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   iiiiiiiiiiii, say thank you!”, huutaa kolmesa-
taa ihmistä ympärilläni viskaten nyrkkejään ilmaan.

Huuto on korvia huumaava. Vaivaantuneena nousen joukon 
mukana seisomaan. En halua herättää turhaa huomiota.

Sitten ne kolmesataa ihmistä taputtavat itseään selkään. Halu-
aisin nähdä oman ilmeeni, joka on todennäköisesti jotain yllätty-
neen, hämmentyneen ja pelokkaan välimaastosta.

En aivan tiennyt, mihin lupauduin, kun otin vastaan tämän työ-
tehtävän. Mutta tässä sitä nyt ollaan, maailmankuulun hyvinvoin-
ti- ja elämäntaitovalmentajan, amerikkalaisen Joseph McClendon 
III:n Helsingin seminaarissa. Tunnelma on kuin herätysjuhlilla tai 
vähintäänkin rock-konsertissa. Bongaan yleisön joukosta julki-
suuden henkilöitä, muun  muassa erään naiskansanedustajan.

”Uskon, että jokainen, joka haluaa jotain, voi saada sen. Mah-
dollisuudet ovat ympärillämme. Tilaisuudet on käytettävä hyväk-
si”, McClendon saarnaa.

”Ensimmäinen asia on tietää, mitä haluaa.”
Ja tämä on vasta alkusoittoa.
 

 Mcclendon käyttää titteliä ultimate performan-
ce specialist, suomeksi äärimmäisen suoritusky-
vyn asiantuntija. Hän kehuskelee puhuneensa yli 2,5 
miljoonalle ihmiselle ja valmentavansa yksityisesti 

maailmantähtiä. Esimerkkinä oppiensa toimivuudesta hän käyttää 
mielellään itseään: pahvilaatikosta miljonääriksi noussut 57-vuo-
tias mies, joka näyttää 35-vuotiaalta, on huippukunnossa, terve ja 
onnellinen.

Tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävä sparraus on tuttua bisnes-
maailmasta. Yrityskonsultoinnin, uravalmennuksen ja johtajuus-
koulutuksen rinnalle ovat ponnistaneet elämänvalmennus ja itsen-
sä kehittäminen, joista mattimeikäläiset etsivät tukea esimerkiksi 

elämänmuutoksiin, unelmien toteuttamiseen, rikastumiseen tai pelkojen 
voittamiseen. Jenkeissä trendi saattaa olla jo so last season, mutta viime 
vuosina ilmiö on nostanut vahvasti päätään Suomessa.

Valmistautuakseni McClendonin seminaariin minun on tarkoitus kat-
soa elokuva The Secret – Salaisuus. Se on vuonna 2006 julkaistu self help 
-elokuva, joka lupaa avaimen onneen, aivan kuten McClendonkin.

Maailmalla miljoonia kopioita myyneen ja Oprahissa tv-aikaa saaneen 
elokuvan ympärille on rakennettu hiukan kökkö muinaismystinen kehys. 
Lykkään elokuvan katsomista viikkoja. Myönnän, että minua ihan vähän 
jännittää. Entä jos dvd sisältääkin jonkin suuren paljastuksen, jonka jäl-
keen en ole enää entiseni?

Eräänä sunnuntaipäivänä painan playta.
Pian paljastuu, että ”salaisuus” on vetovoiman laki, jonka avulla voin 

saada kaiken haluamani. Homma menee niin, että on vain ajateltava ha-
luamaansa asiaa herkeämättä uskoen, että toive on jo toteutunut. Univer-
sumi hoitaa loput järjestellen kaiken parhain päin.

Siis mikä universumi? Tuntuu, että jokaisen universumi-sanan voisi 
korvata sanalla jumala. Hihhulitutka alkaa vilkuttaa punaista.

Elokuva kertoo viestinsä usean puhuvan pään avulla, jotka kaikki va-
kuuttavat vetovoiman lain olemassaoloa ja toimivuutta. Päillä on titteleitä 
kuten filosofi, henkilökohtaisen muutoksen asiantuntija, henkinen voima-
varakouluttaja, psykologi, näkijä, motivaatiopuhuja, rikastumisasiantun-
tija ja feng shui -konsultti. He väittävät, että tähänastinen elämäni ja se, 
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Määrätiedoton toimittaja tutustui self helpiin ja elämäntaitovalmennukseen.

”You will not get what you want unless you ask for it.”

He väittävät, että täHänastinen 
elämäni ja se, kuka nyt olen, on omien 
ajatusteni aikaansaannosta, ja että 
olen vetänyt ajatuksillani kaiken 
sen puoleeni.
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TEKSTI TUISKU PIRTTIMÄKI KUVAT SHUTTERSTOCK

25–34
-vuotiaat haaveilevat omakotitalosta. 
(Veikkauksen haavemarkkinajohtaja Ami Miettinen HS:ssä)

suomalaisista haaveilee punaisesta tuvasta ja perunamaasta 
(Kuudes Aisti -ohjelman tutkimus, 2008)

39 % 

25–45-vuotiaista haaveilee kolmesta 
lapsesta. (Väestöliiton perhebarometri)  

40 % 

-vuotiaat haaveilevat 
elektroniikasta, jolla täyttäisivät 
omakotitalonsa. 
(Veikkauksen haavemarkkinajohtaja Ami 
Miettinen HS:ssä)
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edelleen poHdin, mitä oikein Haluan. 
mitkä ovat tavoitteeni, sanotaan 

viiden vuoden täHtäimellä – ei Hajua.

kyynelet nousevat silmiini, 
kun tuijotan ruudusta 
artisokkien perkaamista.

”Haluamme antaa ihmisille lähtöpotkun ja roh-
kaista elämään sellaista elämää kuin kukin itse 
 haluaa.”

”Jokainen määrittelee itse oman onnellisuutensa.”

 O
ma onni on täysin itsestä kiinni. Niinhän 
se on, olen tiennyt sen aina, mutta arjessa 
oman onnellisuuden pohdiskelu kovin hel-
posti unohtuu.

Omalla kohdallani unelmien toteuttamisen esteenä 
eivät ole pelot tai huono itsetunto, vaan pikemminkin 

unelmien puute. Niin ainakin tahdon uskoa. Pitäisi 
kai alkaa haaveilla enemmän.

Alan etsiä unelmia. Selaan aikakauslehtiä ja katse-
len kuvia. Ensimmäinen lehti, ei mitään. Toinen lehti, 
ei mitään. Sitten leikkaan irti kuvan pariskunnasta, 
joka on pyöräilyreissulla. Se edustaa haavettani kier-
tää Turun saaristoa pyörän selässä. Siirryn matkaleh-
tiin. Seuraava kuva esittää rahtilaivan keulaa tausta-
naan ulappa auringonlaskussa. Unelmani vaikuttavat 
kovin kaukokaipuisilta.

Sitten jotain tapahtuu.
Katselen televisiosta ohjelmaa nimeltä Ruokamat-

ka Välimerellä, jossa toimittaja kiertelee Korfun saa-

rella kokkaillen paikallisten kanssa. Saan loistavan idean matkasta, jossa 
yhdistyy toimittajan ammattini ja intohimoni ruokaan. Olen keksinyt, mitä 
haluan! Yhden asian ainakin.

Kyynelet nousevat silmiini, kun tuijotan ruudusta artisokkien perkaa-
mista. Onko tämä nyt joku henkinen kokemus tai yhteys universumiin? 
Olenko hörhöytymässä? Ainakin tämä tuntuu hyvältä. Tuntuu, ettei mi-
kään estä minua toteuttamasta ideaani, että jokin päivä siitä tulee totta.

Päätän alkaa harrastaa haaveilua. Ei siitä ainakaan mitään haittaa ole, sitä 
paitsi se on kivaa. Lisäksi ilmoittaudun ranskan kurssille.

Vetovoiman laki
Elokuvassa The Secret esitelty vetovoiman laki on näkemys, jonka mukaan 
ajatuksilla voi vaikuttaa todellisuuteen. Lain mukaan samanlaiset asiat vetävät 
toisiaan puoleensa esimerkiksi niin, että positiiviset ajatukset tuovat mukanaan 
lisää positiivisia ajatuksia. Vetovoiman lain mukaan ihminen on, mitä hän 
ajattelee ja kaikki, mitä ihmisen elämässä on tapahtunut, on seurausta hänen 
omista ajatuksistaan.

Vaikuttamalla ajatuksiinsa ihminen siis voi vetää puoleensa toivomiaan 
asioita. The Secretissä universumia verrataan postimyyntikatalogiin, josta voi 
tilata haluamansa, oli se sitten auto, ihmissuhde, rahaa tai terveyttä. Avainasia 
on visualisoida unelmansa tarkasti ja tuntea jo saavuttaneensa sen.

Vetovoiman laki ei ole mikään uusi keksintö. Sen juuret johtavat 1800-luvun 
lopun Yhdysvaltoihin ja New Thought -liikkeeseen. New Thought rakentuu 
löyhästi toisiinsa liittyneiden uskonnollisten ryhmittymien, järjestöjen, 
kirjailijoiden ja ajattelijoiden ympärille, joita yhdistää näkemys siitä, että 
ajatukset vaikuttavat todellisuuteen. Liikkeen piirissä vallitsee esimerkiksi 
käsitys, että kaikki sairaudet ovat mielen aikaansaannosta ja siten myös 
parannettavissa mielen voimalla.

”Everything that we want is on the other side of our uncomfortableness.”

”Life is much simpler than we are led to believe.”

”If you give up, you fail.”

”You w
ant them

 to think you’re crazy.”

kuka nyt olen, on omien ajatusteni aikaansaannosta, ja että olen vetänyt 
ajatuksillani kaiken sen puoleeni.

Heidän mukaansa vedin siis puoleeni myös 12-vuotiaana sairastamani 
hengenvaarallisen taudin. Hirveän kiva kuulla. He myös muistuttavat, että 
onneni on täysin omissa käsissäni. En tiedä, ahdistuako vai ollako helpot-
tunut.

Esimerkkeinä unelmista The Secret esittää useita materiaalisia asioita, 
kuten raha, talo ja auto. On vaikea samaistua. Elokuva on kuin amerikka-
lainen unelma kivasti paketoituna ja eteenpäin myytynä. Katsomisen jäl-
keen päällimmäinen tunne on puistatus.

Mielessäni alkaa kuitenkin pyöriä toistuvasti kysymys: mitä minä halu-

an? Osaan saman tien luetella tukun pieniä asioita tietokoneen kaiuttimis-
ta Islannin matkaan ja ranskan opiskeluun, mutta mitään suurta elämän-
suunnitelmaa ei synny. Elokuvan rohkaisemana pohdin myös, mistä olen 
kiitollinen. Lista on pitkä, mikä saa hyvälle mielelle.

 P
alataan takaisin McClendonin seminaariin, jossa istun seka-
vin ajatuksin. Entä jos hurahdan hömppään? Olisiko hurahtami-
nen elämäni suurin onnenpotku? Haluanko muuttaa jotain elä-
mässäni ja itsessäni?

Neljän tunnin aikana McClendon puhuu paljon, mutta antaa välillä pu-
heenvuoron yleisölle ja pistää kuulijat halailemaan ja hieromaan toisiaan. 
Interaktiivisuuden avulla hän uskoo saavansa viestinsä tarttumaan tehok-
kaammin ja herättelevänsä osallistujien hermostoa muutosalttiimmaksi. 
Hänen mukaansa muutoksen esteenä on usein ihmisen taipumus välttää 
epämukavuutta viimeiseen asti. Halailu ja meuhkaaminen ovat siis muka-
vuusalueen ulkopuolelle pakottamista.

McClendon korostaa ajatusten ja tunteiden merkitystä tavoitteiden saa-

vuttamisessa, mutta painottaa, ettei mitään tapahdu ilman toi-
mintaa. Lyhyesti sanottuna tavoitteen toteutumisen resepti on 
tietää, mitä haluaa, uskoa siihen ja toimia saavuttaakseen tavoit-
teensa. Oliko tässä jotain  uutta?

Tuntuu, että seminaarin merkitys on enemmän tunnelmassa, 
itsetunnon pönkittämisessä, inspiroimisessa ja rohkaisussa kuin 
itse asiassa eli siinä, mitä siellä sanottiin.

Edelleen pohdin, mitä oikein haluan. Mitkä ovat tavoitteeni, sa-
notaan viiden vuoden tähtäimellä – ei hajua.

Olen aina ihaillut määrätietoisuutta. Itse otan elämän sellaisena 
kuin se minulle annetaan. En ponnistele minkään eteen hirveästi, 
mutta tartun tilaisuuksiin. Olenko laiska, intohimoton vai molem-
pia? Vai osaanko yksinkertaisesti kaikessa vaatimattomuudessani 
nauttia elämästä tässä hetkessä vailla huolta huomisesta?

 T
apaan seminaarin järjestäneen Uskalla Innostua -tii-
min vetäjän ja kouluttajan Ilkka Koppelomäen kahviku-
pin äärellä. Kerron, että en oikein tahdo uskoa universu-
min hyvään tahtoon toteuttaa kaikki toiveeni ja kysyn, 

voiko vetovoiman lakia käyttää hyväkseen, vaikkei siihen uskoi-
sikaan.

”Voi. Mielestäni kannattaa kokeilla, mikä toimii omalla kohdalla 
ja jos joku toimii, niin tehdä sitä.”

Vetovoiman lain toimivuuden voi selittää ihan arkijärjellä. Kun 
keskittyy johonkin asiaan, alkaa nähdä sitä enemmän ympäril-
lään, alkaa huomata mahdollisuuksia, mikä väistämättä ohjaa toi-
mintaa toivottuun suuntaan.

”Se ei ole pelkästään sitä, että toivoo asioiden tapahtuvan, vaan 
että myös tekee jotain niiden asioiden eteen”, Koppelomäki sanoo.

”Jos tekee minkä tahansa asian eteen kymmenen minuuttia joka 
päivä, menee jatkuvasti lähemmäs sitä.”

Koppelomäen mukaan tämän päivän maailma on rakennet-
tu niin, ettei ihmisen tarvitse kauheasti ajatella, mitä hän todella 
 haluaa. Tähän Uskalla Innostua -tiimi pyrkii tarjoamaan vaihto-
ehdon.

72 %
:lla on jokin toteutumaton unelma, joka on säilynyt samana lapsesta asti. 
(IL:n tutkimus, 2008)

suomalaisista haaveilee taloudellisesta 
riippumattomuudesta, esimerkiksi aikaistetusta 
eläkkeellä jäämisestä tai sapattivuosista. 
(Sampo Pankin kysely, 2009)

N
ikääntyneistä haaveilee tiiviimmästä 
yhteydenpidosta ystävien kesken. 
(Valittujen Palojen TNS Gallupilla teettämä tutkimus, 2007)

76 %
15 %  suomalaisista unelmoi homoseksistä. 

(Aamulehden seksikysely, 2010)


