
Kurssi 18.–20.8.2017 
Hartolan Linna Hotellissa

Ilmoittautumiset ja majoitusvaraukset:
Linna Hotelli  | Kaikulantie 86, 19600 Hartola | puh. 03 8747417 | myynti@linnahotelli.fi

 • Kurssipaketti 1: 340 €/hlö (kurssi 2 vrk:n majoituksella ja täysihoidolla) 
 • Kurssipaketti 2: 260 €/hlö (kurssi ilman majoitusta, ohjelman mukaisin ruokailuin)

Naisen oma tie  
– oivalluksia  
onneksesi

Kouluttaja: 
Sirkka Santapukki, oivalluttaja, NLP-Trainer & Master Coach 

Lisätiedot kurssista: 
Sirkka Santapukki | puh. 040 7452595 | sirkka@sirkkasantapukki.fi

Sirkka Santapukki
oivalluttaja, terveysvalmentaja

Yleisön aktiivisesti mukaan ottavan 
luennon ja erilaisten ”koutsimenetel- 
mien” yhdistelmänä syntyvä oivallus-
kurssi. Olet oman elämäsi paras asian-
tuntija – uusi ja eteenpäin vievä näkö-
kulma syntyy oman oivalluksen kautta. 
Kurssilla on mahdollista saada uutta 
näkökulmaa toimivien harjoitteiden, 
kokeilujen ja oivallusten myötä kaikille 
elämänalueille. Osallistuja voi halutes-
saan nostaa kaiken ihmiselämään kuu-
luvan yhdessä käsiteltäväksi – tai vain 
kuunnella. Onnellisuus ja myönteinen 
asenne itseen, elämään ja ikääntymi-
seen lisää terveyspäiviä ja elinvuosia. 

Sopii kaikille; naisille, miehille sekä 
pariskunnille, jotka ovat kiinnostuneet 
jatkuvan muutoksen ja maailman mur-
roksen keskellä säilyttämään ja jopa 
lisäämään omaa hyvinvointiaan ja 
elinvoimaisuuttaan ja luomaan vasta-
vuoroisia ihmissuhteita.

Tavoitteena mahdollisuus oivaltaa mi-
ten elämänlaatua voi kohentaa läpi elä-
män ja käynnistää prosessi, joka johtaa 
elämänlaadun kohenemiseen kaikilla 
elämänalueilla.

1. päivä (klo 16–20)
Omalta tieltä löytyy kaikki – 
oivalluksesta, vastuusta ja niiden 
yhteydestä sisäiseen motivaatioon 
ja oman tien löytymiseen. Kokeilu-
ja omalla tiellä kulkemisesta.

2. päivä (klo 10–18)
Oman tien vahvistaminen –  
lisää elämää vuosiin: sisäinen 
terveyskeskus ja elämän eliksiirit 
auttavat meitä elämään iättöminä, 
elinvoimaisina ja virkeinä läpi 
elämämme. Keinoja omalla tiellä 
pysymiseen.

3. päivä (klo 9–15)
Omalla tiellä – yhdessä muiden 
kanssa: minäkuvan tutkimista,  
tarkistamista ja eheyttämistä. 
Vapautuminen häpeästä ja syyl-
lisyydestä synnyttää terveet rajat 
ja johtaa terveyteen ja vastavuo-
roisiin ja tasapainoisiin ihmissuh-
teisiin. 
Ikäinen vai iätön: minkä ominai-
suuden tarvitsen juuri nyt.
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