VALMENTAVAT TYÖHYVINVOINTILUENNOT
VOIMAANTUVA JA VUOROVAIKUTTAVA TYÖYHTEISÖ
Valmennuksessa perehdytään uusimpiin menetelmiin luoda menestyviä ihmissuhteita. Valmennus antaa
käytännönläheisiä ja selkeitä työkaluja työyhteisön ihmissuhteiden parantamiseen ja työilmapiirin kohentamiseen. Valmennuksessa opetellaan kommunikoimaan niin, että kunnioitus itseään ja toisia kohtaan kasvaa. Kurssi auttaa Sinua parantamaan kaikkia ihmissuhteitasi, mutta erityisesti valmennus antaa eväät onnellisen työyhteisön rakentamiseen. Luennon toisessa osassa keskitymme löytämään yksilöiden tasolla jokaiselle omia voimaannuttavia asioita. Voimaantuminen on yksilöstä itsestään lähtevä prosessi, joka auttaa
aidosti jaksamaan paremmin niin yksityis- kuin työelämässäkin. Huomataan yhdessä, että erilaisuus todella
on rikkaus! Valmennuksen kesto n. 2 h
MISTÄ VOIMAVAROJA TYÖELÄMÄÄN?
Työelämän vauhdikkaassa pyörityksessä meiltä jokaiselta unohtuu helposti se, mitkä asiat antavat meille energiaa ja iloa työhön ja arkeen. Tässä valmennuksessa löydämme yhdessä uusia asioita, joista voimme ammentaa
lisää voimavaroja arkeemme niin työssä kuin vapaaajallammekin. Muistutamme myös tehokkain menetelmin niistä asioista, jotka jo tiedostamme voimaannuttavan elämäämme. Huomaamme valmennuksessa yhdessä
työpäiväsi aikarosvot ja ne asiat, jotka antavat työhösi
aitoa jaksamista ja energiaa. Valmennuksessa keskitytään arvojen ja ajankäytön yhdistämiseen. Valmennus
tehdään ryhmässä, mutta jokainen käsitelty asia viedään
suoraan yksilön tasolle. Valmennuksen kesto n. 2 h

SISÄINEN YRITTÄJYYS – OMAN ELÄMÄN JOHTAMINEN
Luento tarjoaa oivaltavat eväät syvempään itsetuntemukseen ja itsensä johtamiseen. Luento auttaa oivaltamaan omat vaikutusmahdollisuudet omassa elämässä
– työssä ja vapaa-ajalla. Osallistujat pohtivat omaa elämäänsä, voimavarojaan,
vahvuuksiaan ja työtään monelta eri kantilta. Luennolla osallistujat ottavat elämän omiin käsiinsä, ja näin saavuttavat enemmän itselleen tärkeitä asioita niin
työssä kuin vapaa-ajalla. Luennon kesto 2 h.
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JOHDA ITSEÄSI PAREMMIN ENNEAGRAMMIN AVULLA
Valmennuksessa perehdytään maailman laajuisesti suosituimpaan persoonallisuusteoriaan. Enneagrammipersoonallisuusteoria antaa jokaiselle työyhteisön jäsenelle erittäin käytännönläheiset työkalut oman itsensä johtamiseen. Valmennuksessa käydään läpi työpaikan erilaiset ihmistyypit, ja jokaiselle tyypille annetaan avaimet oman itsensä parempaan johtamiseen erityisesti työssä. Jokainen osallistuja löytää omat
henkilökohtaiset huippuhyvät toimintatapansa ja vahvuutensa työssä. Tiedostamalla omat vahvuudet ja
erityistaipumukset yksilön on helppoa tuoda itsestään paremmat puolet esiin työtehtävissään, työyhteisönsä sosiaalisena jäsenenä sekä omassa henkilökohtaisessa elämässään. Valmennukseen sisältyy testaus.
Valmennuksen kesto on noin 4-6 tuntia osallistujamäärästä riippuen.
HUIPPUUNSA HIOTUT VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Enneagrammivalmennuksen parhaimmistoa on antaa
jokaisen erilaisen ihmisen tuoda itsestään paras ja luontevin tapa toimia työyhteisöissä ja muissa vuorovaikutustilanteissa työelämässä esiin. Enneagrammivalmennus auttaa työyhteisön jäseniä tiedostamaan ja parantamaan omaa luontaista vuorovaikutustyyliään työyhteisössä. Lisäksi enneagrammin avulla meidän kaikkien
on mahdollista aidosti hyväksyä yhteisössämme oleva
erilaisuus. Valmennuksen avulla alamme hyväksyä muita ihmisiä ja heidän tapojaan toimia paremmin, ja ymmärryksemme muiden erilaisuudesta löytää täysin uuden tason. Valmennus sopii niin työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseen kuin myynnin, kasvatuksen ja
asiakaspalvelun parantamiseen. Valmennuksen kesto
on 6 tuntia, ja valmennus sisältää myös testauksen.
VISION BOARD
”Minkä mieli kykenee kuvittelemaan, sen se kykenee myös saavuttamaan.” W.
Clement Stone. Usein käytämme työelämässämme vain tiettyjä aivojen osia
saavuttaaksemme tavoitteemme. Vision Board –kurssilla visualisoimme työntekijöiden tavoitteet niin, että alamme automaattisesti aktivoimaan aivojamme
laajemmin tavoitteidemme toteuttamisessa. Valmennuksessa otamme käyttöön alitajunnan ja vetovoiman lain suuren voiman, ja hyödynnämme niitä yksilötasolla oman työelämämme parantamiseen ja kehittymiseen. Vision Boardin
tekeminen on hauskaa ja rentouttavaa yhdessä oloa, mutta sen vaikutukset
tulevaisuuteen ovat äärimmäisen tehokkaat. Valmennuksen kesto: noin 6 h.
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LUENNOINTIHINNAT

VALMENTAJANA:





Pauliina Avola

2 h luento 400 €
4 h luento 800 €
6 h luennointipäivä 1200 €

Hintoihin lisätään arvonlisävero ja matkakulut.

Työhyvinvointivalmentaja
Master Coach™
EIF Enneagrammikouluttaja®
MB Elämäntaidonvalmentaja®
MB Onnellisuusvalmentaja®
MB Aarrekartta® -ohjaaja
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