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Fokusointi  on s inul le, joka haluat l i sätä i tsetuntemustasi  ja oivaltaa paremmin sisästä 
dynamiikkaasi ,  joka voi estää tai  viedä jotain kohti . S inulle,  joka haluat löytää paremman 
yhteyden kehosi  vii sauteen, tunnistaa tarkemmin s i säisen ohjauksesi  ja tehdä päätöksiä, 
jotka ovat aidosti  l injassa s is impäsi  kanssa. 
 
Se ominaisuutemme, jota fokusoinnissa kutsutaan merkitystuntemukseksi, on tuttua meille, kun esim. 
vatsanpohjassa kouraisee, kun ajattelemme jotain pelottavaa tilannetta tai kun rinnassamme on pakahduttava 
tunne, kun ajattelemme jotain meille rakasta. Jokaisella meistä on kyky tuntea kehossamme tunteet, ajatusmallit, 
uskomukset, tulkintamme kaikesta elämäämme liittyvästä. Fokusointi on tämän kaiken kuuntelua ja niille tilan 
pitämistä, jotta ne voivat alkaa ilmaista itseään uudella tavalla. 
 
Fokusointi on meille kaikille luontaista ja silti usein älyllinen järkeily, opitut toimintamallit, uskomukset ja pelot 
tulevat väliin ja estävät meitä kuulemasta sitä, mitä sisällämme on aidosti elossa. Yleensä tämä tapahtuu niin 
nopeasti, että emme ole edes selvillä, että näin tapahtuu. On eri asia ymmärtää loogisesti tai antaa selitys sille, 
miksi meistä tuntuu joltakin, kuin saada tähän kehoyhteys, jolloin asia yleensä avautuu meille tavalla, jota emme 
osanneet ajatella tai joka voi jopa olla ristiriidassa ajattelumme kanssa. Fokusointi on polku ei-tietämiseen, jonka 
tunnustelu tuo meihin syvempää ymmärrystä, joka on enemmän kuin tieto.  
 
Fokusointimenetelmä pitää sisällään myötätuntoisen kuuntelun, jossa ei neuvota, tyynnytellä ja jossa ei 
ylipäätänsäkään ole pyrkimystä saada mitään muuttumaan. Se on läsnäoloa itsellemme ja toiselle, avoimena ja 
kiinnostuneena, ei-tietämisen tilassa. Kun saamme kosketuksen sisimpäämme tästä tilasta käsin, pääsemme 
mukaan sisäiseen prosessiin ja koemme myös, kuinka jokin alkaa muuttua. Omassa tahdissaan ja sille oikeilla 
askeleilla, jolloin myös alkaa tarkentua, mistä oikeastaan tässä on kyse. Fokusointi syventää suhdetta itseemme ja 
toisiin. Se myös täydentää ja tukee muita käytössämme olevia menetelmiä. Fokusointi on ennen kaikkea sisäistä 
vuorovaikutusta ja samalla se on rikastuttavaa läsnäoloa myös parityöskentelyssä. 
 
Kouluttajana toimii Sari  Pekki , joka on vuosien varrella opiskellut eri vuorovaikutusmenetelmiä, mm. 
fokusointia, NVC:tä (Nonviolent Communication), NLP:tä ja Coachausta. Sari on Elämäntaidon valmentaja 
(2007), NLP Master Practitioner (2009), Rakentavan Vuorovaikutuksen ohjaaja (2013) ja Certified Focusing 
Trainer (The International Focusing Institute, NY 2017).  
 
 
 



 
Kurssisisältö: 
Koulutuspäivät: 2 päivää, kurssipäivien välissä (1-2 vkoa) on kotitehtävänä parifokusointi n. 1 tunti sekä 
muutama lyhyt oma fokusointi. Jos et ole aikaisemmin fokusoinut Sarin kanssa, ennen koulutusta sovitaan yksi 
henkilökohtainen n. 40 min fokusointitapaaminen Skypen välityksellä.  
 

• Mitä on fokusointi, taustoja ja historiaa 
• Fokusointiasenne 
• Merkitystuntemus (Felt Sense), mikä se on? 
• Sisäinen muutos (Felt Shift) 
• Myötätuntoinen kuuntelu, heijastaminen 
• Fokusoinnin harjoittelu yksin ja parin kanssa 
• Fokusoinnin esteitä 

 
Kommentteja aikaisemmalta kurssilta: 
”Hyvä kurssi, tapasi kertoa asioita oli selkeä ja havainnollinen sekä riittävän rauhallinen, mikä mahdollisti oman 
prosessoinnin samanaikaisesti. Kurssimateriaalisi oli hyvänä tukena, videoklipit myös.”  
 
”Pidin kurssin ilmapiiristä, keskustelua syntyi riittävästi ja se oli mielenkiintoista. Hyödyllisimpänä koen 
harjoitukset, oman kehon kuuntelua pitää, ainakin minun, tehdä paljon, jotta siitä tulisi tapa, muuten kurssilla 
opittuja asioita unohtaa hyödyntää.” 
 
”Mielestäni kurssi oli tosi hyvin järjestetty. Tunnelma oli koko ajan luottamuksellinen ja turvallinen. Mielestäni 
hienointa oli se, että you walk like you talk – toteutit käytökselläsi sitä mistä opetit. Tuli sellainen olo, että 
kaikesta saa sanoa, sinä et nolaa etkä arvostele ja uskaltaa sanoa eri mielipiteenkin, ja sinä otit sen avoimesti 
vastaan. Fokusointiasenne toteutui ryhmässä konkreettisesti.” 
 
”Kiitos tästä koulutuksesta, sain tilaisuuden integroida tähän asti oppimiani asioita uudesta näkökulmasta. Sain 
joitakin keskeisiä periaatteita, siitä, miten lähestyä mielen ja kehon välistä vuorovaikutusta. Iloitsin aidoista 
kohtaamisista kaikkien kurssilaisten kanssa. Kaikki harjoitukset olivat tärkeitä oman kokemukseni ja sisäisen 
tietoni äärellä oloon. Myös ensimmäinen Skypen kautta tehty harjoitus antoi valmiutta tulla tähän 
koulutukseen.” 
 
”Pidin hyvin paljon (kurssista)! Fokusointi on minulle inspiraationa itsemyötätunnosta. Kuinka haluaisin tulla 
kannatelluksi ja kuulluksi. Prosessin pyyteetön hyväksyntä sellaisena kuin olen auttaa minua muodostamaan 
tehokkaasti yhteyden itseeni. Ja kun sanon tämän niin "tehokkuus" intentio puuttuu prosessista kokonaan ja 
se on niin ihanaa ja vapauttavaa.” 
 
 
 
Yhteystiedot:  Sari Pekki 
  p. 0400 – 389059 
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  www.spekki.fi 
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