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NLP Practitioner koulutus antaa välineitä omaan kehitykseen ja vuorovaikutukseen. Se sisältää laajan joukon 
toimivia menetelmiä. Vaikka yksittäiset menetelmät ovat tehokkaita, tulee varsinainen oppimisvaikutus 
kuitenkin koko koulutuksen kokonaisuudesta, jossa perusteellisesti ja monipuolisesti opetellaan käytännössä 
kuinka  

1. vuorovaikutus toimii 
2. mitä tapahtuu kun muuttaa ajatteluaan 
3. miten psyykkiset tilat ja kokemukset rakentuvat ja muuttuvat 
4. mitkä ovat oman kasvun ja kehityksen perustyökalut. 

NLP Practitioner -koulutuksen sisällöt  

Practitioner koulutuksen sisältöjä ovat mm.  
 
Kontaktin luominen; samauttaminen ja johtaminen: Kontakti on portti vuorovaikutukseen, neuvotteluun, 
opettamiseen, terapiaan myyntiin. Kontakti syntyy kehonkielen ja muun sanattoman käyttäytymisen tasolla. 
Miten oppia tunnistamaan ja ohjaamaan omaa toimintaa tällä tasolla niin, että kyky luoda kontakti erilaisten 
ihmisten kanssa paranee.  
 
Miellejärjestelmät -malli kuvaa kuinka ihmiset ajattelevat erilailla ja miten tämä kannattaa ottaa huomioon 
käytännön vuorovaikutuksessa niin että kontakti paranee ja vastaanottaja ymmärtää viestin tarkoitetulla taval-
la. Miellejärjestelmävihjeiden avulla oppii lukemaan niitä pieniä vihjeitä, jotka kertovat kuinka toinen ihminen 
ajattelee niin, että voi hyödyntää miellejärjestelmätietoa vuorovaikutuksessa. Yksi osa miellejärjestelmävihjei-
tä on silmänliikkeet. Silmien havaitsemisliikkeiden ja kontakti- tai sosiaalisten liikkeiden ohella prosessointi-
liikkeet kertovat kuinka toinen ihminen ajattelee ja niiden avulla voi lukea toisen ihmisen ajatteluprosessia (ei 
sisältöä). Sanaton viestintä: miksi sanaton viestintä on tärkeätä ja kuinka se on koko ajan mukana kaikissa vuo-
rovaikutustilanteissa. Sanallisen ja sanattoman viestinnän suhde, viesti ja metaviesti, metaviestiharjoituksia, 
merkitysmaantiede.  
 
Tilavihjeet (kalibrointi): miten oppia lukemaan toisen ihmisen sisäisten (tunne)tilojen muutokset ulkoisen 
käyttäytymisen pienistä vihjeistä.  
 
Tavoitteet: kuinka oppia ajattelemaan sitä, mitä haluaa sellaisella tavalla, että sen saavuttaminen tulee paljon 
helpommaksi.  
 
Ajattelupuitteet on ongelmanratkaisumenetelmä, joka ohjaa monipuolistamaan ajattelua ja löytämään sitä 
kautta uusia vaihtoehtoja ja ratkaisuja.  
 
Metamalli: arkisten väärinkäsitysten rakenne. Kuinka oppia lingvististen työkalujen avulla käyttämään kieltä 
niin, että voi ymmärtää toisen ihmisen todellisuuskäsityksen rakenteen ja sisällön ja voi tarvittaessa laventaa 
sitä. Kielen taikaa: kielen rakenne vuorovaikutuksen ja muutoksen välineenä. Aivot/mieli ymmärtävät sanat 
tekemällä ne jollakin tavalla mielessä/kehossa. Tästä syystä kannattaa vähän miettiä kuinka puhuu. Millaisia 
kokemuksia käyttämäni sanat ja kieli käynnistävät kuulijoissani ja itsessäni? Millaiset kielen muodot voivat 
lisätä ongelmia ja millaiset avaavat mahdollisuuksia Erottelutyylit: miten oppia tunnistamaan omat ja toisten 
havaitsemis- ja arvottamiskaaviot ja siltä pohjalta helpottamaan vuorovaikutusta.  
 
Ankkurointi: kuinka oppia kutsumaan mikä tahansa tila tai kokemus itsessä tai toisessa tahdonalaisesti silloin 
kun sitä tarvitsee: positiivinen tila, resurssitila, tiettyyn tehtävään tarvittava erityistila jne. Miten hyödyntää 
tilojen/kokemusten ankkurointia niin, että voi vapautua kielteisistä tiloista/kokemuksista. Monia ankkurointi-
menetelmiä.  



 
Milton malli: kuinka oppia käyttämään kielen huokoisuutta/väljyyttä hyväkseen tietoisesti kontaktin luomi-
sessa ja kommunikaatiossa.  
 
Metaforat: kuinka oppia käyttämään tarinoita niin, että toiselle ihmiselle tarjoutuu mahdollisuus ymmärtää 
asioita/muuttua alitajuisten muutosprosessien kautta.  
 
Dissosiaatio ja Assosiaatio: miten mielteiden keskeinen rakenneominaisuus vaikuttaa mielikuvan välittämän 
asian kokemiseen.  
 
Miellepiirteet: kuinka oppia mielteiden (mielikuvien, sisäisten äänien) rakennetta muuttamalla muuttamaan 
välittömästi omaa kokemustaan tai saada uusia näkö(kuulo)kulmia asioihin. Miellepiirteitä on kutsuttu "aivo-
jen käyttäjän manuaaliksi".  
 
Mallituseditointi: kuinka puhua henkilökohtaisista merkityksistä mielikuvien kautta ei-tietoisen/ alitajuisen 
kielellä. Kuinka saada käyttöön omat onnistumiset ja voimavarat myös muihin tilanteisiin.  
 
Mielleketjut -malli kuvaa kuinka rakennamme kokemuksen itse mielessämme: mitä pitää tehdä, että motivoi-
tuu, pitkästyy, stressaantuu jne jne.  
 
Menetyksen taide ja uuden löytämisen taito: mielikuvamenetelmä siitä, kuinka käydä menetykset läpi niin, 
että ne liittävät vahvemmin elämään ja omaan itseen ja niin että niiden läpi tulee vahvistuneena ja eheytynee-
nä.  
 
Ankkurien ketjutus ja Swish: miten ohjelmoida aivonsa/mielensä niin, että hankalassa tilanteessa saa auto-
maattisesti käyttöönsä resursseja avaavan mielikuvan tai resurssitiloja.  
 
Aikakokemukset: aika on yksi elämisen perustyökalu. Kaikki tapahtuu jossakin ajassa, niinpä sisäisen ai-
kamme muodolla on suuri vaikutus siihen kuinka asioita näemme ja koemme. NLP:n Aikajänne on yksi tapa 
tutkia sisäistä aikakokemusta. Aikajänne-editoinneilla haetaan toisenlaisia aikakokemuksia, mm. (koetun) ajan 
pidentäminen ja lyhentäminen. Uudelleenmäärittelyt: miten oppia määrittelemään asioita uudelleen niin, että 
löytyy uusia toimintavaihtoehtoja. Miten oppia keskustelemaan oman alitajunnan kanssa.  
 
Näkökulmainterventiot: Vuorovaikutustilanteissa syntyy ongelmia, jos osapuolet pitäytyvät yhdessä näkö-
kulmassa. Miten avata näkökulmia ja purkaa vuorovaikutusumpikujia; miten päästä paremmin omiin koke-
muksiin käsiksi, miten ymmärtää paremmin mitä vuorovaikutustilanteissa tapahtuu ja miten lisätä omaa em-
paattisuutta - toisten ihmisten ymmärtämistä.  
 
Menneisyyden muuttaminen: miten oppia muuttamaan henkilökohtaista historiaa niin, etteivät kauan sitten 
tapahtuneet asiat enää ehkäise tai rajoita toimintaa nykyhetkessä.  
 
Rajoittavat uskomukset/käsitykset: Käsitykset ja uskomukset itsestä, toisista ja elämästä ohjaavat syvällä 
tasolla tekojamme ja valintojamme. Miten löytää ja muuttaa varhaisellakin iällä muodotuneita rajoittavia käsi-
tyksiä/uskomuksia.  
 
Myönteisten uskomusten asentaminen: Myönteiset käsitykset ja uskomukset omaksutaan usein kertakoke-
musten pohjalta. Myönteiset uskomukset ohjaavat löytämään ja havaitsemaan niitä tukevia asioita. Miten us-
komusten muodostaminen konkreettisesti tapahtuu mielikuvien avulla? Nopea fobiahoito: miten vapautua 
traumoista, fobioista ja pitkään jatkuneiden traumaattisten kokemusten vaikutuksesta.  
 
Suursiivous: yhdessä ei-tietoisen mielen kanssa tehtävä mielikuvamenetelmä, jolla voi muuttaa suuriakin 
menneisyyden kokemusten kokonaisuuksia: kielteiset kokemukset oppimiskokemuksiksi jne. 
 
 
 



 
NLP MASTER PRACTITIONER 
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NLP Master Practitioner koulutuksessa syvennetään kaikkia NLP Practitioner koulutuksessa opittua ja 
opitaan uutta erityisesti toisen ohjaamiseen. Keskeistä on  

1. mallittaminen ja mallittamaan oppiminen 
2. uskomusten muuttaminen 
3. monet 'advanced' taidot vuorovaikutuksessa, ajattelussa ja omassa kasvussa 
4. sovellukset käytännön elämään jne. 

NLP Master Practitionerin uusia siältöjä ovat mm. 
 
Motivoituminen/motivoiminen. Mitä motivaatio on, kuinka ihmiset motivoituvat. Jokainen ihminen 
motivoituu johonkin: kuinka motivoin itseäni. Jokainen ihminen motivoituu jollakin tavalla: kuinka 
motivoin muita. Arvot, tavoitteet, mielleketjut, motivaatioajattelu.  
 
Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Mitä on tämän päivän vuorovaikutusammattitaito, mitä vähin-
täänkin on hyvä osata ja tietää. Kuinka luodaan kontakti, ilmapiiri, kuinka puhutaan toiselle ymmär-
rettävää kieltä sekä sanoin että sanattoman viestinnän tasolla. Kuinka annetaan palautetta, neuvotel-
laan. Miten otetaan ihmisten erilaisuus huomioon.  
 
Ajattelutaidot. Oman ajattelun lähtökohdat. Ajattelutapa. Mielikuvat ja ajattelu. Ajattelun riittävä 
monipuolisuus. Ongelmanratkaisu. 'Guru'ajattelu ja viisausprosessit. Erilaisia menetelmiä ja harjoi-
tuksia oman ajattelun tutkimiseen ja kehittämiseen. 
 
Esittämis- ja esiintymistaidot. Esitykset kokouspuheenvuorosta monen sadan hengen tilaisuuksiin. 
 
NLP valmennus. Oma kehitys, oma oppiminen päätöksenteko, motivaatio, ongelmanratkaisu, työssä 
jaksaminen tai mikä muu tahansa omassa työssä kehittymiseen liittyvä aihe. 
 
NLP mallitus. Mallittaminen motivoi, antaa uuden välineen kehittämiselle ja kehittymiselle, tehostaa 
oppimista ja antaa osallistujille konkreettisia välineitä kehittää työtään, ymmärtää omaa ja toisen  ke-
hittymistä ja oppimaan oppimista. 


