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Anita Hedmanin saamaa palautetta...  

Iloinen	  ja	  empaattinen.	  Paitsi	  kuunteleva,	  myös	  kuuleva.	  Anitalle	  on	  helppo	  puhua	  vaikeistakin	  asioista.	  	  
Hänen	  lämmin	  ja	  ystävällinen	  suhtautuminen	  luo	  ympärilleen	  turvallisen	  ja	  luottamuksellisen	  ilmapiirin.	  	  
Innostava.	  Pitää	  langat	  käsissään.	  Rauhallinen,	  vakaa,	  kiva	  ja	  asiansa	  osaava.	  Selkeä,	  innostuva	  ja	  silti	  jalat	  maassa	  –
tyyppi.	  Sellainen,	  joka	  osaa	  teettää	  hyviä	  harjoituksia.	  Positiivinen	  ja	  ymmärtävä.	  	  
Hyvä	  organisoimaan,	  aikatauluttamaan	  ja	  tekemään	  sopivasti	  vaihtelevia	  harjoituksia.	  	  
Lämmin,	  miellyttävä	  ja	  turvallinen.	  Teoria,	  juuret	  ja	  taustat	  hyvin	  tietoisesti	  läsnä,	  ei	  mitään	  ”hihhulointia”.	  	  
Selkeä,	  johdonmukainen	  ja	  lempeä.	  On	  niin	  kuin	  opettaakin.	  	  
Anitan	  monet	  koulutukset	  ja	  niistä	  kumpuava	  taidokkuus	  tuovat	  turvallisuutta.	  Koko	  ajan	  voi	  itse	  päättää,	  mikä	  
ohjauksessa	  sopii	  minulle,	  mihin	  suuntaan	  haluan	  lähteä.	  

Kuka	  sinä	  olet?	  
Anita	  Hedman,	  (uskonnon)	  ja	  psykologian	  lehtori	  (FM),	  psykoterapeutti,	  
työnohjaaja,	  coach	  (CCSF),	  kouluttaja	  ja	  mindfulness-‐ohjaaja	  	  

Miten	  muut	  ovat	  kuvanneet?	  	  
Positiivinen,	  vahvasti	  läsnä	  oleva	  heittäytyjä,	  innostava	  ja	  idearikas	  
kehittäjä,	  jämäkkä,	  hyväksyvä,	  aito	  ja	  terävä-‐älyinen	  	  

Motto:	  ”Ihminen	  on	  sitä,	  mitä	  ajattelee,	  ja	  ajattelua	  voi	  kehittää!”,	  
”Pienistä	  pisaroista	  syntyy	  iso	  virta”,	  ”Olen	  jo	  perillä”.	  	  

Mihin	  uskot?	  	  
Joka	  päivä	  on	  uusi	  mahdollisuus	  vaikuttaa	  tietoisesti	  omaan	  
elämänkulkuun.	  Kaikissa	  ihmisissä	  on	  potentiaalia,	  enemmän	  kuin	  
uskommekaan!	  Joskus	  tarvitaan	  ohjausta	  niiden	  piilevien,	  sisäisten	  
voimavarojen	  valjastamiseen	  ja	  omien	  kykyjen	  tunnistamiseen.	  
Ammattitaitoisessa	  valmennuksessa	  voidaan	  saada	  aikaan	  merkittäviä	  
muutoksia,	  läpi	  elämän	  kantavia	  ratkaisuja.	  Kaikki	  muutokset	  lähtevät	  
liikkeelle	  pienistä	  askelista.	  	  

Miten	  coachaan?	  	  
Kuuntelen	  ja	  kysyn.	  Oivallutan	  ja	  vastuutan.	  Haastan	  kyseenalaistamaan	  
sopeutumista	  estäviä	  toiminta-‐	  ja	  ajattelumalleja.	  Ratkaisukeskeisen	  
ideologian	  mukaisesti	  kunnioitan	  asiakkaan	  omia	  tavoitteita	  ja	  autan	  
ihmistä	  löytämään	  omien	  arvojensa	  mukaisia	  ratkaisuja	  vaikeisiinkin	  
tilanteisiin.	  	  

Mitä	  palveluja	  tarjoat?	  	  
Yksilö-‐	  ja	  yhteisöcoaching	  (työyhteisövalmennus),	  business	  coaching,	  
tiimicoaching,	  johdon	  coaching	  sekä	  life	  coaching.	  	  

Miten	  sinuun	  saa	  yhteyttä?	  	  
Puhelimitse	  050-‐3074006	  	  

Psykologian	  ja	  uskonnon	  
lehtori	  (FM)	  
Työnohjaaja	  (STOry)	  
Psykoterapeutti	  (ET)	  
Mindfulnessohjaaja	  
	  
Coach	  (CCSF)	  

• Personal	  coach/life	  
coach	  

• Team	  coach	  
• Executive	  coach	  
• Mentor	  coach	  


