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Saa mitä haluat -valmennus 
 

Valmennuksen jälkeen 
 
Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin 
tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen varaamaan 1-2 
tuntia. 
 

1. Kertaa muistiinpanosi ja päätöksesi 
Käy läpi valmennuksessa tekemäsi muistiinpanot. Muistele myös, mitä päätöksiä teit oman 
elämäsi suhteen valmennuspäivänä.  
 
 
 
 

2. Mikä on erilaista nyt? 
 
Emme aina huomaa sitä, mikä on muuttunut, ennen kuin kiinnitämme siihen huomion. 
Mieti aikaa ennen valmennusta ja vertaa sitä tähän hetkeen. Kirjoita ylös, mikä on 
muuttunut tai mikä on erilaista esimerkiksi: 
 

- Elämässäsi yleensä 
- Ajatuksissasi 
- Ihmissuhteissasi 
- Henkisessä hyvinvoinnissa 
- Päätöksen teossa 
- Tavassa suhtautua rahaan 
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- Tunne-elämässäsi 
- Suhtautumisessa eri asioihin 

 
Jos sinusta tuntuu siltä, että mikään ei ole muuttunut, niin mieti, mitä pitäisi tai olisi 
pitänyt tapahtua, jotta voisit kokea muutosta elämässäsi. Joskus muutokset saattavat olla 
selviäkin, mutta niitä voi olla vaikea itse huomata. Voit kysyä siinä tilanteessa myös 
ystävältäsi, että huomaako hän sinun toiminnassasi tai elämässäsi muutosta.  
 
Muutosten huomaaminen on tärkeää, koska se auttaa mieltä ymmärtämään, että asiat 
ovat menneet eteenpäin ja se luo hyvän olon tunnetta elämään. 
 
 
 
 

3. Mikä olikaan tavoitteesi? 
 
Palauta tavoitteesi mieleesi. Käy läpi mielessäsi, mitä olet tehnyt tavoitteen eteen jo nyt.  
 
Jos et ole tehnyt mitään tai hyvin vähän, niin mieti, miksi et ole tehnyt mitään? Nämä 
kysymykset auttavat: 
 

- Onko tavoitteesi edelleen sitä, mitä sinä haluat? (jos mielesi sanoo, että on, mutta se 
ei ole mahdollista, niin älä anna sen estää sinua) 

- Tiedätkö, mitä sinun tulisi tehdä seuraavaksi? 
- Onko ympärilläsi ihmisiä, jotka pystyvät tukemaan tai auttamaan sinua 

tavoitteessasi eteenpäin? 
- Onko sinulla ollut aikaa tavoitteen eteenpäin viemiseen? 
- Oletko varannut aikaa tavoitteen eteenpäin viemiseen? 

 
 
 
 

4. Uskomuksesi 
 
Mitä uskot tällä hetkellä liittyen tavoitteesi toteuttamiseen liittyen? Kirjoita vastaukset 
seuraaviin kysymyksiin: 
 

- Uskotko, että tavoite pystyy toteutumaan elämässäsi? 
- Mihin sinun tulisi uskoa, jotta tavoitteen toteutuminen on mahdollista? 
- Mitä uskot muiden ajattelevan tavoitteesi toteutumisesta? 
- Minkä uskot olevan vaikeinta tavoitteen toteutumisessa? 
- Miten uskot maailman taloudellisen tilanteen vaikuttavan tavoitteesi 

toteutumiseen? 
- Miten raha tai taloudellinen tilanteesi vaikuttaa tavoitteesi toteutumiseen? 
- Ansaitsetko tavoitteen toteutumisen? 
- Miten oma ajatuksesi tavoitteen toteutumisesta on muuttunut viimeisten viikkojen 

aikana? 
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Mitä sinun tulisi muuttaa omassa ajattelussasi tämän harjoituksen perusteella?  
 
Uskomusten muuttamiseen on useita tapoja. Kun muistat, että kaikki uskomukset ovat 
käytännössä vain ajatuksia, niin se voi auttaa sinua purkamaan monet uskomukset. 
Uskomukset muuttuvat elämässä muutenkin, usein jopa päivittäin.  
 
Lisäksi voit hyödyntää sitä tietoa, että uskomus on vahva tunne siitä, että jokin asia 
on totta. Mieti mihin ajatukseen sinun on hyödyllistä uskoa ja ajattele sitä ajatusta silloin, 
kun sinulla on vahva ja varma tunne. Minkä huomaat olevat erilaista tämän jälkeen? 
 
Moni uskomus muuttuu tehdessä eli aloita / jatka matkaasi riippumatta siitä uskotko nyt, 
että se onnistuu.  
 
Huomioi ajatuksiasi ja kun huomaat, että jokin ajatus/uskomus ei palvele sinua, niin 
mieti, mihin sinun olisi hyvä uskoa. Tämä prosessi tulee auttamaan sinua merkittävästi 
aina elämässäsi.  
 
 
 
 

5. Tavoitteen kanssa eteenpäin 
 
Riippumatta siitä, missä tilanteessa olet, niin palauta mieleesi tavoitteesi ja mieti, mikä on 
seuraava askel kohti tavoitettasi? 
 
Kirjoita se ylös ja varaa itsellesi aika, milloin teet sen. Muista, että kun varaat ajan asian 
tekemiseen, niin  sen jälkeen ainoa asia, mitä sinun tulee tehdä, on se, että teet sen silloin.  
 

1. Tavoitteeni: 
2. Seuraava askel eteenpäin: 
3. Milloin: 
4. Kuvittele mielessäsi tavoitetilanteen ja seuraavan askeleen tapahtuvan, pyri 

tuntemaan se mahdollisimman aidosti ja puhu sen toteutumisesta haluamillesi 
ihmisille. Älä pidä tietoa vain itselläsi, vaan päästä se ulos ja toteutumaan! 

 
Vie tätä yksinkertaista prosessia eteenpäin, niin saat toteutumaan haluamasi asiat.  
 
Jos sinusta tuntuu, että sinulta puuttuu uskallusta jonkin asian toteuttamiseen, niin katso 
tämä sivu: http://uskallainnostua.fi/elamasiviikonloppu 
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6. Onko tavoitteesi jo toteutunut? 
 
Jos tavoitteesi on jo toteutunut, niin haluan onnitella sinua! Jos et ole vielä juhlinut tätä 
tavalla tai toiselle, niin tee se nyt! Oikeasti nyt!  
 
Itse asiassa minusta sinun kuuluisi juhlia joka päivä.  
 
Koska juhliminen Suomessa usein liitetään alkoholiin, niin tässä muutamia esimerkkejä 
päivittäiseen juhlimiseen: 
 

- Hymyile iloisesti 
- Huuda jiihaa! 
- Hypi tasajalkaa 
- Riemuitse pomppimalla 
- Juokse talon ympäri ja tuuleta kuin voittaja 
- Osta itsellesi ja tärkeälle ihmiselle kiva hetki ravintolassa hyvän ruuan kanssa 

 

Miten eteenpäin? 
 
Lähetin sinulle extrana Saa mitä haluat –valmennusäänitteen. Suosittelen kuuntelemaan 
sen tässä vaiheessa ja tekemään harjoitukset uudestaan.  
 
Käytännössä siis, kun tavoite on toteutunut, niin sinun tulee ottaa itsellesi aikaa ja miettiä 
uudestaan, mitä sinä haluat ja mitä et halua.  
 
Kun teet tämän prosessin useita kertoja, niin siitä tulee mielellesi hyvin luonnollinen tapa 
ajatella ja sitten et välttämättä enää tarvitse näitä harjoituksia. Joillakin siihen menee 
vuosia, joillakin enemmän tai vähemmän. Osa taas tykkää tällaisesta tavasta miettiä 
elämäänsä ja tekee sitä koko elämänsä ajan. 
 
Kun tiedät, mitä haluat ja mikä on tavoitteesi, niin mieti taas, mikä on askeleesi eteenpäin 
ja lähde toteuttamaan. Yksinkertaista? Sellaista elämä oikeasti on. 

 
 
 

Elämä ei ole pelkkiä tavoitteita 
 
Tavoitteet auttavat kuitenkin viemään elämääsi haluamaasi suuntaan. Ilman tavoitteita on 
harvoin mitään suuntaa. Itse näen tavoitteet ennemminkin suunnannäyttäjinä ja ikään 
kuin merkkeinä siitä, minne olen matkalla. Tärkeintä on nauttia matkasta, onpa 
tavoitteita kuinka paljon tai vähän tahansa. 
 
Pyysin juhlimaan, jos olet jo toteuttanut tavoitteesi. Minusta sinun tulisi juhlia joka 
tapauksessa joka päivä. Katso edellisestä kohdasta vielä esimerkit. 
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Uskon, että sinäkin voit tehdä elämästäsi sellaista, kun sinä haluat. Tee sitä, mikä toimii 
sinulle parhaiten. 
 
 
Parasta matkaa ja kerro omasta matkastasi silloin, kun sinusta tuntuu siltä! 
 
 
Innostavin terveisin, 
 
 

 
 
 
 
Kerro meille, miten sinulla menee lähettämällä postia tiimillemme 
tiimi@uskallainnostua.fi. 
Jos haluat kirjoittaa minulle henkilökohtaisesti, niin lisää otsikkoon ”Ilkalle”. 


