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Mul on kaks kõrgharidust: teatriteadus ning psühholoogia. Esimene on mind
õpetanud süvitsi analüüsima inimsuhteid, teine mõistma ja muutma inimese
soovimatuid psühholoogilisi seisundeid.
Kõik me kohtume aegajalt ootamatute pingetega. Erinevatel põhjustel need
vahel fikseeruvad, põhjustades enesetunde languse, une- ja toitumishäireid,
konfliktsuse. Ravimid ei pruugi lahendusi tuua. Sageli asendab/toetab
psühhofarmakone edukalt teraapia ja nõustamine, aidates lahti harutada
sõlmi, õpetades hingamise, mõtte- ja meeleharjutuste kaudu muutma
soovimatuid seisundeid.
Tervisetreenerina õpetan mindfulnessi ja hiina nei-kung võimlemisharjutuste
kaudu viise, kuidas tasakaalustada häirunud näitajatega vererõhku,
leevendada lihaspingeid, mõjutada positiivselt seedimist, ainevahetust. Need
kõik on hormonaaltalituse kaudu seotud meelega.
Nõustan inimesi kriiside, ärevuse, unetuse, depressiooni, suhtepingete,
psühhosomaatiliste häirete jm puhul ning aitan neil teraapiate kaudu leida
uuesti tasakaalu ja efektiivsuse. Teraapiates õpetan vastavalt iga kliendi
vajadusele lõdvestumise ja keskendumise, enesejuhtimise ja -kehtestamise
viise, mis kõik on vajalikud heaks emotsionaalseks terviseks.
Suur osa tervisest on meie endi kätes!
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suhete dünaamika
biopsühholoogia
mindfulness
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ISEENDAST
Olen abielus, abikaasaga kahepeale on meil viis last. Osad mu hobid on
intellektuaalsed (kultuuriajalugu, filosoofia, biopsühholoogia), osad looduslikud
ja lihtsad (matkamine, kokkamine, kõrgklassi teede valmistamine ja nautimine).
Teen juba 25 aastat igapäevaselt tai-chi´d, harrastan nn pehmete stiilide wushu´d, ka mindfulnessi.
Tean õpingutest Hiinas ja Taiwanil, et inimene võib targa keha/meele korralduse
juures tervelt ning rõõmsalt elada 100-120 (või rohkem!) aastani.
Arvan, et väga tähtis on õnnelik olla, hoolimata väljakutsetest või pingetest. Just
seepärast ongi mu lemmiklaul Bobby Mcferrinilt: „Be happy!“. See on võimalik!

