
Tee viisas päätös ja lähde elämäsi hyödyllisimmälle ihmissuhdetaitojen kurssille. 
Täytä hakemus ja olemme sinuun yhteydessä tai Sarille 040 5342 999. 

Kerromme mielellämme lisää!
https://www.namaste.fi /fi /valmennusakatemia/koulutukseen-hakeminen 

Koulutuksemme on kansainvälisesti arvostetun valmennusjärjestön ICF:n akkreditoima, amma-
tillinen Coaching -taitojen koulutusohjelma. Tuloksellisten Coaching–taitojen koulutus on sekä 
pätevä ammatillinen uudelleen- ja täydennyskoulutus että hieno henkilökohtaisesti rikastutta-
va kokemus. Koulutuksen menestyksellinen suorittaminen antaa vankat ammatilliset valmiudet 
toimia valmentajana yksityishenkilöille, pienryhmille ja työtiimeille sekä yrityksille ja yritysten 
avainhenkilöille. Valmennustaitojen ammatillinen koulutus sopii loistavasti kenelle tahansa, joka 
työssään kohtaa muita ihmisiä.

MB Elämäntaidon Valmentaja® 

koulutusohjelma 
kevät - syksy 2018

www.valmennusmaailma.fi info@namaste.fi 

Tulokselliset 
Coaching – taidot 

Tehokkaiden valmennustaitojen, 
viisaan elämän ja toimivien ihmis-
suhteiden intensiivikoulutus alkaa 
huhtikuussa 2018 Järvenpäässä.

Nyt, jos koskaan on oikea hetki 
panostaa omaan uraasi ja 
tulevaisuuteesi alansa johtavassa 
valmennustaitojen ammatillisessa 
koulutuksessa. Koulutuksesta on 
käänteentekevää hyötyä myös 
omassa yksityiselämässä. Opit 
monipuoliset ja eri tilanteissa 
toimivat vuorovaikutustaidot.

TÄMÄ KOULUTUS SOPII ERITYISESTI, 
JOS OLET:
• yritysten avainhenkilö, yrittäjä, esimies 
• HR- ammattilainen ja tiimivetäjä
• kouluttaja ja konsultti
• urheiluvalmentaja ja personal trainer
• ravintoneuvoja, hyvinvointivalmentaja
• terapeutti, terveydenhuollon ja sosiaali-

työn ammattilainen
• opetustyötä ja asiakaspalvelua tekevä
• toisten auttamisesta nauttiva yksilö
• myyntityössään hiottuja vuorovaikutus-

taitoja tarvitseva



Elämäntaidon Valmennusakatemia / 
Coaching Academy of Finland on Suomessa 
alansa uranuurtaja ja kehittäjä. Koulutuk-
sissamme hyödynnämme mm. viimeisintä 
positiivisen psykologian tietoa, aivotutki-
muksia sekä vuorovaikutuksen syvällisiä 
lainalaisuuksia. Toimitusjohtajana toimii 
Marika Borg.

www.valmennusmaailma.fi info@namaste.fi 

Pääkouluttaja: 
Sari Hämäläinen

MB Master Coach® 
EIF Enneagrammiohjaaja® 

Sari on vetänyt 
MB Elämäntaidon valmentaja 

-koulutusohjelmaa jo usean vuoden 
ajan. Sarin koulutustyyli on 

lämminhenkinen, pätevä 
ja innostava. 

Tiedustelut: info@namaste.fi  
Laita meille yhteystietosi ja 
olemme sinuun yhteydessä 

tai soita 040 534 2999. 

Koulutuksen hinta: 3 485 eur (sis. alv 24%). 
Halutessasi voit maksaa osamaksuna.
Mukaan mahtuu 18 opiskelijaa. Varaa 
paikkasi nyt tähän upeaan ja hyödylliseen 
koulukseen.

Koulutuksen päivämäärät, arkisin klo 10–17:
1. HUHTIKUU Ke 04.04.–Pe 06.04. (aloitusjakso 3 pv)
2. TOUKOKUU To 03.05.–Pe 04.05.
3. KESÄKUU To 07.06.–Pe 08.06.
4. ELOKUU To 23.08.–Pe 24.08. 
5. SYYSKUU To 20.09.–Pe 21.09. 
6. LOKAKUU To 18.10.–Pe 19.10.
7. MARRASKUU Ke 07.11.–Pe 09.11. (päätösjakso 3 pv)

Koulutuspaikka: Järvenpää-talo, Aino kabinetti, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää
Järvenpäähän on helppo tulla niin pääkaupunkiseudulta kuin muualtakin Suomesta. 
Järvenpää-talo on aivan rautatieaseman vieressä.


