatsa kohoaa. Kun hengität ulos,
vatsa laskee.
Visualisoi eteesi tai ympärillesi elämäsi kaikki menneet ja
myös tulevat tapahtumat. Anna tapahtumien ja hetkien
intuitiivisesti asettua mielleavaruuteesi jonkinlaisina symboleina. Havainnoi kuinka symbolit muotoutuvat tasaarvoisiksi, vaikka saatat nähdä ne osittain samanlaisina ja
osittain erilaisina. Ne ovat vain menneitä ja tulevia tapahtumia, joissa on iloa, surua, onnea, pelkoa, rakkautta ja
ihan kaikkia tunteita.
Jatka rauhassa hengittelyä ja anna itsellesi aikaa. Huomaa
samalla kuinka tasapaino kehossasi ja mielessäsi lisääntyy.
Anna tasapainon ja seesteisyyden levitä sinulle sopivalla
tavalla ja täyttää sinut ihan kokonaan.
Jos tällä tunteella olisi joku väri, niin mikä väri se olisi?
Entä jos tunteella olisi jokin ääni tai äänettömyys, mikä
se olisi? Minkälainen kokemus tämä on? Ankkuroi mielen
tasapaino mukaasi.
Mieliharkan Mieli-lehden lukijoille tarjosi Anu Vihonen.

NLP-johdanto, 5 krt ti klo 18-20.30, Vantaan aikuisopistossa.

Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi.

15.-18.8.2019, 20.-22.9.2019, 18.-20.10.2019, 29.11-1.12.2019, 28.2.-1.3.2020, 24.-26.4.2020, 4.-7.6.2020
NLP Trainer IANLP 2019 – 2020 Vantaan aikuisopistossa, yhteensä 23 päivää, 138h (oppitunti
=60 min.) klo 9-16. Hinta 2450,- + alv 0%. (Hinta ei sisällä koulutukseen pakollisena kuuluvia
työnohjauksia). Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi.
31.8.-1.9.2019, 28.-29.9.2019, 26.-27.10.2019, 16.-17.11.2019, 14.-15.12.2019, 18.-19.1.2020, 15.-16.2.2020, 14.15.3.2020, 18.-19.4.2020
NLP Practitioner 2019-2020 Vantaan aikuisopistossa, la-su 18 päivää, 132 tuntia, klo 9-16.
Hinta 990,- + alv 0%. Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi.
Syyskuu
6.-8.9.2019, 5.-6.10.2019, 9.-10.11.2019, 7.-8.12.2019, 11.-12.1.2020, 8.-9.2.2020, 7.-8.3.2020, 3.-5.4.2020
NLP Master Practitioner 2019-2020 Vantaan aikuisopistossa, sisältää Sosiaalipanoraamajohdannon. HUOM! Eka ja vika jakso 3 pvää: pe-su, muut la-su, 18 päivää, 132 tuntia, klo 9-16,
hinta 990,- + alv 0%. Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi.
13.-17.9.2019 Työhyvinvointimatka Provenceen. Tule sinäkin tälle toivotulle matkalle! Jälleen matka täynnä
kokonaisvaltaista hyvinvointia kaikilla aisteilla. Sitovat ilmoittautumiset viim. 30.5.2019 matkat@pamplemousse.fi.
22.-24.11.2019, 24.-26.1.2020 ja 20.-22.3.2020
Muutosvalmentajakoulutus 2019-20, 9pv Tuusulassa, hinta 982,- + alv 24% (yht.1217,68). (Hinta ei
sisällä koulutukseen pakollisena kuuluvia työnohjauksia).
Sitovat ilmoittautumiset viim. 17.10.2019 marja-leena@savimaki.net.

Elokuu 2020
22.-24.8.2020 Mental Space Psychology -koulutus Tuusulassa. Osallistu sinäkin! Kouluttaja Dr. Lucas Derks
jälleen Suomessa. Laita päivät kalenteriin ja seuraa ilmoittelua…
Lisätietoja koulutuksista: marja-leena@savimaki.net ja www.nlpkoulutus.info ja www.somsp.com
Kouluttajana Marja-Leena Savimäki

NLP Trainer, Fellow Member Trainer IANLP, Social Panorama Trainer,
SOMSP Ambassador

Marja-Leena Savimäki Muutosvalmennus
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Luontolenkillä
saa aistit auki.
Aktivoi aistejasi
yksi kerrallaan.

Aistit
auki
Anu Laitinen avaa aistit luontolenkillä ja huomaa
olevansa enemmän läsnä. Saman voi tehdä missä vain.
Oi, miten rakastankaan kevättä! Sen valoa ja kirkkautta. Lumen alta paljastuvaa hentoa vihreyttä. Mullan ja maan tuoksua. Lintujen sekakuoroa. Veden
yritystä vapautua jään ja talven kahleista...
Kävellessäni aamulla metsän läpi rantaan, kuulin ensimmäistä kertaa peipon
laulua! Peippo on minulle kesän lintu. Se laulaa kauniina lämpiminä kesäpäivinä innokkaana ja täynnä riemua, kuin kertoen: tänään on ihana ja aurinkoinen
päivä! Olen ollut huomaavinani, ettei se laula koskaan pilvisellä ilmalla tai
huonon sään tullessa.
Vanhan kansan mukaan huonolle säälle on oma lintunsa, ”kylmänlintu”
talitintti. Sen laulu kesäpäivänä ennustaa sään kylmenemistä. Riemukseni
tänään talitintin sijasta lauloi peippo – kovaa ja korkealta! Kesä on tuloillaan,
aivan nurkan takana.
Kävellessäni mietin, miten kokonaisvaltaisesti luontolenkillä saa aistit auki.

Vaeltava mieli
Kuvittele tilanne, jossa olet ajamassa tuttua reittiä pitkin tylsää moottoritietä
kotiin. Yhtäkkiä huomaat olevasi lähellä kotia, etkä muista matkasta oikeastaan mitään. Musiikki soi radiossa, muttet muista mikä. Muutama työjuttukin
pyöri päässä ja illaksikin piti vielä miettiä, mitä ruokaa tekisi. Sen sijaan, että
aistisi olisivat olleet auki, mielesi vei sinut menneisyyteen ja tulevaisuuteen –
pois tästä hetkestä. Et pysty palauttamaan mieleesi matkan tapahtumia, värejä
tai muutakaan.
Kuka autoa oikein ajoi tällä matkalla? Taitosi ajaa autoa on jo automaation
tasolla eli ”selkärangassa”, niin kuin kävely tai pyöräily. Sopii vain toivoa, että
aistisi olisivat auenneet, mikäli jotain poikkeavaa olisi ollut havaittavissa.
Voimme parantaa vuorovaikutustilanteita kiinnittämällä tietoisesti huomiota
omiin tapoihimme havaita ja käyttää aistejamme. Kun mielemme ei harhaile, se
asettuu kohtaamisen hetkeen. Tämä vaikuttaa hyvinvointiimme positiivisella ja
energisoivalla tavalla.
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Hae ilmainen rentoutusäänite osoitteesta:

www.myotatuulivalmennus.fi

Mieliharkka

ILMOITTAUDU MUKAAN!

TULEVAT KOULUTUKSET JA KURSSIT
SYKSYLLÄ 2019:
NLP Practitioner, Helsinki ja Lahti
NLP Master Practitioner, Helsinki ja Lahti
NLP Coach, Helsinki

YRITYSVALMENNUKSET
TERAPIA

COACHING

Avaa aistit

ANU LAITINEN

Tämä pikku harjoitus auttaa sinua olemaan enemmän läsnä tässä
hetkessä. Saat hiljennettyä sisäisen ”hölöttävän” puheesi, kun
annat sille tietoisesti tehtävän suoritettavaksi.

Anu “Nunu” Laitinen, NLP Trainer,
muutos- ja tunnevalmentaja,
työnohjaaja

Seuraavan kerran ollessasi metsässä kävelyllä tai istuessasi kahvilassa, ala tietoisesti aktivoimaan aistejasi yksi kerrallaan. Voit aloittaa siitä, mitä kaikkea näet ympärilläsi. Visuaalinen miellejärjestelmäsi aktivoituu, kun kiinnität kaikkeen näkemääsi erityisen tarkasti
huomiosi. Metsän värit ja muodot, valon ja varjon leikki, puut,
kasvit tai kivet. Tai kahvilan sisutus, ihmisten pukeutuminen ja
hiustyylit, minkä näköisiä herkkuja on tarjolla.

Olen sieluun sukeltaja ja kartanlukija matkatoimistossani Mielikuvamatkaajassa, jossa opastan
Sinua upealle matkalle omaan
itseesi.
www.mielikuvamatkaaja.fi

Läsnäollen, tietoisesti.
KURSSIT

KOULUTUKSET

Hyväntuulista
valmennusta
20 vuoden
kokemuksella.

Aikasi havainnoituasi visuaalisesti, siirrä tietoinen mielesi auditiivisen miellejärjestelmän puolelle. Kuuntele kaikkia ääniä ympärilläsi.
Kuuletko tuulen suhinaa tai lintujen ääniä? Rapinaa pensaikossa?
Veden loisketta rantakalliota vasten? Tunnistatko, mikä lintu laulaa? Humiseeko kahvilan ilmastointilaite? Ehkä kuulet keittiössä
Läsnäollen, tietoiseskilisevät astiat, kokin huudon tarjoilijalle, kassakoneen raksutuksen,
ti. Ehkä mietit, paljonko kahvisi maksoi?
asiakkaiden rupattelun?
Kuunneltuasi jonkun aikaa, siirrä huomiosi omaan kehoosi. Miltä
tuntuu? Onko kuuma vai kylmä? Hiertääkö kenkä vai tuntuuko
askel kevyeltä ja mieli iloiselta? Missä ilo tuntuu? Miltä se tuntuu?
Onko kahvilan tuoli mukava? Maistuuko kahvi ja leivonnainen
herkulliselta? Miltä kahvilassa tuoksuu? Jos olet ystävän seurassa,
miltä se tuntuu? Millainen ilmapiiri kahvilassa vaikuttaa olevan?
Nautitko olostasi? Mitä tunteita nousee pintaan? Onko sinulla
mukavantuntuiset vaatteet päälläsi? Oletko väsynyt vai virkeä?
Havainnoituasi aikasi tietoisesti, voit palata ”normaaliin” tilaasi.
Eli ihan vain kokemaan kaikkea yhtaikaa, tässä ja nyt. Läsnäollen,
tietoisesti.

OTA YHTEYTTÄ:
Tuuli Paltemaa, 050 414 5179

tuuli.paltemaa@myotatuulivalmennus.fi

MAINOKSEN
LOI MAIJAMEDIA OY, YRITTÄJÄN OMA MAINOSTOIMISTO >>> WWW.MEDIAA.FI
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Kun haluat vielä parantaa oloasi, mieti mielessäsi sinulle iloa
tuottavia asioita tässä hetkessä ja anna tunteen levitä mieleesi
ja koko kehoosi.

Iloa kevääseesi!
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Joskus ilo on
asennekysymys.

Ilo asuu
pienissä
asioissa
Me ihmiset ympäri maailman tunnemme erilaisia tunteita, joista suuri
osa on pohjimmiltaan samoja perustunteita. Kulttuurista riippuen jotkin
tunteet saattavat olla enemmän sallittuja kuin toiset. Voisiko olla,
että ehkä meillä Suomessa esimerkiksi iloa on totuttu jopa hieman
piilottelemaan? NLP-ajattelun mukaan kaikki tunteet ovat ookoo ja
sallittuja. Laura Nurminen iloitsee erityisesti tästä NLP-oivalluksesta
ja kertoo meille, kuinka ilo asuu pienissä asioissa.
Olin pari viikkoa sitten menossa ohjaamaan ryhmäliikuntaa Vantaalle, kun matkalla ostoskeskuksessa minua vastaan tuli vanha harmaapäinen rouva kumarassa kulkien
rollaattorin kanssa. Hän ilahtui suunnattomasti, kun viivytin hieman omaa matkaani ja jäin pitämään hänelle ovea
auki. Rouva katsoi minua syvälle silmiin ja sanoi:”Kiitos”.
Vastasin hänen katseeseensa ja sanoin:”Olkaa hyvä.” Se oli
pieni ja ohikiitävä hetki, mutta se tuotti minulle enemmän
iloa kuin mikään pitkään aikaan.
Ilo on yksi ihmisen perustunteista. Niin kuin myös suru,
viha ja pelko. Tunteet puolestaan ovat seurausta ihmisen
ajatuksista ja kokemuksista. Kulttuurista riippumatta
kaikilla ihmisillä on mahdollisuus tuntea erilaisia tunteita.

42 MIELI | KEVÄT 2019

Kulttuurista riippuen jotkin tunteet saattavat olla enemmän
sallittuja kuin toiset. NLP lähtee ajatuksesta, että kaikki
tunteet ovat ookoo. Jos minun pitäisi nimetä yksi asia,
jonka NLP on minulle opettanut, se olisi ehdottomasti tuo.
Lapset ovat usein iloisia. Miksi? Koska he ovat spontaaneja, elävät hetkessä ja uskaltavat heittäytyä uusiin asioihin.
Ne ovat ominaisuuksia, jotka aikuisilta ovat useimmiten
unohtuneet. Minulla on usein ollut muistutuksena jääkaapin ovessa Maaretta Tukiaisen kehittämistä NLP:henkin perustuvista Hyvän mielen korteista se, jossa lukee:
”Teen hauskoja asioita niiden itsensä vuoksi”. Nyky-yhteiskunta painottaa aivan liikaa hyötynäkökulmaa. Miksi
kaiken tekemisen pitäisi olla järkevää tai hyödyllistä?
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Ilo asuu myös
surun ja vaikeuksien keskellä,
vaikkakin pyrkii
ovelasti naamioitumaan niiden
taakse.

Jos tekee vain järkeviä tai hyödyllisiä
asioita, ilo tuppaa unohtumaan. Harrastus, josta itse olen saanut kärkevääkin
kritiikkiä lähipiiriini kuuluvilta ihmisiltä,
on itsestäni Antti Tuisku -henkisten kuvien ottaminen. Siinä ei ole mitään järkeä,
sen myönnän, mutta pirun hauskaa on
joka kerran ollut niitä ottaessa!
Oletko koskaan miettinyt tai peräti listannut asioita, jotka tuottavat sinulle iloa? Ja
sitten tehnyt toista listaa asioista, joiden
tekemisestä normiviikkosi koostuu? Kuinka paljon listoissa on yhteneväisyyksiä,
vai onko niitä? Löytyykö normiarjestasi
riittävästi aikaa tehdä niitä asioita, jotka
tuottavat sinulle iloa? Monesti suuri ilo
asuu pienissä ja vaatimattomissa arjen
asioissa. Vieläpä ilmaisissa. Omalla kohdallani suurta iloa tuottavat esimerkiksi
kävely metsässä, istuskelu takkatulen
äärellä tai järven rannalla, aviomiehen
halaus, yhteiset ruoanlaittohetket lasteni
kanssa. Tai se, että ohjatessani ryhmäliikuntaa näen asiakkaan hymyilevän minulle. Mikään näistä ei maksa mitään.
Elämässä on tietysti jaksoja, jolloin iloa
on vähemmän kuin joskus muulloin.
Joskus ilon näkeminen ja kokeminen ovat
valintoja. Valintoja surun ja negatiivisuuden sijaan katsoa kirkkaampaa puolta,
nähdä hyvä huonossa ja päättää keskittyä
siihen. Joskus ilo on asennekysymys.  
Viime vappua vietin kaksoissisareni
kanssa Lohjalla, silloin pari kuukautta
sitten edesmenneen isoäitini asunnolla
järven rannalla. Siihen aikaan kävin läpi
elämäni pahinta ahdistusta ja itkin joka
päivä lukuisia kertoja. Sisareni puolestaan
kävi rankkoja syöpähoitoja nuorimman
poikansa kanssa. Olimme molemmat
henkisesti ja fyysisesti aivan poikki.
Muistan, miten istuimme rantasaunan
portailla, minä itkin, siskoni yritti lohduttaa. Siinäkin hetkessä kaiken sen surun ja
ahdistuksen keskellä olin iloinen, että sain
viettää vappuaaton ja sen päivän siskoni
kanssa, joka muuten oli lähes kaikki
päivät sairaalassa. Tunsin iloa yhteisestä keskustelustamme, että pystyimme
avoimesti tuomaan kaikki kipeimmätkin
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asiat päivänvaloon. Pääpainoltaan hyvin
surullisessa hetkessä oli myös iloa, jos
halusi sen nähdä. Sen tunnistaminen tai
salliminen itselle ei aina ole helppoa tai
yksinkertaista.
Ilon tuntemista edesauttaa kiitollisuuden
tunne. Huonoimpinakaan päivinä illalla
nukkumaan käydessä minun ei ole ollut
vaikeaa löytää päivästä asioita, joista
olen kiitollinen. Niiden nimeäminen ja
niiden ajatteleminen lisäävät automaattisesti ilon ja onnellisuuden tunnetta. Sitä
paitsi on tutkitusti niin, että se kasvaa,
mihin huomio kiinnittyy. Tämäkin
NLP:n perusajatuksia! Jos opettelee jokaisessa päivässä tunnistamaan asioita,
jotka ovat menneet hyvin ja tuottaneet
iloa, on koko ajan helpompi huomata
niitä arjessaan ja elämässään ja osaa helpommin kiinnittää niihin huomiota myös
silloin, kun tuntuu, että kaikki kasaantuu
ja kaatuu päälle samaan aikaan.
Ei tarvitse lähteä maailmanympärysmatkalle tunteakseen itsensä iloiseksi
ja onnelliseksi. Ilo asuu pienissä arkisissa asioissa, ihmisten jokapäiväisessä
kohtaamisessa. Ilo asuu myös surun ja
vaikeuksien keskellä, vaikkakin pyrkii
ovelasti naamioitumaan niiden taakse.
Elämässä on aina asioita, jotka ovat
hyvin. Oma valinta on, haluaako niitä
nähdä ja tunnistaa. Asenne on aina oma
valinta.

LAURA NURMINEN
NLP Master Practitioner, yrittäjä, liikunnanohjaaja ja taloushallinnon ammattilainen, joka haaveilee saavansa lisätä
ammattinimikkeisiin jonain päivänä
myös sanan ammattitanssija.
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Jokainen
itu tietää, miten
kasvaa puuksi.

Tilaa
ilolle
Miten saat sisäiset ominaisuutesi parempaan
järjestykseen? NLP:n avulla voit kasvattaa ilon
tuntemisen taitoja, iloita, olla iloinen ja käyttää
iloa muiden hyväksi, kertoo Emmi Jansson.
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”Äiti, miksi sinä olet nykyään aina niin
innostunut?”, kysyi viisivuotias lapseni
pari kuukautta sitten. Yksi vastaus olisi
voinut olla, että äidillä on enemmän
tilaa ilolle. Tämän toki tajusin vasta
hieman tuon tilanteen jälkeen. Itse tilanteessa kertomani vastaus ei kuitenkaan
jäänyt kauas tästä jälkikäteen miettimästäni vastauksesta. Kiitos NLP:n, ilo on
tosiaan saanut minussa enemmän tilaa.

Lankakerä
Kun mietin, millainen olin aloittaessani
NLP:n opiskelua, mieleeni nousee mielikuva lankakerästä. Käsissäni oli tuolloin
lankakerä. Kerä oli hienon värinen ja
ihanan tuntuinen. Osasin kyllä availla
sitä, mutta usein se meni solmuun. Koska lankakerä oli useimmiten sotkussa,
en ollut varma, mitä sen sisällä on ja
kuinka paljon lankaa siinä tosiasiassa
olisi. En myöskään ollut ihan varma,
että mihin kaikkeen tuota lankakerää
voisi käyttää. Useimmiten pyörittelin
kerää käsissäni ja saatoin kokeilla sillä
erilaisia temppuja tai virkkauksia.
Olen opiskellut NLP:tä pitkän polun:
NLP Practitionerin, NLP Masterin,
NLP Trainerin ja
nyt suoritan
Trainer-tutkintoon

kuuluvia apuopettajuuksia. Koen, että
lankakeräni on nykyään aiempaa hallittavampi. Tiedän suurin piirtein, mihin
lankakerä riittää ja kuinka vahvaa lanka
on. Tiedän, mihin lankaa kannattaa
käyttää ja mihin ei. Usein availen lankakerää ja annan sen olla hallitusti
valloillaan. Ihailen sen eri kiemuroita
ja väljyyttä, joka lankojen välillä vallitsee, kun ne purkaa kerästä syliin. Näen
lankojen kauneuden, värit ja tekstuurin,
syvemmin kuin ennen. Lankojen väliin
on myös tullut enemmän tilaa. Osaan
keriä langat paremmin kauniiksi keräksi, jos tarve vaatii. Aina ei ole hyvä olla
levällään. Ja aina siihen ei ole edes mahdollisuutta. Osaan myös tehdä samasta
langasta monta erilaista kerää. Olen siis
taitavampi.
Tunnen lankakerän paremmin kuin
ennen. Silti välillä sattuu niin, että esimerkiksi tuuli tempaisee lankakerän
mukanaan ja minä saan keräillä lankoja
maasta ja miettiä, miten päin tätä kerisikään kasaan ja mitä ihmettä äsken
tapahtui. Se ei kuitenkaan pelota minua
enää niin paljon.
Olen hyväksynyt sen, millainen lankakeräni on, ja olen siihen tyytyväinen.
Voin tiedostaen muokata siitä erilaisia
kuvioita ja jopa hienoja nauhoja. Solmut tuntuvat avautuvan nykyään paljon
helpommin kuin ennen, vaikka niiltä ei
kokonaan koskaan vältykään.
Nuo taidot, joilla nykyään käsittelen
lankakerääni, ovat avain moneen asiaan,
myös iloon. On ihanaa, että uskallan
antaa lankojen välillä olla väljyyttä ja
on upeaa, että uskallan kokeilla erilaisia

asioita langoillani. Leikkisyys, rentous,
paremmat taidot – nuo kaikki tuovat
enemmän iloa elämääni!

NLP ja ilo
NLP:n kautta olen tutustunut itseeni
paremmin ja olen itsevarmempi. NLP
on ollut avain luovuuteni monipuolisempaan käyttöön. NLP on kasvattanut
taitoani tuntea iloa, iloita, olla iloinen
ja käyttää iloani muiden hyväksi. Koen,
että NLP on loksauttanut omat sisäiset
ominaisuuteni ikään kuin parempaan
järjestykseen. Omassa hyvässä tilassa
ollessa ilonkin on helpompi löytää
luokseni ja se on tunteena täydempi,
eheämpi ja kirkkaampi.
Kun on enemmän balanssia, on myös
enemmän iloa – näin ainakin minun
elämässäni. Kun olen oppinut kuuntelemaan paremmin itseäni, olen myös
oppinut ottamaan ilostani kaiken irti!
NLP:n kautta olen enemmän oma itseni. NLP-opettajani Reetta Vanhasen
sanoin: ”Jokainen itu tietää, miten kasvaa puuksi”. Kasvamisessa NLP onkin
ollut mainio apu. Puun yksi oksa voisi
hyvinkin olla ilo – ja NLP antaa hienoja
oivalluksia tuon oksan kukoistamisen
avuksi. Koska NLP:ssä ajatellaan, että
kaikki tunteet ovat ok, tarpeellisia ja
huomattavaksi tarkoitettuja, on myös
ilo saanut tukevat jalat alleen minun
elämysmaailmassani. Olen antanut ilolle
sen ansaitseman paikan.
Olen oppinut, että onnellisen elämän
strategia on, että osaan elää vähemmän
kivat tilanteet dissosiaatiossa ja enemmän kivat jutut assosiaatiossa. On ollut
hyvä huomata, että näin olen jo luonnostani ennenkin tehnyt useimmissa
tilanteissa. NLP on kuitenkin vahvistanut tätä strategiaa ja näin ilotkin tuntuvat paljon suuremmilta iloilta!
Kirjoittaja
Emmi Jansson
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NLP
Associate
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NLP
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Practitioner

NLP Master
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apukouluttaja
NPL
Practitioner
apukouluttaja

Suomen NLP-yhdistyksen suosittelema pitkäkestoisten NLP-koulutusten opiskelupolku.

Kartta ja maasto ovat
eri asia!
• Minkälainen sinun miellejärjestelmäkarttasi on?
• Oletko visuaalinen? Käytätkö visuaalisuuttasi työssä, kotona, ajattelussa,
asenteessa, oppiessa…
• Kuinka vahvasti olet kinesteettinen? Oletko tunne- vai liikekinesteettinen?
• Miten sinun auditiivisuutesi ilmenee? Ajattelussasi – asenteessasi?

• Kaikkeen tähän saat vastaukset tilaamalla
Triangles P e i l i kortit ja kirjan
• Mieli-lehden lukijoiden hintaan yht. 40 € + postikulut
verkkokaupastamme. Tarjous voimassa 30.6.19
• www.triangleskoulutus.net
• 045 6521725
• info@triangleskoulutus.net

NLP
Trainer
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Olin 24-vuotias, kun
tapasin ensimmäisen
kerran Marikan lapset.
Samanikäinen kuin Marika
alkaessaan odottaa
esikoistaan.

Ilo
uusperheestä
Uusperhetarinoita on yhtä monta kuin uusperheitä. Oma kokemukseni
uusperheestä on ennen kaikkea ilo, riemu, rakkaus, ratkaisujen löytäminen,
arvostus ja kasvu ihmisenä,” sanoo Tarja Törmänen. Hänen omat kokemuksensa, yhdeksän tarinaa erilaisista uusperheistä sekä parisuhde- ja
eroasiantuntija Marika Rosenborgin työ uusperheiden kanssa tiivistyivät
keväällä 2019 Uusperheen käsikirjaksi. Tutustu Marikan ja Tarjan yhteiseen
uusperhetarinaan ja kurkista kirjan sisältöön.

Äiti on
iäti äiti
isä on
aina isä.
Olen
parhaimmillaan
muutakin kuin
lisä.
Voin tuoda järkeä
Voin tuoda tunnetta
molempia, ja paljon muuta
mikä on tapani olla tärkeä?

- Ote päiväkirjastani 2000-luvun alusta
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Sain kirjoittaa bonusäidin ja NLP-viestintävalmentajan näkökulmasta Uusperheen käsikirjan (Otava, 4/2019) yhdessä Marika Rosenborgin kanssa.
Tuntojani ja tavoitteitani kirjan tekemisestä tiivistää hyvin ylläoleva ote
päiväkirjastani 2000-luvun alusta; ajalta, jolloin olin itse tuore bonusäiti
kahdelle leikki-ikäiselle lapselle.
Olen ollut aina kirjoittamalla ilmaisun, mm. päiväkirjojen ja runojen ihminen. Runoja ja aforismeja rakastan, koska parasta, mitä tekstilleen ja ajatuksilleen voi tehdä, on tiivistää, tiivistää ja tiivistää. Runoihin saa ladattua
tunteita ja tietoa napakkaan muotoon, joka avautuu lukijan tulkittavaksi
sopivan avoimesti ja samalla kuitenkin täsmällisesti kirjoittajan ajatuksia
viestien.
Kirjoittaminen yllättää minut usein. Saatan kirjoittamaan alkaessani olla
asiasta jotain mieltä ja loppuun päästessäni olenkin jo ihan toista mieltä.
Miksi näin? Koska usein kirjoittaessani huomaan tarvitsevani lisää tietoa,
uusia näkökulmia, kommentteja puolesta ja vastaan. Minun kartallani vanha sanonta ”tieto lisää tuskaa” on kulunut loppuun. Väitän, että tieto lisää
ymmärrystä. Laajemmin tietoiseksi tuleminen voi vahvistaa mielipidettäsi –
tai muuttaa sen toiseksi. Kumpikin vaihtoehto on hyvä!
Kun kirjoitat – varsinkin kun tavoitteesi on viestiä muillekin kuin itsellesi,
on pyrittävä huomioimaan erilaiset lukijat. Keitä he ovat? Mitä he jo tietä-
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vät asiasta, mistä viestit? Mitä he toivovat
saavansa tietää lisää? Miten toivot voivasi
vaikuttaa tekstisi lukijoiden ajatteluun ja
toimintaan? Millaiset reaktiot ja palautteet
kertovat sinulle, että olet onnistunut?
Osa meistä ihmisistä on sillä tavalla huikeasti rakennettuja pakkauksia, että imaisee
luetun tiedon suoraan selkärankaansa, oli
teoria tarjolla minkämuotoisena kryptisenä
koodipakettina tahansa. Suuri osa meistä
arvostaa ja oivaltaa parhaiten selkeästi
ilmaistua asiaa. Käytän itse ohjenuorana
ajatusta ”kerro asiat siten, että 7-vuotiaskin
sen ymmärtäisi”. Osa meistä haluaa kuulla
aiheesta kuin aiheesta muilta lisää. Osa
kokee ahaa-elämyksiä erityisesti, kun on saanut itse konkreettisesti kokeilla. Oppimisen,
vaikuttumisen ja vakuuttumisen tavat ovat
meillä kaikilla erilaisia. Käyttöliittymänä
kirja on sellainen, josta voit ammentaa tietoa
itsellesi ihan itseksesi, et välttämättä keskustele sisällöstä tai voi kysyä kirjoittajalta,
että mitä tällä tarkemmin tarkoitat. Kirjoja
kirjoitetaan aina varmasti ennen kaikkea
lukijoille ja koen, että ne on tehty vahvasti
myös kirjoittajalle itselleen. Kirjoitat sitten
faktaa tai fiktiota, ehkä kirjoitat mukaan
aina jotain itsestäsi, koska kirjoittaja olet
sinä ja maailmankuvasi vaikuttaa siihen,
mitä ja miten kirjoitat.
Nyt jännittääkin, miten olemme Marikan
kanssa onnistuneet: kuinka kirjamme on
hyödyksi ja iloksi uusperheille. Miten meidän maailmankuvamme ja kokemuksemme
luo pohjaa sille tiedolle ja niille tarinoille ja
harjoituksille, joita kirjassa lukijoille tarjoamme?

Olipa kerran: minä osana
uusperhettä
Olin 24-vuotias, kun tapasin ensimmäisen
kerran Marikan lapset. Samanikäinen kuin
Marika saadessaan esikoisensa. Suhteemme;
minun, lasten ja Marikan, sai alkunsa minun
ja Marikan tulevan ex-puolison suhteesta.
Marika oli naimisissa miehensä kanssa, kun
minusta tuli ensin miehen työkaveri ja myöhemmin suhde ja avopuoliso. Sanat ensimmäinen ja toinen nainen voivat sisältää paljon jännitteitä myös tosielämässä, varsinkin
silloin, jos alkuasetelma sisältää hitusenkin
kolmiodraamaa, niin kuin meidän tapauksessamme oli. Ensimmäisinä vuosina Marika
ei halunnut tulla tapaamaan minua, kuulla
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minusta tai käydä miehen ja minun yhteisessä kodissa, jossa lapsetkin viettivät aikaansa,
edes minun poissaollessani.
Marika: ”Ei ollut aina helppoa pysyä
neutraalina kotona, kun olisi tehnyt mieli
kiukutella ja haukkua Tarjaa lapsille omaa
mielipahaa purkaakseni. En sitä kuitenkaan
tehnyt lasten takia. Muistan hyvin myös
tuolta ajalta pelon häivähdyksen, kun pohdin, voisiko Tarjasta tulla minua tärkeämpi
lapsille. Kuitenkin päätös tukea lasten toisen
kodin elämää piti. Tämä kaikki vaati minulta paljon itsetutkiskelua ja rakkauden idean
uudelleenpohdintaa. Ihmisen tunnemaailma
on merkillinen. Huomasin, että pystyin
kokemaan vastakkaisia tunteita samaa
tapahtumaa kohtaan: Kun lapsemme puhuivat mukavista asioista, joita olivat tehneet
toisessa kodissaan isänsä ja Tarjan kanssa,
kirpaisi se minua, mutta samaan aikaan olin
tyytyväinen siitä, että heillä oli kaksi hyvää
kotia. En kieltänyt tunnettani, vaan huomioin sen, mutta ajattelin ja toimin oikeaksi
kokevani ajatukseni perusteella.”
Minun näkökulmastani katsottuna meillä oli
Marikan kanssa niin paljon yhteistä ihmisenä, esimerkiksi ammatillisesti ja arvomaailmallisesti, ettei voisi olla mahdollista, ettemme pitäisi toisistamme. Enkä olisi malttanut
odottaa, että myös Marika hoksaa tämän
– pidin suorastaan lapsenomaisesti kiinni
tästä uskomuksestani. Lisäksi olin suvussani
ja lähipiirissäni nähnyt paljon eroja, uusia
puolisoita ja juhlia ja tapaamisia, joissa eksät
ja nyksät sukkuloivat sekä sumplivat lastenhoitoja sujuvasti keskenään. Minä myös!
Halusin myös omaa omatuntoani parantaakseni kertoa, että olen enemmän kuin
tekoni häntä ja hänen avioliittosopimustaan
vastaan.
Marikan ja lasten isän avioeron harkinta-aika päättyi kesänä, jolloin he olisivat
viettäneet viidettä hääpäiväänsä. Minä vietin
kesää lomaillen hänen tulevan ex-miehensä
ja lasten kanssa, miehen sukulaisten luona.
Muistan, kun Marika soitti ja kertoi avioeropapereiden saapuneen. Muistan, että olisin halunnut kovin puhua hänen kanssaan,
vakuuttaa, että ero kumppanista ei tarkoita
eroa lapsista ja vanhemmuuskumppanuudesta. Onneksi ymmärsin, että ehkä vielä ei ole
sen aika. Myöhemmin oivalsin, että Marika
oli toki tiedostanut tämän varmasti kaiken
aikaa, ja aika ei vain ollut vielä valmis mei-

Marikan ja lasten
isän avioeron harkintaaika päättyi kesällä,
jolloin he olisivat
viettäneet viidettä
hääpäiväänsä. Minä
vietin samaa kesää
lomalla hänen tulevan
ex-miehensä ja
lasten kanssa miehen
sukulaisten luona.

dän kohtaamisellemme – minä vain en vielä
ymmärtänyt tätä. Marika antoi hienosti
minulle tilaa ja arvostusta olla lasten kanssa,
minun olisi annettava hänelle tilaa ja arvostusta olla ilman minua.
Kuluikin melkein seitsemän vuotta, ennen
kuin me kohtasimme.

Sanojen merkitys
Sanat; niillä voi tehdä taikoja ja ne tekevät
ihmeitä. Hyvässä ja pahassa. Sillä on merkitystä mitä sanomme, miten sanomme ja
mitä jätämme sanomatta. Ääneen lausutut
sanat vaikuttavat meihin solutasolla saakka.
Meistä ihmisistä 60-80 % on vettä ja vesi
reagoi siihen, miten sille puhutaan. (Masaru
Emoton tutkimukset*).

Koska en uusperheemme ensimmäiseen
seitsemään vuoteen päässyt mukaan vuorovaikutustilanteisiin, missä Marika puhui
minusta, kertoi lasten käyttäytyminen ja
sanasto minulle siitä, miten hän minuun
suhtautui. Miten lapset suhtautuvat sinuun,
kertoo paljon myös siitä, miten heidän
vanhempansa suhtautuvat sinuun; millaisia
olettamuksia heillä sinusta on.

Puolikas, bonus vai kenties jotain
muuta?
Koska olin lapsille Marikan puheessa Tarja,
koin tärkeäksi olla sitä myös itse. Millainen
on identiteettisi uusperheen sosiaalisena
vanhempana, miten asemasi rakentuu?
Kutsutaanko sinua omalla nimelläsi? Äitipuoleksi, bonusmutsiksi, ekstramammak-

Miten lapset
suhtautuvat sinuun
bonusvanhempana,
kertoo paljon myös
siitä, miten heidän
vanhempansa
suhtautuvat sinuun;
millaisia olettamuksia
heillä sinusta on.
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Kuluikin melkein
seitsemän vuotta,
ennen kuin me
kohtasimme.

Muistan hyvin oman äitini neuvot siitä, kuinka harmitus
kuuluu minulle itselleni, ei lapsille.
si? Merkitystä ei ole niinkään sillä, minkä
termin valitsee, suurin merkitys on sillä,
ovatko vanhempien, sosiaalisten vanhempien ja lasten toisistaan käyttämät termit
samoja vai kenties ihan erilaisia. Yhtenäisellä heimolla, yhteisellä perheellä on hyvä
olla käytössään samat sanat. Ja kun asialla
tai ihmisellä on nimi, on hän konkreettisesti
olemassa ja jossain asemassa.
Itse koen äitipuolen, isäpuolen ja lapsipuolen sanoina sellaisiksi, joiden tilalle mielellään valitsisin jotain toista. Jos teillä käytetään puolikkaita nimityksiä, voi olla hyvä
keskustella siitä, kuvaisiko jokin toinen sana
myönteisemmin ja todellisemmin perhettänne ja tilannettanne. Haluatko olla puolikas?

Hyvään saa tarrata kiinni
Aina, kun huomasin, että Marika oli puhunut kiittäen ja arvostaen esimerkiksi yhdessä
askarteluista tai ruoista, joita lapsille tein,
kerroin lapsille, kuinka kivaa on, että he
ovat tykänneet yhteisestä tekemisestä ja
kuinka iloinen olen, että heidän äitinsäkin
tykkäsi asiasta. Kyselin myös, mitä kaikkea
kivaa äidin kanssa on tehty ja iloitsin heidän
kanssaan näistä yhteisistä tekemisistä. Hyvä
palaute hiipii väistämättä pienen ihmisen
matkassa hyvän kokemisen alkulähteille,
aivoihin ja sydämeen. ”Hyväpuhe” kasvaa
minikokoisistakin siemenistä ja sillä on
tapana kietoa kukoistukseensa ihmiset,
joita se kohtaa.

Ilon sanat tuovat iloa myös
sinulle – vaikket itse
kokemukseen osallistuisikaan
Muistan, kuinka minua ensimmäisten uusperhevuosien aikana harmitti, etten päässyt
esimerkiksi lasten syntymäpäiville, jossa
muu perhe oli paikalla. Muistan hyvin oman
äitini neuvot siitä, kuinka harmitus kuuluu
minulle itselleni, ei lapsille. Ennen kuin
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sanoisin lapsille mitään syntymäpäivistä,
olisi parasta, että vaihtaisin kaikki harmitukseen liittyvät sanat myönteisempiin.
Esimerkiksi syntymäpäivät ovat lapsille
ennen kaikkea iloinen asia. Jos et voi iloita
jostain osallistuen itse, voit iloita sinulle
tärkeiden ihmisten ilosta.

TARJA TÖRMÄNEN

Muistan tämän tuntuneen minusta joskus
hieman väljähtyneen purkan jauhamiselta,
mutta: kun purkassa on purukalustolle hyvää tekevää xylitolia, ei sen maun tarvitse
aina räjäyttää tajuntaa.

Kirjan toinen kirjoittaja Marika
Rosenborg on parisuhdevalmentaja, eroasiantuntija,
kirjailija ja äiti. Lisää Marikasta
luet uudenelamanvarit.fi.

Mutta – ja

Kuvat
Samuel Glassar

Tarja Törmänen on NLP-viestintävalmentaja, tietokirjailija, ja uusperheensä bonusmutsiksi kasvattama elämästä täysillä nauttiva
ihminen.

Rakastan tätä sanaparia ja sen mullistavaa
vaikutusta omaan ajatteluun ja sitä kautta
myönteisen muutoksen aikaansaamiseen.
Aina, kun huomasin ajattelevani; esimerkiksi edellä mainituista syntymäpäivästä:
”Mutta minä en ollut mukana”, vaihdoin
ajatukseni tietoisesti muotoon ”Ja minä
en ollut mukana”. Huomasin, että lauseen
perään ilmestyi kuin itsestään sana ”vielä”.
Ja tekee asioista tasavertaisempia ja myönteisempiä. Minulla se vei ajatuksia kohti
tulevaa.
Ja, koska uusperheessä, niin kuin kaikissa
perheissä, arjessa viestitään monista pienistä
käytännön asioista, joista voi tulla isoja
ongelmia viestinnän takutessa, toimii mutta-sanan vaihtaminen ja-sanaksi uskomattoman tehokkaana keinona siirtää asioista
eri mieltä olevat ihmiset samalla puolelle
pelikenttää tilannetta katsomaan.
*Masaru Emoton tutkimuksissa vesimolekyylejä jäädytettiin,
sen jälkeen, kun niille oli puhuttu eri asioista ja eri tavoin.
Vesi, joka sai kuulla rakkaudesta, jäätyi kauniiksi, symmetrisiksi kiteiksi. Vesi, jolle puhuttiin sodasta ja kuolemasta, jäätyi
rumiksi, epämuodostuneiksi kiteiksi.

Uusperheen käsikirja, Otava 2019
Rosenborg Marika, Törmänen Tarja
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Aina keltaisen auton
nähdessäni muistutan
itseäni kaikista niistä
asioista, jotka ovat
tärkeitä ja olennaisia.

Il

– mikä ihana syy hymyillä!
Marjo Lamminaho on huomannut, että oma elämä etenee liian usein
automaattiohjauksella. Silloin oma mieli sujahtaa helposti murheiden
taajuudelle. Miten lisätä iloa elämään?
Mitkä asiat tekevät sinut iloiseksi, nostavat
hymyn korviin tai saavat sinut nauramaan
sydämesi pohjasta?
Syitä iloon on monia, jollekin se on auringonpaiste, kevään tulo, ystävällinen kohtaaminen
kaupan kassalla, oma ja työkaverin onnistuminen, sujuva liikenne tai mukava keskustelu
läheisen kanssa, saunan lämmittäminen, kiireetön hetki omien ajatusten kanssa, kirjan
lukeminen.

Huomaa, niin osaat
Huomaatko ja osaatko nauttia niistä hetkistä,
jotka tuottavat sinulle iloa?
Saan liian usein itseni kiinni siitä, että kuljen
automaattiohjauksella, murehdin asioita ja
olen ajatuksissani erilaisten haasteiden parissa. Keltaisesta autosta on tullut minulle kiitollisuuden ankkuri, mikä muistuttaa siitä, että
voin suunnata huomioni niihin asioihin, joita
haluan enemmän elämääni.
Ilo on yksi niistä.
Elämämme ilon hetket lisääntyvät, kun kiinnitämme niihin huomiota ja tiedämme, mitkä
asiat saavat suupielemme nousemaan korviin
ja tuovat hyvän mielen. Voin tuntea iloa, vaikka kukaan ei olisi esimerkiksi kertonut hyvää
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vitsiä, joka naurattaa. Ilo asuu myös niissä pienissä arjen asioissa, kunhan vain huomaan ne.   
Aina keltaisen auton nähdessäni muistutan
itseäni kaikista niistä asioista, jotka ovat
tärkeitä ja olennaisia. Ne auttavat ja kannustavat minua huomaamaan, jos elämässäni
on liian vähän hetkiä, joista voin iloita. Kun
muistan, mikä on tärkeää, osaan tarvittaessa
vaihtaa suuntaa. Parempia valintoja on mahdollista tehdä suuntaamalla huomio siihen,
mikä juuri nyt on elämässä hyvin. Usein käy
niin, että yhtäkkiä huomaan hyviä asioita olevan paljon!
Hyvien asioiden huomaaminen ja lisääntyminen elämässämme tekee meistä onnellisempia
ja vahvistaa hyviä piirteitä itsessämme ja
muissa ihmisissä. Meidän on myös helpompi
kohdata toinen ihminen, kun huomaamme
onnistumiset ja hyvän.

Kokeile keltaista autoa
Kuinka paljon näet keltaisia autoja liikenteessä? Kokeile! Kun kiinnität huomiosi yhteen
iloa tuottavaan asiaan; vaikkapa keltaiseen
autoon, huomaat, miten paljon niitä on.

MARJO LAMMINAHO
MB Master Coach,
elämäntaidon valmentaja,
EIF-Enneagrammiohjaaja,
BrainID-mentor, Toimiva
arki -kouluttaja ja NLP
Practitioner.
Kirjoittaja on esimies- ja
työyhteisövalmentaja sekä
laadukkaan asiakaspalvelun
ammattilainen, joka syttyy
ihmisistä ja erilaisista kohtaamisista.

Kiinnitä huomiota siihen mihin kiinnität
huomiota – se lisääntyy.
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MoniNainen ihaNainen,
ilo olla kokoNainen!
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Äiti, vaimo, ystävä, tytär, kummitäti, yrittäjä, onnistuja, sisko ja vaikka mitä
muuta. Kun Mari Rosenlund miettii syitä iloita naiseudestaan, on lista
ilahduttavan pitkä. Kuinka hän on oppinut iloitsemaan näin monipuolisesti
ja taitavasti? Osansa asiassa on NLP:llä. NLP:n löytämisen kokemus oli
Marille kuin mielen kokovartalohieronta olisi alkanut avata jumeja.
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Miten upeaa onkaan olla nainen! Sellainen
moninainen erilaisine puolineen; äiti, vaimo,
ystävä, tytär, kummitäti, yrittäjä, onnistuja,
sisko ja kaikkea muuta. Miten mahtavaa on
olla juuri niin upea, valmis ja mahtava nainen kuin olen. Sellainen, joka osaa olla hellä,
mutta riittävän raju. Joka osaa olla järkevä
ja rationaalinen ja myös luova ja heittäytyjä.
Joka määrittää rajat ja voi siksi niitä myös
muokata. Joka tunnistaa tunteensa ja osaa
niitä käyttää. Joka mokaa ja oppii niistä.
Jolla on jatkuva tiedonjano, oppimisen ilo
ja kehityksen nälkä.
Naisena saa olla kokeileva, kujeileva, intohimoinen ja innostunut. Olet varmasti kuullut
sanonnan ”Nainen on naiselle susi”. Mitä jos
suden tilalle olisikin sisko tai sielunsisko? Riippuu varmasti siitä, mikä on oma uskomuksesi asiaan ja millaisten lasien läpi itse kukin
meistä tarkastelee naisia ja omaa naiseuttaan.
Omissa ajatuksissani naiset yhdistyvät sydänten kautta, tunteen tai intuition kautta. Meitä

Minä kuitenkin valitsen, miten sisäinen ääneni minua kohtelee,
millä äänensävyllä se minulle puhuu ja millaisia asioita kertoo.
sydämellä yhdistettyjä yhdistää aitous. Sielunsiskojen kanssa voi näyttää tunteitaan, jakaa
ajatuksia ja he kulkevat vierellämme tukien,
kannustaen, haastaen ja kuunnellen. He luottavat meihin ja me heihin. Ystävyyttä ilman
sanoja ja sanojen kanssa. Välimatka, aika, ikä
tai muutkaan seikat eivät erota sellaisia, jotka
sydän on kerran yhdistänyt.
Mitä tämä oivallus vaati minulta? Reilut 37
vuotta ja helmikuussa päättyneen Lahden
NLP Practitioner -koulutuksen!

Mitä matkan varrella tapahtui?
Olin pakannut itseeni 37 vuoden ajan kaikenlaista: riittämättömyyttä, uskomuksia, oletuksia, mielikuvia, ristiriitoja. Olen kohdannut
naisena vähättelyä, sivuuttamista ja epäilyksiä. Olen kohdannut oletuksia siitä, millainen
minun tulisi olla tai minkä näköinen minun
kuuluisi olla. Olen useasti ollut jotenkin
liikaa; liian suulas, liian näkymätön, liian
heikko, liian vahva, liian nuori, liian ymmärtämätön, liian ymmärtävä, liian jämäkkä,
liian lepsu. Matkallani olen kohdannut satoja
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(huonoja) neuvoja siitä, minkälaiseksi minun
olisi hyvä tulla ja millainen olla. Ja arvatkaahan,
kuka niitä huonoja neuvoja on useimmiten antanut? Minä itse! Kyllä, sisälläni asuu pieni kiukkuinen, epävarma, kriittinen minä, joka ajoittain
kuiskuttelee korvaan.
Minä kuitenkin valitsen, miten sisäinen ääneni
minua kohtelee, millä äänensävyllä se minulle
puhuu ja millaisia asioita kertoo. Miten vaikeaa
onkaan olla itselleen ystävällinen, tsemppaava,
hyväksyvä, rehellinen, armollinen, innostava?
Miten helppoa onkaan olla jyräävä, kriittinen,
heikkouksia osoittava ja lannistava. Moninaisine puolineni on toisaalta myös helppo ohittaa
oma itsensä ja mennä oman roolin taakse. Epävarmuus itsestä, omista ajatuksista ja tunteista

on helppo tukahduttaa pullantuoksuisen
äitiyden, intohimoisen vaimon tai tärkeän
uranaisen roolin taakse. Positiivinen yhteys
itseen katkeilee herkästi, jollei sitä ylläpidä.
Tätä yhteyttä vahvistetaan itsetuntemuksella ja oman itsensä arvostuksella.

Ja sitten siirryin NLP-polulleni!
Olin jo vuosia tutustunut itseeni, tunteisiini
ja ajatuksiin erinäisin metodein ratkaisukeskeisyyden, positiivisen psykologian ja
narratiivisuuden mallein. Syksyllä 2018
hyppäsin NLP Practitioner -koulutukseen.
Ja mitä kaikkea se minussa avasikaan!
Aiemmin opiskelin muita varten, mutta
vihdoin tuli se hetki, että opiskelin itseäni.

Oivallukset,
oppimiset,
tähtihetket,
uskallukset ja
tuki näytettiin
myötäinnolla.
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Harjoituksissa sain purkaa uskomuksia,
rakentaa uusia ajatusmalleja, muokata mennyttä ja ideoida tulevaisuutta. Itselleni suurin
oivallus oli, että 14 vuotta rooliristiriidoissa
eläneenä – olenko pullantuoksuinen maalla
asuva äiti vai kaupungin sykkeessä viihtyvä uraa tekevä nainen – tuli päätökseensä.
Oivalsin, ettei minun tarvitse olla joko-tai,
vaan saan olla sekä-että! Wau, mikä helpotus!
Minun ei tarvitse muokkaantua sopimaan
tiettyyn rooliin vaan annan itselleni luvan olla
sitä, mitä olenkin!

Kaikki tarvittava
on jo minussa, kunhan
minua autetaan se
löytämään.
NLP ravisteli hellästi juuttuneita ajatusmallejani sekä uskomuksiani itsestäni ja muista.
Se käänsi ja väänsi ajatuksiani niin paljon,
että jotain kliksahti paikoilleen. Toisaalta
uusia ajatusuria tuli niin paljon, että ajoittain
on vaikea valita, miten ja mitä ajatella. Jos
NLP:tä vertaa hierontaan niin kunnon hieronnan jälkeen tulee usein tunne siitä, että hengitys vapautuu ja kulkee vaivattomasti, ryhti
oikenee ja kolotus häviää. Kunnon NLP:n
jälkeen tulee tunne, että ajatus juoksee ja kirkastuu, koko olemus aukeaa itsetuntemuksen
vahvistettua ja hymy hiipii huulille. Ja ennen
kaikkea tulee tunne siitä, että olen hyväksytty
ja hyvä juuri tällaisena, juuri tässä. Mitään
poistamatta, mitään lisäämättä. Kaikki tarvittava on jo minussa, kunhan minua autetaan
se löytämään.

Myötäintoa!
Lukuisten harjoitusten lisäksi tai jopa niitä
merkittävämpi seikka oli koulutuksemme
yhteishenki ja ihmiset, jotka pelkäämättä
sukelsivat syvään päätyyn avaten itsensä
reflektoinnille ja mahdollistivat toinen toisilleen turvallisen tilan työskennellä itsensä
kanssa. Kouluttajamme, Myötätuulen Tuuli
Paltemaa, Jaana Ovaska ja Elina Gambardella
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vahvistivat ryhmässämme olevaa hyvää, luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. He ja me
kaikki ryhmäläiset yhdessä mahdollistimme
asioiden työstön, uudet harjoitukset, kokemukset ja tuntemukset. Koulutuksessamme
oli myös useampia herrasmiehiä. He antoivat
erilaisia näkökulmia, haastoivat monenlaisissa
asioissa ja houkuttelivat toisenlaisia ajatuksia
esiin. He olivat turvallisia, luotettavia ja heitä
vasten oli hyvä peilata omaa itseään.
Oivallukset, oppimiset, tähtihetket, uskallukset ja tuki näytettiin myötäinnolla. Innostuttiin toisen onnistumisesta ja eläydyttiin siihen.
Näin vahvistettiin vielä entisestään toistemme
onnistumista ja kaikkea sitä hyvää, mitä meissä jo on.

Mitä NLP toi naiseuteeni?
NLP on minulle avoimuutta, ennakkoluulottomuutta, mahdollisuuksia, itsetuntoa,
kukoistusta ja liima, joka kokoaa minut yhtenäiseksi. Verrataan hierontaan: hyvän niskahieronnan jälkeen kaipaa usein myös jalkojen
aukaisua. NLP yhdistää parhaimmillaan
sinun eri osasi ja aikamääreet, ajatukset, tunteet, aistit sekä fyysisen puolen ja historian,
nykyisyyden ja tulevaisuuden. NLP on kuin

Minä uskallan olla se ihminen, joka olen:
keskeneräinen, mutta kuitenkin onnellinen,
oudon edessä epävarma
ja kuitenkin tiedonhaluinen,
joskus ratkaisujen edessä pelokas,
hämmentynyt ajatusten paljouden keskellä,
ja kuitenkin
myös pienistä yksityiskohdista haltioitunut.
Vielä paljon muutakin minä olen,
jotain, mitä ei aina osaa kuvailla.
Minä uskallan katsoa itseäni,
rakastaa itseäni sellaisena kuin olen.
Ja antaa myös muiden nähdä minut tällaisena,
rakastetaan minua sitten tai ei.
– Ulrich Schaffer
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UUSIA POLKUJA HELSINGISSÄ
SYKSY 2019
NLP PRACTITIONER
arkisin (to-pe)
Helsingin aikuisopisto
5.9.2019 - 3.4.2020
Ilmoittautuminen avautuu
3.6. klo 10.00
www.helao.fi
NLP PRACTITIONER
viikonloppuisin
Valmennustila Roba43
20.9.2019 - 22.3.2019
Aloitus ja lopetus pe-su, muut päivät la-su
NLP MASTER PRACTITIONER
viikonloppuisin
Valmennustila Roba43
11.10.2019 - 8.3.2020
Aloitus ja lopetus pe-su, muut päivät la-su

Kyllä, sisälläni asuu
pieni kiukkuinen, epävarma,
kriittinen minä, joka ajoittain
kuiskuttelee korvaan.

mentaalinen kokovartalohieronta, joka avaa jumeja
ja kokoaa yhtenäiseksi. Itsetuntemus ja -luottamus
vahvistuvat ja samalla kaikki se, mitä minussa on.
Tutustumalla itseesi ja kaikkeen mitä olet, rakennat
ystävyyssuhdetta itsesi ja sisäisten ääniesi kanssa.
Olen oman ainutkertaisen elämäni aktiivinen toimija.
Nyt on paljon helpompaa vaientaa sisäistä kriitikkoa
ja vahvistaa innostajan ääntä. Mitä sanoisinkaan
tänään itselleni, mistä voisin itseäni juuri tänään
kiittää?
Vahvistamalla itseäni olen avoimempi. Minulla on
voima antaa itsestäni enemmän myös muille. Tunnen
itseni kokonaiseksi, hyväksytyksi ja osaavaksi. Kohtaamisista tulee entistä aidompia ja vaikuttavampia.
NLP antaa syyn juhlistaa naiseutta ja sen vallattomia
puolia päivittäin. Toki kun tietoisuus itsestä kasvaa,
kasvaa myös vastuu itsestä, itsensä huolehtimisesta ja
huoltamisesta. NLP antaa välineet, työn ja tuloksista
nauttimisen saat tehdä ja kokea sinä itse!

NLP PRE-TRAINER
viikonloppuisin

NLP Master Practitioner -koulutuksen käyneille

Lisätietoa ja viikonloppukoulutuksiin
ilmoittautuminen osoitteessa www.neway.fi
Valmennukset tai
NLP Trainer Anu Vihonen
anu.vihonen@neway.fi,
040 510 8246
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NLP- kesäkurssin aiheita ovat mm.
n
n
n
n
n
n
n
n

NLP-perusoletukset
Miellejärjestelmät ja oppiminen
Mielikuvaeditointi
Assosiaatio ja dissosiaatio
Matka tulevaisuuteen
Menneisyyden muokkaaminen
Uskomusten kanssa työskentely
Metaforat, kieli ja mieli yhteistyössä

Ajankohta:
ma 10.- pe 14.6.2019
klo 9.00-15.00
Paikka:
Iso-Roobertinkatu 43, Helsinki
Hinta
5 päivää
225,- / hlö

Koulutus sisältää tehokkaita tekniikoita, joilla
n
n
n
n
n
n
n

Voi muuttaa omaa ajatteluaan
Opitaan huomaamaan ja ymmärtämään ihmisten erilaisuus
Voi nujertaa ikävän kokemuksen aiheuttamaa tunnetta
Muutetaan rajoittavia uskomuksia mahdollistaviksi
Motivoidutaan ja motivoidaan parhaiten
Tavoitteet kannattaa asettaa ja miten ne saavutetaan
Muutetaan kielteinen kokemus myönteiseksi

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
Soita tai laita sähköpostia meille:
kaija.kettunen@walkku.fi p. 040 450 9907
jonna.pekkala@walkku.fi p. 040 5034 595

NLP lyhyesti

Valmennustila Roba43
17. - 18.8.2019
7. - 8.9.
5. - 6.10.

NLP-kesäkurssi
14-17-vuotiaille

MARI ROSENLUND
Kirjoittaja Mari Rosenlund on
Toisintekijät Oy:n onnistumisten
etsijä, inhimillinen vaatija ja näkökulmien moninkertaistaja. Sekä
mm. äiti, vaimo, kouluttaja, ystävä,
työnohjaaja, kummitäti...Ja kaikkea, mitä hän haluaakaan olla.

NLP on lyhenne sanoista Neuro Linquist Programming, eli vapaasti
käännettynä oman sisäisen käyttöjärjestelmän (mieli ja kieli)
ohjelmointia. NLP on käytännöllinen ja konkreettinen tapa, jolla voi
tutkia ja muokata olemista ja tekemistä, totuttuja tapoja ja jo
koettuja kokemuksia.
NLP-kurssilla tehdään ja kokeillaan, tutkitaan omia ajatuksia ja
kokemuksia, oivalletaan ja löydetään uusia, parempia tapoja
ajatella ja tietenkin pidetään myös hauskaa!

www.elamanhuoltamo.fi

NLP-kesäleiri 14-17 vuotiaille
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Rakkaudesta
teatteriin
Suuri draamallinen näyttelijä
antaa koko maailman katsoa
sisimpäänsä ja yksityisimpäänsä,
siihen, jolle käsikirjoituksen keksitty
todellisuus on antanut toisen muodon.
–Judith Weston

Seija Mauro sanoo elävänsä parhaillaan klassikkoaikaa ja se näkyy hänen elämässään mm. kulttuurielämysten valinnassa. Inspiraation uusimpaan
Ammattilaisia-sarjan juttuunsa Mauro sai haltioiduttuaan
kotikuntansa kirjastossa Lokki-näytelmässä esiintyneestä
Ella Mettäsestä ja hänen hienosta roolityöstään. Aihe johdatti
kohtaamaan myös toisen Ellan. Lue Mauron rakastetun
Ammattilaisia-juttusarjan uusin kirjoitus teatterista ja
näyttelijäntyöstä.

Näin Ella Mettäsen kotikuntani kirjastossa
joulun välipäivinä, kun hän esitti yhdessä
kollegansa Eero Ojalan kanssa Anton
Tsehovin näytelmän Lokki. Esityksen
toteutti vain nämä kaksi näyttelijää,
lennossa roolista toiseen hypäten. Olin
haltioissani. Kuka on tämä nuori nainen?
En ollut lukenut Ella Mettäsestä sanaakaan, enkä nähnyt aikaisemmin missään
teatteriesityksessä. Myöskään en ollut
lukenut parivaljakon esittämästä Lokista.
Lokin aplodien jälkeen kävelin kysymään
haastattelua Ammattilaisia-sarjaan.
Ella kertoi, että Teatteri Jurkkaan tulee
lähiaikoina heidän Niskavuoren Heta
-esityksensä. Päätin katsoa sen ennen
haastattelua.
Teatteri Avoimissa Ovissa esitetään myös
Niskavuori-näytelmä, sen huomasin.
Niskavuori jos mikä sopii klassikko-
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aikaani, jota elän parhaillaan. Luen ja ihastelen klassikoita, jotkut uudelleen vuosien
tai vuosikymmenten jälkeen, jotkut vasta
ensimmäistä kertaa. Päätin nähdä myös
Avoimien Ovien Niskavuoren ja haastatella
jotakuta siinä esiintyvää näyttelijää. Teatterista ehdotettiin Ella Pyhältöä, Ella siis
hänkin.
Kumpaankin haastatteluun menin ilman,
että olin etukäteen lukenut haastateltavistani netistä tai muualta. Niin olen toiminut
lähes kaikkien haastateltavieni suhteen.
Se on hyvä tapa – minulle.
Tässä ovat kahden Ellan miksi ja miten:
miksi valitsivat näyttelijän ammatin; miten
tekevät työtä, esimerkkejä roolihahmojen
löytymisestä; miten kokevat onnistumisen
ja erityisesti sen, miksi ylipäätään edelleen
tekevät tätä työtä.
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Ella Mettänen
Ella Mettäselle ammatinvalinta oli selvä jo
kahdeksanvuotiaasta saakka. Polkuni kohti
ammattinäyttelijyyttä alkoi sketseillä, sanoo
Ella. – Tein ala-asteella kaverini Emman
kanssa sketsisarjan ”Hömppäsen pariskunta”, jossa oli mm. laulu Täti Moonika.
Pukeuduimme vanhempieni hassuihin vaatteisiin ja esitimme sketsisarjaa naapureille.
Sketsejä alettiin sitten pyytää muuallekin,
syntymäpäiville, muihin tapahtumiin. Kirjoitimme myöhemmin uusia sketsejä ja myös
näytelmiä. Esitimme niitä myös koulussa.
– Hömppösen pariskunnasta polku näyttelijäksi siis alkoi. Vahvistusta urahaaveelleni
sain musiikkiteatteri Mustista, jossa opiskelin neljä vuotta yläasteen ja lukion aikana.
Mustissa teatteriharrastus alkoi muuttua
hyvin ammatilliseksi. Lukion kävin Kallion
ilmaisutaidon lukiossa.
– Kallion ilmaisutaidon lukion jälkeen
mielessäni ei ollut muuta mahdollisuutta
kuin teatteriopinnot ja ammattinäyttelijän
ura. Hain Teatterikorkeaan kolme kertaa
ja Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelmaan, Nätyyn kaksi kertaa,
joista toisella pääsin. Jos en olisi päässyt,
en tiedä, mitä olisin tehnyt. Mitään muuta
vaihtoehtoa ei mielessäni yksikertaisesti
ollut. Korkeakouluihin hakemisen lomassa
opiskelin vuoden Lahden kansanopiston
teatteritaiteen koulutuksessa.
Lahden kansanopistossa opiskeli samaan
aikaan myös Eero Ojala. Ellalla ja Eerolla
alkoi syntyä idea kahdestaan esitettävästä
Lokista, koska se on molempien mielestä
todella kiinnostava näytelmä. Molemmat
olivat myös aiemmin näytelleet Lokissa: Ella lukioaikanaan ja Eero Oulussa ollessaan.
Maisterin paperit Nätyltä Ella Mettänen
sai 2016, ja sitten alkoi paljon tekemisen
aika. Oli kahden vuoden kiinnitys Tampereen teatteriin, oli nuorten näyttelijöiden
Meriteatteri ja sen näytökset, oli Lokki ja
esitykset sen kanssa ympäri Suomea, oli
vierailu Ryhmäteatteriin. Ella kertoo, että
se oli liikaa.
– Tein päällekkäin monta projektia, tein
ihan liikaa. Uuvuin, tosin minulla ei ollut
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uupumisdiagnoosia enkä pitänyt erityisiä
sairauslomia. Mutta uupunut olin. Jätin
sitten kiinnitykset ja muutenkin vähensin
työtä. Niitä uupumisvelkoja makselen
tavallaan vielä nyt.
Tsehovin Lokia Ella Mettänen näyttelee
edelleen. – Kierrämme eri puolilla Suomea,
nyt seuraavaksi menemme Lappiin. Lokin
esityksestä teemme kaiken itse: tuotamme,
markkinoimme, myymme ja esitämme itse.
Tampereen teatterityön tutkinto-ohjelma
valmentaa dramaturgiseen ajatteluun ja itsenäiseen tekijyyteen. Onneksi pääsin juuri
sinne, sieltä sain hyvän opin. Monipuolinen
itsenäinen tekeminen sopii minulle erittäin
hyvin.

Olemista, ei näyttelemistä
Miten on mahdollista, että kaksi ihmistä
pystyy näyttelemään Lokin kymmenkunta
roolia? Miten näytelmä hoituu kahden
näyttelijän voimin niin, että yleisö pysyy
kärryillä?
Lokki on tulosta monen vuoden työstä, Ella
toteaa. – Näytelmässä on monia kiinnostavia rooleja, joita olen halunnut näytellä ja
joita olen saanut näytellä. Roolit ovat ajan
myötä tulleet tutuiksi.
– Roolin täytyy olla kehossa ja psykodynaaminen logiikka täytyy olla selkeä. Kun
olen roolissa, oma kroppani tuntuu kuin
kyseisen roolin kropalta, ikään kuin ei olisikaan enää oma. Silloin en näyttele, olen.
Olen roolissa ja samalla myös oma itseni.
Tietysti myös näyttelemistä tarvitaan.
Jotkut roolit vaativat näyttelemistä jopa
hyvin karrikoidusti.
Kullakin roolilla on oma lähtöpisteensä.
Kuinka roolit ovat Lokissa syntyneet ja
kehittyneet? Ella ottaa Lokista kaksi esimerkkiä.
Nina Mihailovna Zaretšnaja. – Ninan
roolin rakentumisessa oli ensin halu, sitten
puhetapa ja sitten keho. Olen nähnyt Ninasta monta versiota. Halusin, että Nina on
maalainen. Vaikka hän on tyttömäinen, hänessä on mielestäni myös hyvin paljon maa-

laismaisia piirteitä. Tätä kuvaamaan tuli
ihan itsestään oma murre, tai paremminkin
murteen kaltainen yleiskieli. Kieli ja puhetapa alkoivat vaikuttaa fysiikkaan, löytyivät
mm. Ninalle omanlaisensa käsien asennot –
ja ne taas auttavat roolissa pysymiseen. Jos
hukkaan roolissa olemisen, spesifi fyysinen
ele toimii ankkurina ja palauttaa rooliin.
Irina Nikolajevna Arkadina. – Arkadinalle
halusin tietynlaisen katseen. Katse vaikutti
pään liikkeisiin ja ryhtiin. Se taas puolestaan
vaikutti arkadinamaisen äänen löytymiseen.
– Näyttelijäksi opiskeleminen on esteen
purkamista, ettemme näyttelijöinä estäisi
itse itseämme. Roolihahmojen aihiot ovat
jo olemassa valmiina opiskelun, elämän
havainnoinnin ja työryhmäkeskustelujen
ja erityisesti työryhmässä leikkimisen ja
kokeilujen kautta. Sitten ne ikään kuin
vain ilmestyvät. Mutta eivät ne siis tyhjästä
ilmesty, tuo kaikki on ollut jo ennen roolihahmon ilmestymistä. Miten se tarkkaan
ottaen tapahtuu; sitä on joskus vaikea
pukea sanoiksi, eikä kaikelle sanoja löydy
milloinkaan. Ihan kaikkea ei voi palastella,
miten rooli on hahmonsa saanut. Ne vain
syntyvät, mutta vuosien ammattitaidon kartuttamisen ansiosta.
Myös Niskavuoren Hetan Ella Mettänen
näyttelee kahdestaan Eero Ojalan kanssa.
Sama ihmetys minulla katsojana: miten ihmeessä kaksi näyttelijää, lähes paljaalla näyttämöllä ilman rekvisiittaa? Miten suuretkin
joukkokohtaukset ja useat hoituvat kahden
näyttelijän voimin ilman, että minä katsojana putoaisin kärryiltä? Osansa toki lienee
sillä, että näytelmän juoni on minulle tuttu.
Hetan halusin tuoda tähän aikaan ja yritin
ottaa pois niskavuorelaista entuudestaan
tuttua tyyliä, sanoo Ella. – Hetan roolihahmossa on paljon hienovaraista ja tiedostamatonta, vaikea sanoiksi pukea miten se
syntyi. Näytelmän rengin hahmoa osaan
kuvata paremmin. Luin roolia paljon ääneen. Luin todella kovalla äänellä, niin että
seinät kaikuivat. Rengin puhetyyli syntyi
todellisten ihmisten havainnoistani. Äänen
ja puhetyylin kautta rengin hahmo tuli
kroppaani.

Vaivattomuuden tunne kertoo
onnistumisesta
– Onnistumisen tunne on vaivattomuuden kokemusta. Vaikka takana on paljon
työtä, onnistunut esitys on vaivatonta, se
tuo iloa, se on leikkiä. Koen onnistuneeni,
kun tunnen luoneeni jotain uutta; kun olen
ollut vuorovaikutuksessa yleisön kanssa,
olemme yhdessä jakaneet iloa.
– Tarvitsen myös palautetta, ja paljon
hyvää palautetta olenkin saanut. Tiedän,
että olen edelleen hävettävän riippuvainen
palautteesta.
– Teatteri Jurkassa näyttelijä näkee esityksen aikana varsin selvästi yleisön ja sen
reaktiot. Yleisö ei ole näyttelijöiltä piilossa,
vaikka niin kuvitteleekin. Itse
lipsahdan silloin tällöin tulkitsemaan
yleisön reaktioita. Tiedän, että silloin väistämättä lipsahdan myös pois läsnäolosta.
Hengitys on hyvä ankkuri, jonka kautta
pystyn pikaisesti palaamaan läsnäoloon
roolissani. Kullakin roolilla on myös omia
kehollisia ankkureita, vaikkapa käsien
asento Lokin Ninalla.

Armo ja empatia
– Ne hetket, jolloin tunnen olleeni vuorovaikutuksessa yleisön kanssa, viestivät
minulle, että teen tärkeää työtä. Tähän
mennessä kaikki työtarjoukseni ovat
tulleet onnellisten sattumien ja ulkoisten
virikkeiden kautta. Juuri nyt mietin syvästi,
mihin suuntaan haluan jatkaa, mitä haluan
tehdä. Tiedän, että minulle on hyvin tärkeää näytellä ja olla sellaisissa projekteissa,
joissa esitykset tuovat katsojille helpotusta
elämään, tuovat armoa ja iloa.
– Näyttelijänä haluan lisätä ymmärrystä ja
myötätuntoa. Haluan jatkaa freelancernäyttelijänä ja erityisesti haluan jatkaa
palvelukoti- ja muita laitoskeikkoja, haluan
mennä näyttelijänä ihmisten luo sen lisäksi
että näyttelen teatterille pyhitetyissä paikoissa. Maailmassa on tällä hetkellä paljon
vihaa ja rakkaudettomuutta. Teatteri ja
taide, varsinkin silloin kun se menee ihmisten luo, lisää hyvinvointia, iloa ja rauhaa
ihmisille.

Roolin täytyy
olla kehossa ja
psykodynaaminen
logiikka selkeä.

Hella Wuolijoki, Niskavuoren Heta
Teatteri Jurkka
Sovitus Ella Mettänen, Eero Ojala ja
Henri Tuulasjärvi
Ohjaus Henri Tuulasjärvi.
Rooleissa Ella Mettänen ja Eero Ojala
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Ella Pyhältö
Ella Pyhältö kuuluu niihin ihmisiin, jotka
tietävät tulevan ammattinsa jo syntyessään.
Heti kun Ella oppi puhumaan, hän alkoi
puhua näyttelemisestä. Ellan äiti on äidinkielen opettaja, perheessä luettiin paljon ja
äiti vei tytön usein teatteriin. Kerran kun
näytös alkoi, Ella kuiskasi äidille: ”Minun
pitäisi olla tuolla eikä täällä.” Tuolla hän
tarkoitti näyttämöä.
Ella Pyhältö kertoo, että hän oli koko lapsuutensa ja nuoruutensa ajan aktiivisesti
mukana Hämeenlinnan Miniteatterissa.
– Aloitin siellä noin 8-vuotiaana. Se on
ainutlaatuinen paikka lapsille ja nuorille,
Miniteatterilla on omat mahtavat tilat ja
siellä tehdään todella kunnianhimoisia juttuja. Voin kyllä sanoa, että siellä oli toinen
kotini.
Lukion Ella kävi Tampereella, koska ilmaisutaidon lukio löytyi sieltä, Tampereen
Yhteiskoulun lukiosta. Vuonna 1995 hän
kirjoitti ylioppilaaksi ja aloitti valmistumisen ammattinäyttelijäksi opiskelemalla mm.
puhe- ja draamataidetta ja hahmometodia.
Hahmometodi on näyttelijätyön metodi,
jonka tarkoitus auttaa näyttelijää olemaan
läsnä tässä käsillä olevassa hetkessä, olemaan kontaktissa tunteisiinsa ja olemaan
autenttinen teatteri-ilmaisussaan. Tekemisen sijasta pyrkimys on olla olemisen tilassa
hyväksyen tämä hetki kaikkine siihen sisältyvine tunteineen. Hahmometodin juuret
löytyvät hahmoterapiasta ja zen-buddhalaisesta filosofiasta. Keskeinen ero hahmoterapiaan on siinä, että hahmometodin tavoite
ei ole psykoterapia teatterin lavalla, vaan
näyttelijän autenttinen teatteri-ilmaisu.
– Ammattinäyttelijänä olen toiminut vuodesta 2001. Valmistuminen ammattiin on
ollut pitkä ja raskaskin tie. Ehkä helpommalla olisin päässyt, jos olisin opiskellut
näyttelijäksi TEAKssa (Taideyliopiston
Teatterikorkeakoulu) tai Nätyssä (Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelma) ja saanut maisterin paperit. Nyt
42-vuotiaana on mahdollista pohtia näin,
nuorenahan ei edessä olevan tien pituutta
onneksi tiedä. Ja oikeastaan sama, mitä
reittiä ammattiin valmistuin. Joka tapauk-
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sessa olisin nyt tässä, sillä tiesin ammatillisen päämääräni jo syntymästäni saakka,
Ella pohtii.
Ella Pyhältö näyttelee parhaillaan Niskavuori: Loviisa ja Heta -näytelmässä Loviisan, Siipirikon ja Jaakon rooleissa. Loviisan
roolissa Ella tuo katsojalle hyvin autenttisesti niskavuorelaisen miniän elämän.
Loviisan asema talon ja perheen jäsenten
arvoasteikossa sijaitsee alimmaisena, ja
varsinkin Heta näyttää sen selkeästi, kuten
Loviisa toteaakin: Eihän saavin paino ole
mitään Hetaan verrattuna. Hänhän painaa
joskus, niin että silmissä pimenee.
Ella Pyhältön Loviisa rakastaa ja taistelee, on
sekä kova että pehmeä, taipuu mutta ei taivu.
Siipirikkona Ella on myötätuntoa herättävä, hellyttävä, nöyrä palvelija.

Maltti on valttia

Työryhmän ja ohjaajan näkemykset auttoivat paljon.
Katsoja pääsee Siipirikon roolin kautta
miettimään, olisiko Siipirikolla annettavaa
nykyajalle, tälle materiaalista mammonaa
hamuavalle ajalle? Kyllä, huomaan itse vastaavani!

Itsessä sisällä ilman että egoni
on tiellä
Dialogin tutkija Willian Isaacs on todennut, että hyvässä dialogissa keskustelijoiden
välinen tila alkaa soimaan. Keskustelijat istuvat ikään kuin leirinuotiolla, kuuntelevat
ja puhuvat. Antavat tilaa toisilleen ja keskusteltavalle aiheelle, eivät tyrmää toinen
toistensa mielipiteitä. Sitten teemaa alkaa
kasvaa ja täydentyä jollain uudella, mistä
kukaan ei aikaisemmin tiennyt. Välitila alkaa soimaan!

Roolitekstiä täytyy aluksi lukea paljon, paljon, toteaa Ella Pyhältö. – Siinä vaiheessa
en pyri mihinkään, maltti on valttia. Annan
tilaa, jotta rooli alkaa vähitellen elää. Olen
enemmänkin kuulolla ja annan roolin lähteä kertomaan, miten hän haluaa ilmentyä
näyttämöllä. Niskavuori-näytelmän Loviisan rooli lähti roolin sisältä ulospäin ja alkoi vähitellen itse elää. Kun näin tapahtuu,
tulee tunne, että olen ikään kuin toteajan
asemassa: ”Ahah, nyt se rooli tekikin
näin.” Se on hieno tunne.

Jotain samankaltaista kuulen Ella Pyhältön
onnistumisen kokemuksessa. – Minulla on
tunne, että olen pysynyt itsessäni ja välittänyt teemaa ilman että egoni olisi tiellä.
Olen pysynyt itseni sisällä ja samalla nähnyt vastanäyttelijät ja heidän rajansa kirkkaasti ilman sumuverhoa. Koen olevani yhteydessä vastanäyttelijöihin ja yleisöön. En
koe yksinäisyyttä. Ilma kulkee, saan happea
ja keho on vapaa olemaan tässä ja nyt. Kehoni ja mieleni ovat yhtä. Onnistuminen on
kohottava tunne.

Näytelmän Siipirikko on vastarooli Hetalle,
Hetan kovuudelle ja ahneudelle. Siipirikko
ihmettelee silmät suurena minkä ihmeen takia ei tämä, jota heillä jo on, riittäisi. Miksi
pitäisi saada lisää ja uutta, eikö vanha koti
olisi kyllin hyvä. Ella Pyhältö sanoo, että
Siipirikko on hänelle valoa ja iloa. Sen
valon ja ilon tunteen voi katsoja selvästi
aistia, Ellan silmät tuikkivat ja puheesta
kuultaa valo.

– Ulkoinen palaute on tärkeää varsinkin
ennakko- ja ensi-iltanäytösten yhteydessä,
silloin, kun näytelmä on vielä luonnosvaiheessa. Kritiikin ja ulkoisten palautteiden
pohjalta saadaan esitykseen variaatioita.
Työryhmän, ohjaajan ja ystävien palautteita
kuulen mielelläni koko ajan. Niistä on minulle suurta apua.

– Siipirikon rooli lähti rakentumaan ulkoa
sisälle. Lähdin liikkeelle Siipirikon kävelytyylistä, ulkoisesti havaittavasta vammasta,
ontumisesta. Oman tekemisen ja työryhmässä yhdessä tekemisen kautta Siipirikko
siirtyi ulkoisesta sisältäpäin koontuvaksi.

Pyhältö kertoo, että hänelle on ollut jo
lapsuudesta lähtien selvää, että näyttelijän
perimmäinen tarkoitus on palveleminen.
– Luin lapsena Uuno Kailaan runoa Pallokentällä, uudestaan ja uudestaan:

Näyttelijä on palvelija

Näin: pallokentän laitaan
eräs rampa poikanen
oli seisahtunut alle
sen suuren lehmuksen
Pojat juoksivat notkein säärin
yli pallokentän sen.
Eräs seisoi hievahtamatta,
eräs raajarikkoinen

Näyttelijänä
pääsen tekemään
näkyväksi
inhimillisiä tuntoja.

joka, ruumis tärisevänä,
iho harmaana kääntyi pois
kuin ruskean nutun alla
sydän pakahtunut ois.
– Luin, samastuin poikaan ja itkin. Äitini joutui panemaan runokirjan piiloon, kun halusi
suojella minua toistuvilta samaistumisitkuilta.
Näyttelijänä pääsen nyt tekemään näkyväksi
inhimillisiä tuntoja, vaikkapa niitä, joita tämä
runon rampa poika kokee.
– Olen koko urani ajan ollut freelancer ja
saanut näytellä useissa teattereissa monia
koskettavia ja herättäviä rooleja. Roolieni
kautta olen voinut olla peilinä katsojille ja
saanutkin heiltä palautetta. Muistan yhden katsojan, joka lähetti viestin, miten Avoimet Ovet
-teatterin Huojuva talo vaikutti häneen itseensä.
Hän kertoi, että ei ollut ollut lapseensa minkäänlaisessa yhteydessä viiteentoista vuoteen, välit
hän oli katkaissut jonkin riidan jälkeen. Esityksen nähtyään hän otti lapseensa yhteyttä!
– Monet teatterit, esimerkiksi juuri Avoimet
Ovet tekevät äärimmäisen tärkeää työtä. Jos
mahdollista, näyttelen niissä niin kauan kuin
jaksan. Toivon saavani näytellä rooleissa, joilla on merkitystä ihmisten elämälle. Erityisen
tärkeänä pidän myös sitä, että viedään teatteri
heidän luo, jotka eivät muutoin teatteriin pääsisi. Olen iloinen, että Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön kautta on tarjoutunut mahdollisuus
vierailla mm. Palvelukodeissa Matkalla-esitykseni kanssa. Esitys koostuu runoista. Olen sen
itse rakentanut, ohjannut ja myös itse esitän.
– Toivon, että näyttelijänä olen lisäämässä ihmisille toivoa ja voimaa, saamassa naisen ääntä
kuuluville, lisäämässä ymmärrystä ja ihmisyyttä. Uskallan jopa sanoa, että haluan lisätä työni
kautta maailman rauhaa!

Hella Wuolijoki. Niskavuori: Loviisa ja Heta
sovitus ja ohjaus Heini Tola
rooleissa Mirva Kuivalainen, Jukka Pitkänen,
Ella Pyhältö
musiikki Salla Markkanen
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TEATTEREISTA
TEATTERI AVOIMET OVET
Näyttelijä Liisi Tandefelt perusti 1994 teatteri Avoimet Ovet oman jo 1970-luvulla alkaneen kiertuetoimintansa tueksi.

AMMATTINÄYTTELIJÄKSI kutsutaan henkilöä, joka on saanut Näyttelijäliiton jäsenyyden. Jäsenyyden saa joko
koulutuksen suorittamisen tai koejäsenyyden kautta.

Teatteri ilmoittaa manifestikseen ”Tunne, aisti, oivalla”. Sitä se toteuttaa tuottamalla sisällöllisesti ja taiteellisesti korkeatasoisia, ajatuksia herättäviä draamaproduktioita.

KOULUTUS
- Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyönlaitos / tanssitaiteenlaitos (TEAK)
- Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitos (Näty)
- Sibelius-Akatemian oopperalaulun koulutusohjelma
- vastaava koulu ulkomailla

Ohjelmiston pääpaino on omissa tuotannoissa; kevät- ja syyskausille tuotetaan molemmille yksi ensi-ilta,
jota seuraa 30 esitystä. Toteutus nojaa omaleimaiseen pelkistettyyn teatteriestetiikkaan. Etusijalla on esitysten sanoma ja sisäistynyt näyttelijätyö. Vuosittain teatterilla on noin 125 esitystä ja yli 10 000 katsojaa.

KOEJÄSENYYS
Määräaikaiseksi koejäseneksi voidaan hyväksyä kahden näyttelijäharjoittelijavuoden jälkeen tai muuta kautta
kaksi vuotta ammatissa toimimisen jälkeen. Koejäsenyys kestää vähintään neljä vuotta.

Heini Tola on toiminut teatterin taiteellisena johtajana ja ohjaajana vuodesta 2004 ja jää eläkkeelle tänä
vuonna. Näiden viidentoista vuoden aikana hän on ohjannut, dramatisoinut ja sovittanut lähes 20 teosta.
Heini Tolan aika ollut naisten aikaa. Kirjailijat, lavastajat, säveltäjät, koreografit ovat pääsääntöisesti olleet
naisia. Vain kerran on mies ohjannut Avoimissa Ovissa Heini Tolan aikana, muissa teattereissa ohjaukset
ovat 70-prosenttisesti miesten käsissä. Näytelmät ovat tarjonneet hienoja rooleja. Heinin idoli on Minna
Canth, joten ei ihme, että teatterin 20-vuotisjuhlanäytelmäksi syksyllä 2018 valittiin Minna Canthin Papin
perhe.

Varsinaiseksi jäseneksi siirron edellytyksenä on vähintään kuusi vuotta työskentelyä ja opiskelua työn ohella
liiton määräaikaisena koejäsenenä.

TEATTERI JURKKA
Suomen pienin ammattiteatteri ja ainoa huoneteatteri Teatteri Jurkka on perustettu vuonna 1953, se on
toiminut samassa huoneessa Helsingin Kruununhaassa vuodesta 1954.
Teatterin toimintaa ylläpitää Huoneteatteri Jurkan Kannatusyhdistys r.y. ja Emmi Jurkan Säätiö. Säätiön
tarkoituksena on tukea teatteritaidetta ja -harrastusta sekä nuoria näyttelijöitä.
Jurkan ohjelmistossa korostuu teatteritilan intiimiys. Jurkan näyttämö on pieni, näyttelijä on aina lähikuvassa ja jokainen katsoja on aitiopaikalla.
Teatteri Jurkassa on tuotettu merkittäviä kotimaisia kantaesityksiä kuten Heini Junkkaalan, Rosa Liksomin, Pasi Lampelan, Juha Jokelan ja Laura Ruohosen nykynäytelmiä sekä klassikkotulkintoja muun
muassa Maria Jotunin, August Strindbergin ja William Shakespearen teksteistä.
Suomen Teatterit ry valitsi Jurkan Vuoden teatteriksi vuonna 2013. Valintaperusteissa todetaan muun
muassa, että Teatteri Jurkka on onnistunut sinnittelemään 60 vuoden ikään persoonallisena, omalaatuisena ja itsenäistä linjaa toteuttavana huoneteatterina. Sen intiimi tila on muodostunut vahvuudeksi,
joka nostaa näyttelijän työn intensiiviseen lähikuvaan, jolloin ollaan tämän taidemuodon perimmäisten
kysymysten äärellä.
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voivat herättää uudelleen elämään. Susanna
vilahtaa myös tulevaisuusverhojen taakse kurkistamaan, miten rohkeusnappia tai iloisten
tunnelmien nappia käytetään.

PÄÄTOIMITTAJAN KYNÄSTÄ

Iloa, oivalluksia ja NLP-taitoja lapsille
Tietokirjailijana ja kiireenkesyttäjänä tunnettu Anja Kulovesi
totesi, että NLP-taidoille on tilausta, myös lasten osalta ja alkoi
kirjoittaa lastenkirjoja, jotka sisältävät NLP:tä. Kulovesi kokee,
että kirjoittaminen on väline yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Eikä haittaa ole siitäkään, jos aikuinen, joka ei vielä tunne
NLP:tä saa ensikosketuksensa aiheeseen satukirjan sivuilta.
Mieli-kirjasta kertoo tässä lehdessä kirjan kirjoittaja itse.

Mitä haluat Susanna-kirjoilla
lapsille opettaa?

Keiden kanssa Susanna kirjoissa
seikkailee?

En varsinaisesti opettaa mitään, ennemminkin auttaa löytämään. Tavoitteeni
kirjoissa on rohkaista lukijaa hyödyntämään mielikuvituksen ja myönteisen
asenteen voimaa. Kirjan päähenkilö on
koulutyttö Susanna, joka löytää uusia
näkökulmia, kohtaa pelkoja ja oppii
iloitsemaan asioista, joita hänellä jo on.
Kirjoja voi ajatella tarinallisina tietokirjoina tai lasten NLP-taitojen oppaina.

Susannan kolme mekaanista maskottia
auttavat Susannaa hyödyntämään sellaisia taitoja, joita hänellä on. Esimerkiksi
Rane Robotti on kova touhottamaan
ja harjoittelee pysähtymistä etsimällä
viisaita kysymyksiä. Viheltelevä jäätelönmyyjä osaa muuttaa tunnelmia. Sillä on
voimalaulukokoelma ja myös Susanna
ystävineen oppii tilaamaan unimaailman
nettikaupasta omat voimalaulunsa. Tiedonjyviä nokkiva lintu rakastaa uusia sanoja ja etsii niille merkityksiä. Susannan
voimalauseet taitavatkin olla NLP-kielelle
viritettyjä. Kirjan lukijat pääsevät miettimään omia voimalauseitaan tai piirtämään onnellisten asioiden aarrekarttoja.

Millaista palautetta olet saanut
kirjoista?
Kirjoista on tullut myönteistä palautetta
lukijoilta: lapsilta ja aikuisilta. Tuntuu
siltä, että NLP-taidoille on tosiaan tilausta. Kirja on rakennettu siten, että tarinoiden opit on helppoa viedä käytäntöön ja
omaan elämään: jokaisen luvun lopussa
onkin pientä puuhaa ja pohdintaosio
lukijoita varten. Paitsi että ala-asteen
opettajat ovat hyödyntäneet sitä, useat
aikuiset ovat kertoneet käymistään hedelmällisistä keskusteluista lasten kanssa.
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Millaisessa ympäristössä
kirjassa liikutaan?
Ajattoman ihmettelyn maailma on täynnä uskomattoman mielenkiintoisia asioita. Jos hämmästelet, tutkit ja ihastelet
niitä, aika katoaa ja olet juuri vilahtanut
Kellomaailmasta Ajattomaan maail-

Olen monesti ajatellut, että lasten toiminnasta ja ajattelusta on mallitettavissa paljon NLP:tä. NLP:hän on mm. sitä,
mitä me jo valmiiksi teemme hyvin ja onnistuneesti, sen havaitsemista, palastelemista ja edelleen kehittämistä. Elämä
tuo mukanaan palautetta ja kokemuksia, joista lapsi alkaa
muodostaa uskomuksia ja osa hyvistä ja toimivista malleista
kolhiintuu, jopa katoaa kokonaan. Ne on kuitenkin mahdollista löytää ja ottaa käyttöön uudelleen, joskus vieläpä entistä
parempina. Yksi tapa oivaltaa on tarinoista oppiminen. Me
ihmiset olemme kautta aikojen omaksuneet uusia tietoja ja
taitoja tarinoista. Anja Kuloveden NLP:tä sisältävät Susanna-kirjat on tarkoitettu lapsille ja niistä ilahtuu sekä uutta
näkökulmaa saa myös aikuinen. Näitä NLP:tä sisältäviä tarinoita lukisi mieluusti enemmänkin.

Lastenkirjojen parissa on suloista luopua joistain vakavan aikuisen rajoituksista. Maailmassa, joka tuntuu yhä vaikeammin hallittavalta,
on lohdulliselta muistuttaa itseään ajatusten ja
arkisten valintojen voimasta.

Kirjoittaja
Anja Kulovesi on tietokirjailija ja NLP Master
Practitioner, joka on kiinnostunut työn tulevaisuudesta ja hyvän elämän tasapainosta

PÄÄTOIMITTAJAN KYNÄSTÄ
Susanna-sarjan kirjat
Susannan salainen maailma. 2017, Sun Innovations
Susannan selviytymisopas, 2018, Sun Innovations
Susanna ja pienten tekojen kerho, ilmestyy syksyllä 2019
Kirjojen kirjoittaja: Anja Kulovesi, kuvitus Fanny Wiik

maan. Niiden välillä on näkymättömiä
ovia. Susannalla on Hyvä haltiakummi,
jolta hän oppii monia ihmeellisiä asioita. Kummitäti lahjoittaa tytölle myös
ihmettelyn silmälasit. Pysyttelemällä
yhdessä paikassa kerrallaan, näkemällä,
kuulemalla ja tuntemalla sen, voi saada
kiireettömän elämän reunasta kiinni
yksi hetki kerrallaan. Tavallinen arkikin
voi paljastua seikkailuksi. Haltiakummi
opettaa Susannalle myös, miten tehdään
aikamatkoja menneisyyteen ja löydetään
onnelliset muistot sieltä, missä ne ovat
hyvässä tallessa. Susanna oppii, että
hyvin kuvitellusta tulee melkein totta.
Ihanat lomamuistot valtameren tuutulauluineen ja miljoonien tähtien yövaloineen

Toive: 200 ihmistä, ihmisten puolesta
NÄIDEN NUORTEN NAISTEN TULEVAISUUTTA
koskevia päätöksiä tekee seuraavat neljä vuotta
200 ihmistä. Heistä 92 on naisia ja 108 miehiä.
On arvioitu, että tulevaisuudessa yhä useampi
päättäjä on nainen; päätöksenteko naisistuu niin
yhteiskunnassa kuin yrityksissäkin. Mielikuvamme
ja tällä hetkellä myös tietämyksemme ihmiskunnan
historiasta kertoo meidän eläneen miesvaltaisessa
maailmassa.
Hienoa, että naiset pääsevät käyttämään ääntään
voimakkaammin. Riittääkö se? Ketä ja mitä kaikkea
muuta meidän on hyvä huomioida? Voisiko olla,
että tasa-arvoa on nimenomaan ja erityisesti se,
että kaikki me äänestämme ihmistä, sukupuolesta
riippumatta. Ja voisiko tasa-arvoa elämälle olla
arvostaa kaikkea elävää tällä maapallolla. Miten
voimme tehdä sen nykyistä paremmin?

Luna ja Heini, palanen parasta
Suomea sekä ilo kokea elämä
Kuva: Sari
Suopää
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Olen kirjoittamassa kirjaa elämästäni.
Pohdin siinä, miten minusta on tullut
sellainen kuin olen. Vuosikymmenten
saatossa olen ymmärtänyt, että on joitakin erityisen merkittäviä asioita, joilla
on ja on ollut vaikutusta persoonallisuuteni kehittymiseen. Yksi niistä on äitini
varhainen kuolema.
Olin 16-vuotias, kun äitini kuoli autoonnettomuudessa. Jäin ainoana lapsena
hankalaan tilanteeseen isäni kanssa,
joka suri vaimonsa menetystä niin, että
voimia ja ymmärrystä ei juurikaan riittänyt teini- ikäisestä tyttärestä huolehtimiseen.

Postia kauniilla
käsialalla
Tiina Luomanen menetti äitinsä yllättäen, ollessaan vain 16-vuotias.
NLP:n avulla hän on ymmärtänyt, miten kokemus on vaikuttanut hänen
persoonallisuutensa kehittymiseen. NLP:llä on ollut Tiinan elämässä
iso rooli oman itsen löytämisessä ja itselle ominaisten selviytymiskeinojen
tunnistamisessa. Omista kokemuksista on parhaillaan syntymässä kirja,
jota tehdessä Tiina sai postia yllättävältä ja toivotulta taholla.
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Elämä ennen äidin kuolemaakaan ei ollut aina yksinkertaista ja ymmärrän, että
lapsen mielelle liian vaikeat ja raskaat
kokemukset saivat minut kehittämään
selviytymiskeinoja ja toimintatapoja,
jotka myöhemmin elämässä eivät olleet
minulle hyväksi. Eilisen onnistuneesta
ratkaisusta tuli siis tämän päivän ongelma, niin kuin NLP:ssä olemme tottuneet
toteamaan.
Otin liian pienenä liian paljon vastuuta.
Jos asiat eivät sujuneet, kuten oli tarkoitus, syytin siitä usein itseäni. Kasvoin
vahvaksi ja vaativaksi, liiankin vahvaksi.
Tai oikeammin kasvatin vahvan kuoren, jonka alla pelkäsin ja jännitin koko
ajan, koska joku huomaa, että en sittenkään ole riittävän hyvä tai oikeanlainen.
Suojakilven kantaminen kävi raskaaksi
ja elämässä tapahtui niin paljon hyviä
ja iloisia asioita, että niiden voima ja
valo houkuttelivat yhä useammin esiin
sen puolen itsestäni, joka oikeasti koin
olevani.
Selviytymisessäni ja oman itseni löytämisessä keskeisiä ovat olleet NLP:sta löytämäni oivallukset siitä, miten kartta ei ole

maasto. Asiat eivät ole välttämättä sitä,
miltä ne minusta tuntuvat.
Kun erikoistuin erityisopettajaksi, tein
lopputyöni yläkoululaisten oppimista rajoittavista uskomuksista. Tutkin
yläkoulun erityisluokan oppilaiden käsityksiä itsestään oppijoina ja vertasin
niitä saman koulun musiikkiluokkalaisten käsityksiin itsestään. Olin järkyttynyt tuloksista.
Lapset ja nuoret luovat itsestään hämmästyttävän varhain käsityksiä, jotka
estävät heitä paitsi oppimasta, myös
luottamaan itseensä oppijoina. Karkeasti yleistäen musiikkiluokkalaiset
ajattelivat, että he voivat oppia mitä
tahansa. Heille oli myös selvää, että on
ihmisiä, jotka osaavat ja haluavat heitä
auttaa, jos siihen on tarvetta. Erityisoppilaat olivat tukahduttaneet käsitystään
itsestään mm. omaksumalla perheen
ja sukulaisten uskomuksia ja keskeneräisiä totuuksia. Joku oli vakuuttunut,
että ei voi oppia matematiikkaa, koska
suvussa kukaan naisista ei matematiikkaa osannut. NLP:n uskomusten muuttamisen keinoin teimme harjoituksia ja
tulokset olivat rohkaisevia.
Kirjani teemoina ovat erityisesti häpeä
ja perhesalaisuudet. Tärkeänä osana ylipäätään tunteiden tunnistaminen, tunnelukot ja niistä vapautuminen. Tähän liittyen olen huomannut, kuinka suuri tarve
on tunteita ja salaisuuksia käsitteleviin
koulutuksiin ja coachauksiin. Meidän
monien menneisyydessä on salaisuuksia
ja lukkoja, jotka vain odottavat, että ne
tunnistetaan ja avataan. Kun ne saadaan
avattua, alkaa kokemukseni mukaan
tapahtua ihmeitä.

Eilisen
onnistuneesta
ratkaisusta tuli
siis tämän päivän
ongelma.
lähettääkö hän minulle taivaasta postia
silloin, kun elämässäni tapahtuu hyviä
asioita. Surin sitä, että en tiedä, onko
hän koskaan lähettänyt taivaasta postia
vain minulle niin, että paketin päällä
lukisi hänen kauniilla käsialallaan kirjoitettuna ”Tiinalle”. Viikon kuluttua äitini
84-vuotias serkku soitti ja kysyi, olenko
kiinnostunut äitini aikoinaan hänelle
lähettämistä kirjeistä.
Kirjeet oli kirjoitettu äitini kauniilla
käsialalla ja niiden kautta opin hänestä
paljon sellaista, mistä en ollut mitään
tiennyt. Ihmeitä tapahtuu. Joskus kirjeitä tulee taivaasta saakka.
Kirjoittaja
Tiina Luomanen
KM, virka-apulaisrehtori
NLP Trainer &Consultant
Certified Business Coach
työyhteisösovittelija
ratkaisu- ja voimavarakeskeinen
työnohjaaja

Kirjotin kirjaani kuvitteellisen keskustelun äitini kanssa. Pohdin, että

Selviytymisessäni ja oman itseni löytämisessä
keskeisiä ovat olleet NLP:sta löytämäni oivallukset siitä,
miten kartta ei ole maasto.
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Perusta
NLP-klubi
Haluaisitko harjoitella lisää NLP:tä? Se on helppoa. Valitse itseäsi
kiinnostava aihe ja kutsu porukka koolle. Tehkää yhdessä harkkoja,
mallitusta ja jakakaa kokemuksia NLP:n hyödyntämisestä. NLPyhdistys kannustaa jäsenistöään itseohjautuvaan toimintaan:
tapa uudistaa NLP:tä ja toimia yhteisöllisesti on NLP-klubi.
Mitä se esimerkiksi voi tarkoittaa – lue lisää.

NLP-klubien tavoitteena on jäsenten
NLP-osaamisen kasvattaminen.
Uutta NLP-toimintaa!

jakaa tuloksiaan, esim. blogissa, lehdessä, seminaarissa jne.

NLP-klubeissa opit hyödyntämään
NLP-työvälineitä laajemmin ja monipuolisemmin omassa elämässäsi sekä
jaat kokemuksiasi muiden kanssa.
Ensimmäinen paikallinen klubi on kokoontunut Tampereella tänä keväänä:
lue Soili Hämäläisen artikkeli Tampereen klubi-illasta tämän lehden sivuilta
80–81. Klubi voi toimia myös virtuaalisesti ja koota ihmisiä ympäri Suomen
keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia tietyn teeman äärelle.

Klubeissa voi olla aiheena esimerkiksi NLP:n
soveltaminen mm.:
• asiakaspalvelussa
• vanhemmuuden voimavarana
• parisuhteessa
• itsetuntemuksen syventäjänä
• urheilijan tavoitteiden saavuttamisen tukena
• opettajan työkaluna.

NLP-klubin voi perustaa kuka vain
ja minne vain. Yhdistys tukee klubin
toimintaa mm. tarjoamalla tehokkaan
viestintäväylän, auttamalla kokoontumispaikan löytymisessä sekä koordinoimalla osallistujien tietoja. Klubin
perustaminen ja/tai toimintaan osallistuminen on loistava mahdollisuus vaihtaa
kokemuksia NLP:n soveltamisesta käytäntöön. Ryhmässä jaetaan ajatuksia,
joita osallistujat jäsenet ovat havainneet
toimiviksi ja kokeillaan harkkoja. Osallistujia voi yhdistää kiinnostus NLP-harjoitusten soveltamiseen erityisesti tietyllä
aihealueella, vaikkapa opettajan, hoitajan tai valmentajan työssä.
Klubien tavoitteena on sen jäsenten
NLP-osaamisen kasvattaminen. Jokainen klubi voi itse valita, miten haluaa

NLP-klubin voivat perustaa myös esim. NLPkouluttajat tai NLP-coachit yhteistyön kehittämiseen ja osaamisen jakamiseen.

Miten voin perustaa klubin? Mistä löydän
muiden perustamia ryhmiä?
1. Kun sinulla on klubi-idea ja muutama
innokas klubilainen ja aloituskokoontuminen takana, ota yhteyttä ryhmien koordinaattoriin Ivi Maunuksela-Maliseen:
nlpillat@nlpyhdistys.fi
2. Saat mallin klubin esittelystä. Ivi voi myös
auttaa sinua tekemään esittelyn.
3. NLP-yhdistys jakaa tietoa klubeista viestintäkanavissaan, mm. nettisivujen tapahtumakalenterissa ja Facebookissa. NLP-klubista
kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan
toimintaan suoraan sinulle. Suosittelemme
myös Facebook-ryhmän perustamista toiminnan tukemiseksi ja markkinoimiksesi.
FB-ryhmän nimeksi toivomme: NLP-klubi
aihealue/paikkakunta.
Rohkeasti kokeilemaan!

Klubien oivalluksista jaetaan tietoa
kaikille NLP-yhdistyksen jäsenille.
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Neljä naista innostui kehittämään NLP-paikallistoimintaa Tampereella.
Syntyi vapaamuotoinen Koko elämän NLP-klubi. Ensimmäisessä illassa
harjoiteltiin ja vaihdettiin kokemuksia arjessa toimivasta NLP:stä.
Toimittaja ja valmentaja Soili Hämäläinen kertoo tässä jutussa lisää
klubin toiminnasta. Lue, innostu tulemaan mukaan tai perustamaan

Haluamme
NLP:n elämään

oma klubi omalle paikkakunnalle.

NLP Practitioner ja Master -koulutuksien kuluessa kuulee usein toiveita, että olisipa joku konsti, millä opitut
asiat pysyisivät aktiivisina koulutusjaksojen välillä ja
taidot kehittyisivät myös koulutuksen jälkeen.
NLP Practitionerit Elina Nyman, Jaana Heikkilä, Kirsti
Hahl ja Maria Karkki Suoste perustivat Tampereelle
NLP-klubin, jonka tavoitteena on pitää NLP mukana
arjessa – klubin teemana on koko elämä. Naiset toivovat, että mukaan liittyy lisää väkeä – myös vain vähän
NLP:tä tuntevat ovat tervetulleita.
Energisen nelikon jäsenet työskentelevät eri aloilla:
Jaana on opinto-ohjaaja, Kirsti lyhytterapeutti, Elina
ja Karkki yrittäjiä. Yhteistä heille on halu harjoitella
NLP:tä ja jakaa kokemuksia kivassa porukassa. Kun tullaan eri aloilta, kokemuskenttä ja elämänpiiri laajenevat.
– Olen kaivannut jotain tapaa, millä pitää NLP mielessä
koulutuksen jälkeen, sanoo Jaana.
– Usein käy niin, että kurssin jälkeen innostus pikkuhiljaa hiipuu, eikä tule käytettyä koulutuksen antamaa
oppia, Kirsti jatkaa. Ajattelen, että on kiva harjoitella
vanhojen kurssituttujen kanssa ja samalla tavata uusia,
samanhenkisiä ihmisiä. Sillä tavalla voi laajentaa ympyröitä.
Elinan mukaan Koko elämän NLP-klubissa on rento
meininki.

Karkki (vas), Elina, Jaana ja Kirsti lähtevät
innolla jatkamaan NLP-taitojen harjoittelua
klubi-illoissa. NLP rocks!
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On tärkeää saada NLP
toimimaan arjessa.

Kiva jakaa kokemuksia.
– Tyypit ovat mukavia ja avarakatseisia. Kannattaa osallistua. Ja jos et oikein tiedä mitä NLP on, sitten vasta
kannattaakin osallistua, hän vakuuttaa.
– Elämästä 90 prosenttia on arkea, siksi on tärkeää saada
NLP toimimaan juuri arjessa. Ja arjen asioissa jokainen on
asiantuntija.
Myös Kirsti on sitä mieltä, että aikaisempaa NLP-tietoa ei
välttämättä tarvita:
– Oma tavoitteeni on oppia paremmin ohjaamaan, koska
haluan käyttää NLP:tä työssäni. Voisi olla hyvä, jos
mukana olisi myös sellaisia, jotka eivät NLP:stä juuri
tiedä, sillä todennäköisesti minun asiakkaanikaan eivät
tiedä, Kirsti pohtii.
Tällä tavalla klubi voisi toimia myös tapana tutustua
NLP:hen. Elina ja Jaana tukevat tätä ajatusta:
– Jokuhan voisi siitä saada inspiksen ja lähteä vaikka
präkkärille tai liittyä yhdistyksen jäseneksi, he arvelevat.
Karkki kiteyttää omat toiveensa ja samalla koko klubin
annin:
– Avartavia keskusteluja, mielenkiintoisia näkökulmia,
haastavia katsantokantoja ja energiaa!
Toukokuussa klubissa tehdään aistikävely, ulkona ja
sisällä.
Lisätietoja: facebook-ryhmä NLP-klubi Tampere
Kirjoittaja
Soili Hämäläinen

nlp-toiminta | sirpa silventoinen ja tuuli paltemaa

Lahden Onnellinen keho -illassa helmikuussa
levittäydyimme värikäille joogamatoille Hämeenkadun Mental Roomissa. Kehon onnellisuutta
oli tullut tutkimaan 12 eri-ikäistä naista. Maija
Heinosen hauskasta ja osaavasta ohjauksesta intoutuneina kävimme läpi koko kehon liikeratoja
päästä varpaisiin. Selvitimme pienten harjoitteiden avulla, kuinka onnelliselta kehomme tuntui.
Joogamatoilta kuului ajoittaista voihkintaa, joka
kertoi erilaisista lihasten kireyksistä. Omat kipeät
kireydet löysin oikean käden ranteesta. Enpä ollut
ymmärtänyt tehdä rannevenytyksiä useita tunteja
kestäneen hiirellä työskentelyn jälkeen.
Illan päätteeksi Tuuli Paltemaa ohjasi kehoteemaan liittyvän NLP-harjoituksen. Jaoimme
keskuudessamme ajatuksia onnelliseksi tekevistä
asioista. Hahmotimme kehossa kohdan, jossa
onnellisuus tuntui vahvimmin, lisäsimme tähän
vielä onnellisuutta kuvaavan liikkeen ja äänen,
sekä värin. Lopulta olimme valmiita sukeltamaan
yhteiseen onnellisuuden keitokseen.

NLP-illat ovat NLP-yhdistyksen jäsenille tarkoitettuja asiantuntijoiden vetämiä valmennus-, koulutus- ja kokemusiltoja.
Paikallisia iltoja löytyy ympäri Suomen. Tänä vuonna iltoja on
enemmän kuin koskaan aiemmin! Mitä illoissa tapahtuu?
Tänä keväänä Lahdessa on tutkittu Onnellista kehoa,
useammassa NLP-illassa. Tapahtumissa käynyt Sirpa Silventoinen
pohtii, miten muistaisimme arjessa varata aikaa rauhallisille,
kehon elpymistä tukeville hetkille. Tuuli Paltemaa kokemuksellisti
onnellisemman kehon harjoitukseen.
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Maaliskuun NLP-illassa jatkoimme Mari Helmisen ohjaamana kehon onnellistamista hengittämällä kehoomme lisää pituutta, joustavuutta
ja tilaa. Rentoutimme kehoa ja mieltä. Mari
”keho-couchasi” meitä upeasti ja tuntui, että
joogamatolle voisi vaikka nukahtaa rauhallisen
venyttelyn ja vahvan hengittelyn seurauksena.
Illan päätteeksi Tuuli kumisutti shamaanirumpuaan maagisesti ja ajelehdimme loppurentoukseen. Olo oli tämän jälkeen hyvin kevyt ja tuntui,
että mieltä kuormittavat huolet ja kehon kireydet
olivat haihtuneet pois.

Muista kehoa
Kuinka hyvin muistamme kuunnella omaa
kehoamme? Useilla meillä kehoraasu kulkee
mukana eikä välttämättä pidä melua itsestään.
Muistammeko huomioida, miten hienosti keho
tottelee meidän päähänpistojamme, kun niskat
väärällään selaamme kännykkää haluten pysyä ehdottoman intensiivisesti some-uutisten
äärellä? Keho antaa kyllä vinkkejä: esimerkiksi
pitkän istumisen jälkeen se kipuilee. Olisi aika
lähteä jaloittelemaan, mutta tuleeko noustua vai
sinniteltyä edelleen peppu tiiviisti penkissä ja
selkä kyyryssä tietokoneen ääressä? Määrittääkö
kiireiseksi buukattu aikataulu viikkoamme vai
muistammeko varata aikaa myös rauhallisille
kehon elpymistä tukeville hetkille? Muistamme-

ko kiittää ja silittää kehoamme? Oma arkinen,
usein ajattelematon toimintamme jättää muistijälkiä kehoomme.
On pitkälti itsestä kiinni, minkä verran kukin antaa aikaa kehonhuollolle. Keho ei pysy kunnossa
itsestään tai automaattiesti. Iän karttuessa kehosta tulisi huolehtia yhä enemmän. Tähän ei välttämättä tarvita kuntosalikorttia tai trendijumppia.
Jo oman ajattelun fokustamisella pääsee pitkälle.
Säännöllisellä, päivittäin tapahtuvalla huomion
kiinnittämisellä kehoa aktivoiviin liikkeisiin esimerkiksi kävellessä, seisoessa tai maatessa, saa
aikaan paljon hyvää.
Maijan ja Marin vinkit mielessä pyrin seuraavan
kerran hömppäsarjaa katsellessa tekemään samanaikaisesti pientä vatsajumppaa, ainakin mainoskatkojen ajalla. Päätän myös muistaa silloin
tällöin hengittää syviä, hyviä hengityksiä, ajatella
lempeitä ajatuksia ja tuntea mitä tunnen, niin keholla kuin mielellänikin.
Onnellinen keho -illoissa saimme monipuolista
tietoa siitä, kuinka voimme edistää kehomme
onnellisuutta ja kuinka onnellinen keho asuu
onnellisessa mielessä ja toisinpäin. Itsensä äärelle pysähtyminen ja hengittely lempeän liikkeen
kanssa saa mielen valoisammaksi ja kehon tyytyväisemmäksi.
Kirjoittaja
Sirpa Silventoinen
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Mieliharkka
Onnellinen keho onnellisessa mielessä ja sama toisinpäin
Tämä Tuuli Paltemaan harjoitus avaa ja monipuolistaa onnellisuuden tunnetta. Sen
voi tehdä itsekseen tai yhdessä toisten kanssa. Lahden NLP-illassa teimme tämän
ryhmässä, jolloin saimme moninkertaistettua onnellisuuden kokemuksen. Harjoituksen voi tehdä millä tahansa tunteella ja tuntemuksella. Tavoitteena on avata
ymmärrystä ko. asiaa kohtaan, runsastuttaa sen kokemista, tuoda uusia näkökulmia
ja ankkuroida voimavarakokemus käytettäväksi tilanteissa, joihin tätä tunnetta tarvitsee tai haluaa lisätä.
• Anna mieleesi tulla kokemuksia, muistoja ja ajatuksia onnellisuudesta. Huomaa
missä nämä ajatukset ovat.
• Keskity tuntemaan kehosi tuntemuksia ja anna tuntemusten vahvistua. Huomaa,
missä tuntemus tuntuu erityisesti ja millaisia miellepiirteitä sillä on, esimerkiksi:
• Jos tämä tunne ja tuntemus olisi väri, mikä se olisi?
• Jos tämä tunne ja tuntemus olisi jokin ääni, mikä se olisi? Tai jos sillä olisi ääni,
mikä se olisi? Se voi myös sanoa jotain, jos näin olisi, mitä se sanoisi?
• Jos tämä tunne olisi jokin kehon asento tai liike, mikä se olisi?
• Entä, jos tällä tunteella olisi jokin metafora tai symboli, mikä se olisi?
• Kerro ryhmässä omasta tunteesta ja sen kokemisesta. Kaikki osallistujat saavat
kokeilla kertojan kokemusta ottamalla kehoon saman asennon, liikkeen ja
kuvittelemalla kertojan miellepiirteet, symbolin jne. Suhtaudu uteliaasti toisten
kokemuksiin, vaikka aluksi jokin kokemus tuntuisi oudoltakin. Kokeile rohkeasti,
mitään ei tarvitse muuttaa itsessään.
• Huomaa, mitä alkuperäiselle tunteelle ja tuntemukselle tapahtuu, kun kokeilet
muiden ryhmäläisten kokemuksia. Sinun ei tarvitse tehdä mitään muutoksia,
riittää, että huomaat mitä sinussa tapahtuu. Jos mitään ei tapahdu, huomaa se.
• Tehdään piirin keskelle rinki, jonka sisään ankkuroidaan kaikkien osallistujien
onnellisuuskokemus.
• Lopuksi astutaan rinkiin ja annetaan kaikkien näiden onnellisuuskokemusten
integroitua itseen juuri itselle sopivalla tavalla.
Lahden NLP-illassa huomasimme, kuinka monin eri tavoin koemme onnellisuuden
kehossamme ja mielessämme. Ja kuinka erilaisia kokemuksia jokaisella meillä oli
omissa kokemuksissamme. Joskus onnellisuus on pientä ja tasaista, toisinaan taas
isoa, kumpuilevaa ja äänekästä. Jollain onnellisuus tuntuu ennen kaikkea kehossa,
toinen taas saa mielikuvissa parhaiten kokemuksen siitä. Kaikilla tunne levisi ja
syveni sekä kehoon että mieleen harjoituksen aikana. Joskus onnellisuus saa
kehon liikkumaan, toisella kerralla se rauhoittaa liikkeen. Se voi olla herkkää
ja hiljaista hyräilyä tai rajua rock and rollia ilmakitaralla. Kaikille
kokemuksille on oma, hyvä paikkansa ja aikansa.
Harjoitus
Tuuli Paltemaa

TULE MUKAAN TOIMINTAAN!
Haluatko olla mukana tekemässä NLP:stä paremmin tunnettua ja laajemmin sovellettua
välinettä? Olemme päivittäneet strategiaamme sekä arvojamme ja meneillään on
mielenkiintoisia kehityshankkeita. Tule mukaan vaikuttamaan, kehittymään kanssamme
ja kehittämään toimintaamme. Kysy lisää 040 544 5550 tai pj@nlphdistys.fi.

Asiaa Suomen NLP-yhdistykselle? Tavoitat meidät:
Koko hallitus: hallitus@nlpyhdistys.fi | Puheenjohtaja: pj@nlpyhdistys.fi
Varapuheenjohtaja: varapj@nlpyhdistys.fi | Talousvastaava:
talous@nlpyhdistys.fi | Jäsenasiat: jasenasiat@nlpyhdistys.fi

Kaikille avoimet tutustumisillat ja jäsenten NLP-illat: nlpillat@nlpyhdistys.fi
Ilmoitukset nettisivuille ja MIELI-lehteen: ilmoitukset@nlpyhdistys.fi
MIELI-lehden toimitus (juttuehdotukset, valmiit jutut): mieli@nlpyhdistys.fi
NLP-tapahtumat (esim. kotimaiset ja kansainväliset konferenssit): tapahtumat@nlpyhdistys.fi
Yhdistyksen yhteystiedot ja ajankohtaista tietoa, mm. tapahtuma- ja koulutuskalenterin löydät nlpyhdistys.fi.
Osallistu keskusteluun ja seuraa ajankohtaisia uutisia Facebookissa: NLP-yhdistys ry

LISÄTIETOA PAIKALLISTOIMINNASTA SAAT ALUEVASTAAVILTA
HELSINKI JA PÄÄKAUPUNKISEUTU Pirkko-Hillevi Alhokoski: helsinki@nlpyhdistys.fi, 045 264 8445
HÄMEENLINNA Tuula Masalin: hameenlinna@nlpyhdistys.fi, 0400 600 050
HUOMIO! UUSI NLP-iltojen vetäjä haussa! Lisätietoja Tuula Masalinilta.
JYVÄSKYLÄ Iiris Hassi, jyvaskyla@nlpyhdistys.fi, 050 573 2813
ETELÄ-KARJALA Terhi Selonen: lappeenranta@nlpyhdistys.fi, terhi.selonen@luukku.com, 040 521 8968
MIKKELI Eeva-Liisa Tamski: mikkeli@nlpyhdistys.fi, eeva-liisa.tamski@porstua.fi, 0500 359 054
PÄIJÄT-HÄME Tuuli Paltemaa: paijat-hame@nlpyhdistys.fi, 050 414 5179
SATAKUNTA (PORI & RAUMA & Ympäristö) Kati Välimäki, 040 833 1914, kvalimaki@gmail.com ja
Kari Palomäki kar.palo@dnainternet.net
SEINÄJOKI Janne Turunen: seinajoki@nlpyhdistys.fi, 050 546 9630
TAMPERE Soili Hämäläinen: tampere@nlpyhdistys.fi
TURKU Terhi Mäkiniemi: turku@nlpyhdistys.fi, 040 584 7710
VAASA Anneli Haapaharju, 050 302 8041, vaasa@nlpyhdistys.fi, anneli.haapaharju@ahdata.net
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Nainen halusi elää täyttä
elämää, sellaista elämää,
josta hän nautti.

Hän keskittyisi siihen,
mihin voi vaikuttaa. Omaan
elämäänsä, omiin ajatuksiin ja
omiin tekoihinsa.
Tämän tarinan nainen elää kevättä; elämän kevättä, tunteiden
kevättä ja nauttii tästä kaikesta. Osansa riemuun on NLP:llä.
NLP-yhdistyksen hallituksen kevätporina kuljettaa kohti
kiitollisuutta. Porinan tähän lehteen sanaili yhdistyksen
pitkäaikainen hallituksen jäsen Tuula Masalin.
Kallion päällä seisoessa vettä näkyi silmän kantamattomiin. Muutama jäälautta ajelehti siellä täällä varjoisemmissa kohdissa järveä. Maassa oli vielä jonkin verran
lunta, vaikka kevätaurinko oli parhaansa tehnytkin kutsuakseen leskenlehdet ja hiirenkorvat juhlistamaan kevättä. Lintujen sirkutus ja sinisen taivaan heijastus veden
pinnasta teki luonnossa olemisen melkein pakahduttavan
ihanaksi. Nainen hengitti kylmän raikasta huhtikuun
ilmaa keuhkoihinsa ja palasi istumaan nuotiopaikalle
lämmittävän tulen ääreen.

Elämän kevät,
NLP-kevät
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Tämä on elämää. Elämisen arvoista ja onnellista, nainen ajatteli. Mitäpä sitä kaiken maailman Trumpeista,
Sipilöistä tai uutisista ylipäätään. Hän oli luopunut jo
vuosia sitten uutisten katsomisesta. Miettinyt, että sitten kun aletaan uutisoimaan, mitä kaikkea hyvää maailmassa on, niitä uutisia hän katsoisi mielellään. Mutta
ei rikoksia, politiikkaa, sotaa. Niitä hän ei halunnut
katsoa. Minkä hän sille mahtaisi. Ei minkään. Käyttäisi
vai energiaansa päivittelyyn ja turhaan vatvomiseen.
Hän keskittyisi siihen, mihin voi vaikuttaa. Omaan
elämäänsä, omiin ajatuksiin ja omiin tekoihinsa. Tekisi
omien arvojen ja kiinnostuksensa mukaisia valintoja ja
antaisi muiden elää omaa elämäänsä.
Nainen halusi elää täyttä elämää, sellaista elämää, josta
hän nautti. Niin kuin nyt täällä kevättalvisessa metsässä, kallion päällä. Hän oli vuosia sitten päättänyt, että
pysähtyy säännöllisin väliajoin ja tekee tietoisen valinnan siitä, mihin elämässään keskittyisi, mihin käyttäisi
energiansa. Se oli ollut hyvä valinta ja tuonut onnen
hänen elämäänsä. Onni, että asui Suomessa, oli terve,
kaikki raajat ja aistit olivat käytössä. Kiitollinen ja iloi-

nen läheisistä ihmisistä, kodista, jossa asui ja työstä,
jota hän rakasti.
Oliko hän aina ajatellut näin? Ei, ei aina. Muutos oli
kypsynyt vuosien saatossa NLP-opiskeluiden, samanhenkisten ihmisten ja viisaiden kouluttajien parissa.
Kirjan ”Viis veisaamisen elämänmullistava taika” lukeminen, oli vielä tarkentanut sitä, mihin hän elämässään keskittyy. Alusta asti hän oli toivonut elämäänsä
iloa, naurua ja tyyneyttä ja pikkuhiljaa, sisäisen avuttomuuden ja raivon sulaessa kuin routainen maa, oli
tunteiden kevät koittanut.
Nainen halasi suurta koivua vielä lähtiessään talsimaan
kohti vanhaa ja toimivaa Nissaniaan. Niin, täällä Suomessa naiset sentään saivat liikkua yksin ulkona hiukset hulmuten, ajaa autoa ja päättää elämästään, ihan
itse. Siinäpä taas yksi ilon aihe lisättäväksi pieneen,
käsintehtyyn nahkakantiseen muistikirjaan.

Tuula Masalin
Suomen NLP-yhdistyksen hallituksen jäsen,
NLP Trainer, Mental Sport kouluttaja ja
valmentaja, työyhteisövalmentaja ja -sovittelija
LUKUVINKKI
Sarah Knight:
Viis veisaamisen
elämänmullistava taika
Arto House, 2018
Alkuteos: The Life-Chancing
Magic of not Givig a F*uck
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OIVALTAMAAN NLP-KOULUTUKSIA

Tule kehi�ymään kokeneen ja innostuneen NLP amma�laisen kanssa.

"Todellinen löytöretki ei kaipaa uusia maisemia, vaan uudenlaisia silmiä" - M. Proust
NLP Prac��oner-koulutus 2019-2020
Koulutuspäivät (16 pv)
2019: 11.-13.10. (pe-su), 9.-10.11. (la-su), 23.-24.11. (la-su),
14.-15.12. (la-su)
2020: 25.-26.1. (la-su), 8.-9.2. (la-su) ja 28.2.-1.3. (pe-su)
Paikka: Peilikuja 7, Espoo
Hinta: 1 550 euroa (+ alv 24 %),
hinnan voi maksaa ilman lisäkuluja 4 erässä.

Vierailevina koulu�ajina mukana

Reija Könänen, NLP Trainer, MSc in Mindfulness
Pii Leskinen, NLP Trainer, Country Manager for Nordics

NLP Master Prac��oner-koulutus 2020
Koulutuspäivät (16 pv)
2020: 21.-23.2. (pe-su), 14.-15.3. (la-su), 4.-5.4. (la-su),
2.-3.5. (la-su), 16.-17.5. (la-su), 30.-31.5. (la-su) ja
12.-14.6. (pe-su)
Paikka: Peilikuja 7, Espoo
Hinta: 1 550 euroa (+ alv 24 %),
hinnan voi maksaa ilman lisäkuluja 4 erässä.

Vierailevana koulu�ajana mukana

Marjukka Kallio, NLP Master Trainer, työyhteisövalmentaja

Oivaltamaan Oy

Aidos�, innostaen ja läsnäollen.
Jaana Hautala
Yritys- ja mentaalivalmentaja
NLP koulu�aja, puhuja ja �etokirjailija
jaana.hautala@oivaltamaan.ﬁ
050 34 06 288
www.oivaltamaan.ﬁ
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MIELI-LEHDEN SAAVAT
KAIKKI SUOMEN NLPYHDISTYKSEN JÄSENET
KOTIIN KANNETTUNA,
NELJÄ NUMEROA
VUODESSA
NLP Mieli-lehti
NLP Mieli-lehdessä julkaistaan NLP:hen liittyviä teoreettisia ja käytännöllisiä artikkeleita eri elämänalueilta, kerrotaan NLP:hen liittyviä kuulumisia, vaihdetaan
kokemuksia NLP:n hyödyntämisestä, tiedotetaan,
kysytään ja vastataan, mainostetaan, uutisoidaan ja
pidetään hauskaa kaikilla inhimillisen elämän alueilla,
jopa niiden kustannuksella.
NLP Mieli-lehden inhimillis-terapeuttis-johtamis- jne.
jne.-taidollinen motto: Ongelma voi olla taito. Taito
voi olla ongelma. NLP Mieli-lehti kertoo, miten.
NLP Mieli-lehti on Suomen NLP-yhdistyksen jäsenlehti = NLP Mieli-lehden voi saada liittymällä Suomen NLP-yhdistyksen jäseneksi. Jäseneksi voivat
liittyä sekä yksityiset että yritykset. Jäseneksi voi
liittyä osoitteessa: www.nlpyhdistys.fi
MIELI ilmestyy printtiversiona ja kätevästi mukaan
otettavana laatulukemisena. Osa artikkeleista
julkaistaan myös nlpyhdistys.fi-osoitteessa.
Tarkemman julkaisuaikataulun ja mediatiedot löydät
nlpyhdistys.fi. Lisätietoja info@nlpyhdistys.fi ja
040 544 5550.

NLP - vuorovaikutus – voimavarat - muutos
NLP - Neuro-Linquistic Programming on lähestymistapa, jossa
ihmisen mielen toimintaa ja vuorovaikutusta mallittamalla on löydetty paljon uutta tietoa siitä, miten ihmiset toimivat tilanteissa,
joissa he onnistuvat ja saavat aikaan hyviä tuloksia. NLP-tutkimusten tuloksena on löydetty uutta tietoa mm. niistä ajattelutavoista,
tavoista käyttää mielikuvia, sisäistä puhetta ja kehoa, tavoista käyttää sekä ääneen puhuttua kieltä että kehonkieltä ja tavoista toimia,
joilla jokin tietty psyykkinen prosessi mahdollistuu.
NLP tarjoaa käytännöllistä tietoa ihmisen mahdollisuuksista, käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta; kuinka hyvä kontakti luodaan
ja kuinka vuorovaikutus sujuu, kuinka motivoidutaan, tehdään
päätöksiä, opitaan, muutetaan kielteisiä kokemuksia, kuinka neuvotellaan onnistuneesti jne. Koska NLP on syntynyt mallittamalla
ihmisten jo käytössä ja esillä olevia taitoja, eräs NLP:n olennainen
anti on omien koko ajan olemassa olevien (mutta ei-tietoisten
tai automaattisten) taitojen tunnistaminen, jolloin ne voi saada
tähänastista laajempaan käyttöön. NLP:n ajatuksia on hyödynnetty mm. kaikenlaisessa vuorovaikutuksessa, valmennuksessa,
terveydenhuollossa, terapiassa, opettamisessa ja kouluttamisessa,
liike-elämässä ja yritysten kehittämisessä, itsensä kehittämisessä.
NLP-yhdistyksen jäsenenä nautit myös muista jäseneduista: maksuttomista ja erittäin edullisista jäsenhintaisista tapahtumista, yhdistyksen ja sen yhteistyökumppanien järjestämistä konfernsseista ja
seminaareista sekä esimerkiksi suosituista paikallisista NLP-illoista.
Yhdistys on julkaissut useita NLP-kirjoja ja – kuten sanottu – myös
tämä NLP Mieli-lehti on Suomen NLP-yhdistyksen julkaisema.
Lehteen voit vapaasti ja mielellään tarjota artikkeleita, jotka liittyvät
tai sivuavat NLP:tä. NLP Mieli-lehti on Suomen Aikakauslehtien
liiton jäsenlehti.
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Ilmoittaudu
iltoihin:
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NLP-illat

Muistathan varata paikkasi ajoissa suosittuihin,
maksuttomiin NLP-iltoihin! Paikallisia iltoja on
vuonna 2019 enemmän kuin koskaan aiemmin!
Tiedätkö jo, missä järjestetään sinua lähimmät NLP-illat?
Kurkista NLP-yhdistyksen tapahtumakalenteriin www.nlpyhdistys.fi / NLP-illat, niin tiedät!
Illoissa on tarjolla mielenkiintoista uutta ja tuttua NLP:tä ja NLP:n soveltamista.
Muistathan myös NLP-tutustumisillat: tutustumistilaisuudet ovat kaikille maksuttomia,
joten vinkkaa mukavasta tavasta tutustua aiheeseen ja verkostoitua ystävälle ja
tuttavalle.
Kaikki suosittujen paikallisten NLP-iltojen tiedot; vetäjät, aiheet ja ajankohdat löydät
www.nlpyhdistys.fi / NLP-illat.
Ideoita, palautetta ja toiveita paikallistoimintaan?

VMT koulutus
Veli-Matti Toivonen on Suomen johtava
NLP-kouluttaja. Hän on kouluttanut monet
suomalaisista NLP-kouluttajista, kirjoittanut
kaksitoista NLP-kirjaa ja tekee jatkuvasti
NLP kehittämistyötä, kts www.vmtkoulutus.com
Veli-Matti Toivonen on järjestänyt
yli 160 pitkää NLP koulutusta (Practitioner,
Master, Trainer ja NLP Coach)

22. NLP Kouluttajakoulutus 2019 - 2020
Aika: 2019: 8.-11., 22.-25.8. ja 18.-20.10.,
2020: 24.-26.1, 21.-23.2. ja 13.-15.3.
Kouluttaja: NLP Trainer’s Trainer, psykologi,
YTM Veli-Matti Toivonen.

3. NLP Coach ohjelma, 2019 - 2020
Aika: 2019: 31.8.-1.9., 12.-13.10. ja 23.-24.11.
2020: 25.-26.1., 15.-16.2., 28.-29.3., 25.-26.4. ja 15.-17.5 (17 päivää)
Kouluttajat: NLP Trainerit Tuuli Paltemaa ja Veli-Matti Toivonen.

Ota yhteyttä NLP-iltojen aluevastaaviin tai NLP-yhdistyksen paikallistoiminnan koordinaattoriin
Anu ”Nunu” Laitiseen: nlpillat@nlpyhdistys.fi
NLP-illat ovat kaikille avoimia ja Suomen NLP-yhdistyksen jäsenille maksuttomia tapahtumia, joissa pääset treenaamaan
NLP-taitojasi ja oppimaan uutta mielenkiintoisista ja ajankohtaisista NLP-aiheista tai sitä sivuavista teemoista. NLP-illat
alustaa ja ohjaa asiantuntija. Nettisivuiltamme löydät myös NLP-tutustumisiltojen tiedot. NLP-tutustumisillat ovat kaikille
avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia, joissa sinun on mahdollista tutustua NLP:hen käytännönläheisesti.
Uutta! Itseohjautuvat NLP-klubit! Lue lisää klubien toiminnasta s. 78.
NLP-iltoihin ja tutustumisiltoihin ilmoittaudut näppärästi www.nlpyhdistys.fi. Paikkoja tapahtumiin on rajattu määrä, joten
nopeimmat nauttivat jäsenetuilloista varmuudella! Huomioithan, että yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa saattaa olla
no show -maksu (mahdollisesta maksusta kerrotaan tapahtuman tiedoissa). Mahdollisen esteen sattuessa kohdallesi, ilmoitathan siitä välittömästi – näin vapautat paikkasi halukkaalle.

Uusin NLP kirja Palata sinne missä on.
Toivonen ja Vadén. 12 lukua. Uusia ideoita, menetelmiä,
mallituksia. ”NLP:tä on väitetty huuhaaksi. Se ei pidä
paikkaansa. Se on extreme-huuhaata.”
Tiedustelut / kirjatilaukset: veli-matti.toivonen@vmt.inet.fi, 0400 – 756 670
www.vmtkoulutus.com
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FB: NLP Veli-Matti Toivonen

Niin kaunis on maailmamme kieli
maisemat, kuvat, joita sanoittaa ihmismieli.
Kuuntele, katso luontoa,
olet keskellä elämän kotoa.

