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Saa mitä haluat -valmennus 
 

Valmennuksen jälkeen – video 2 
 
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. Se on aikaa, jonka annat itsellesi ja sen arvoa ei voi oikein mitata millään tavalla. 
 

1. Onko se, mitä haluat todella sitä, mitä haluat? 
 
Ajattele sitä, mitä haluat (joko se asia, minkä päätit valmennuksessa tai jotain, mikä on 
tullut sen jälkeen). 
 
- Kysy itseltäsi onko se jotain, mitä sinä haluat vai jotain, mitä joku muu haluaa sinulle tai 
sinun tekevän? 
 
- Kun saat itse valita, niin onko se jotain, mitä sinä haluat? 
 
- Kuvitellaan, että kohtaisit lampun hengen, joka pystyy toteuttamaan toiveesi. Onko tämä 
sellainen asia, mitä toivot ja haluat? 
 
- Jos ajattelet, että kaikki on mahdollista ja tämä on mahdollista myös sinulle, niin onko se 
jotain, mitä sinä haluat? 
 
Joskus se, mitä haluat saattaa olla todella ison työn takana. Tämä on joskus myös yksi syy 
siihen, miksi saattaa tuntua siltä, että se ei olekaan sitä, mitä haluat.  
 

 Oletko siis valmis myös tekemään sen kaiken, mitä se vaatii, jotta saat sen, mitä 
haluat? 
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Edelliseen kysymykseen on olemassa oikeasti vain kaksi vastausta: KYLLÄ tai EI. Vaikka 
vastaisitkin ”ehkä”, niin siltikin se on enemmän jompaakumpaa tai sitten sinulla on ehdot 
sille, millä edellytyksillä olet valmis tekemään mitä vain. Käy tarvittaessa ehtosi läpi ja 
mieti oletko valmis lähtemään matkaan. Muista, että ehdot saattavat helpottaa matkaasi tai 
tehdä siitä haastavamman tai joissakin tapauksissa mahdottoman. 
 
Joka tapauksessa motivaation ja yleensäkin tekemisen kannalta on hyvä, että varmistat, 
että olet valmis ja halukas myös tekemään sen, mitä haluamasi asian tai muutoksen 
tekeminen vaatii. 
 

2. Motivaation ylläpitäminen ja lisääminen 
Arkisessa kiireessä jokin isokin unelma tai haluttu asia saattaa vain jäädä ajan jalkoihin. 
Tässä muutamia asioita, millä voit pysyä motivoituneena ja autat haluamaasi asiaa 
toteutumaan. 
 

1. Kirjoita tavoitteesi ylös 
Jotta muistat, mistä on kyse, niin… 
- kirjoita tavoitteesi / haluamasi asia paperille tai kehystä se.  
- laita se jääkaapin oveen, yöpöydälle ja/tai rahapussiin 
- jos haluamastasi tilanteesta voi ottaa kuvan tai siitä on olemassa kuvia, niin hyödynnä 
niitä.  
 

2. Miksi se on niin tärkeä? 
Listaa asioita / ajatuksia siitä, miksi haluamasi asian saavuttaminen tai muuttaminen on 
sinulle niin tärkeää. Listaa vähintään 1-10 asiaa.  
 
Sen jälkeen lue jokainen kohta yksitellen ja tunne niiden vaikutus. Jokaisen kohdan 
kohdalla ajattele myös sitä, mitä haluat. Kun ajattelet miksi se 0n niin tärkeää, niin saat 
todennäköisesti voimakkaan halun tunteen. Kun samaan aikaan tuossa tunteessa ajattelet 
haluamaasi asiaa, niin mielesi yhdistää tuon voimakkaan tunteen haluamaasi asiaan. 
 
Lue lista kerran päivässä läpi.  
 

3. Tee asialle jotain 
Oletko joskus joutunut kävelemään pitkän matkan ja sinua ei ole kiinnostanut se yhtään? 
Loppu matkassa kuitenkin huomaat, että motivaatiosi kasvaa, koska tiedät, että olet pian 
perillä. Samalla tavalla käy, kun viet haluamaasi asiaa eteenpäin.  
 
Mahdottomatkin asiat onnistuvat tekemällä, ei ihmettelemällä. 
 
Usein käy niin, että motivaatio johonkin asiaan loppuu, kun ei tiedä mitä tekisi tai 
tekeminen tuntuu mahdottomalta. Varmista siis, että tiedät, mitä tehdä, ja aloita 
tekeminen. Motivaatiosi kasvaa tehdessä. 
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Yleensä epäonnistumiset laskevat motivaatiota – Muista, että se on vain hetkellistä, kun et 
jää siihen jumittamaan, vaan jatkat matkaa eteenpäin! 
 

4. Inspiroivat esimerkit  
On olemassa lukemattomia YouTube-videoita, kirjoja, elokuvia ja henkilöitä, jotka ovat 
loistavia inspiroijia ja jotka auttavat jaksamaan silloin, kun tuntuu mahdottomalta. 
 
Suosittelen: 
 
Youtube.com/uskallainnostua 
Kirja: Sir Richard Branson – Losing my Virginity 
Kirja: Timothy Ferriss – 4 tunnin työviikko ja 4 tunnin keho 
Kirja: Elämysseikkailu (matkustaminen) 
Elokuva: Peaceful Warrior 
Elokuvat: Rocky 1-6 
 
 

3. Läsnäolon harjoittaminen 
Mitä hyötyä on muuttaa omaa elämääsi tai saavuttaa mitään, jos et sitten osaa olla siinä 
hetkessä ja nauttia siitä? – Siksi sinun tulee harjoittaa omaa läsnäoloasi eikä vain juosta 
pää kolmantena jalkana eri tavoitteiden perässä.  
 
Joskus käy niin, että kun oman tavoitteensa saavuttaa niin tulee hieman tyhjä olo: Tässäkö 
tämä nyt olikin? Uskon, että se tulee, koska tunne saattaa olla erilainen, kuin millaiseksi 
sen oli kuvitellut. Toisekseen sen takia, että ei välttämättä ole mitään seuraavaa tavoitetta: 
Ihminen tarvitsee suunnan ja mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa. Sitä varten koen myös 
tavoitteet niin tärkeiksi. Kolmanneksi tyhjä olo saattaa tulla siitäkin, että ei osaa nauttia 
siitä, mitä on saavuttanut.  
 
Viimeksi sanoin, että juhli määränpäässäsi, mutta juhli myös matkan varrella. Tässä 
harjoitukset ja vinkit siihen, miten voit nauttia enemmän joka päivä ja joka hetki. 
 

1. Kiinnitä huomiota, mitä uutta löydät työ-/kotimatkaltasi. 
2. Kiinnitä huomiota sinulle rakkaisiin ihmisiin ja huomaa heissä luonteenpiirteitä, 

tapoja ja ulkoisia asioita, joita et ole aiemmin huomannut. 
3. Ole luonnossa. Kuule, mitä kaikkea ääniä voit kuulla. Katso maahan ja pysähdy 

näkemään se kaikki elämä, mitä on jalkojemme juuressa. Tunne, miltä tuuli, aurinko 
tai sade tuntuu. Haista luonnon eri tuoksuja. Ota selvää, mitä kaikkea luonnossa voit 
syödä ja maista tuoreita makuja.  

4. Syö tietoisemmin: Haista kaikkea, mitä syöt ennen kuin laitat ruuan suuhun. Syö 
rauhallisesti ja pysähdy maistelemaan ruokaa ja sen eri makuja, koostumusta jne. 
Tunne, miltä ruoka tuntuu. Tämä on myös erittäin oleellista terveydellesi! 

5. Hengitä tietoisemmin: Kuule, miltä hengityksesi kuulostaa, miltä se tuntuu. Miltä 
tuntuu hengittää sisään. Miltä tuntuu hengittää ulos. 

 
 
Kun teet näitä harjoituksia eli harjoitat tietoista läsnäoloasi niin siitä tulee sinulle 
automaattista ja huomaat olevasi joka päivä enemmän läsnä siinä, mitä teet, kuka olet ja 
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minne olet menossa. Tulet myös voimaan paljon paremmin, koska tässä hetkessä ei ole 
murheita eikä huolia. On vain tämä hetki. 
 

Suosittelen 
Kirja: Eckhart Tolle – Läsnäolon voima 
Kirja: Eckhart Tolle – Uusi maa 
Kirja: Eckhart Tolle – Harjoituksia läsnäolon voimasta 
Kirja: Robin Sharma - Munkki, joka myi ferrarinsa 
 
 

 
 
Nyt kun sinä tiedät, miten toteuttaa haluamaasi elämää ja olet siitä inspiroitunut, niin jaa 
innostustasi myös eteenpäin. 
 
Luo omaa elämääsi ja tee sitä, mitä haluat, voi hyvin ja nauti matkastasi.  
 
Kiitos siitä, että olet. 
 
 
Innostavin terveisin, 
 
 

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


