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Tervetuloa Lupausten Portaille!

Useat meistä ajattelevat, että tavoitteiden saavuttaminen on vaikeaa ja
unelmien toteutuminen sattumaa tai ainakin työn ja tuskan takana.

Olen myös itse ajatellut joskus näin.
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Hei, olen Virpi Silonsaari, aivan tavallinen nainen,
äiti ja vaimo iloineen ja suruineen.

Tiedän omasta kokemuksesta miten vaikeaa
onnistuminen voi olla. 

Joskus oma hyvinvointi ja omat tavoitteet sekä unelmat voivat hautautua
arjen pyöritykseen tai työmaailman kiireiseen ja stressaavaan oravanpyörään.

Silloin omat voimavarat ovat koetuksella ja jopa arjen pyörittäminen voi
tuntua haasteelliselta. Ei mikään ihme, että omat tavoitteet ja unelmat jäävät
odottamaan parempaa ajankohtaa. 

Sen ei tarvitse kuitenkaan olla niin. 

Onnistuminen ei ole rakettitiedettä. Se vaatii systemaattista tekemistä ja
tiettyjen asioiden toistamista arjessasi joka päivä. 

Se voi kuulostaa tylsältä ja työläältä, mutta sen ei tarvitse olla sitä.

Olen tehnyt avuksesi tämän työkirjan, jonka avulla voit tarkistaa
onnistumisesi kannalta olennaisia asioita. Jo näiden vinkkien avulla pääset
hyvään alkuun.  

Kiitos, että latasit tämän työkirjan!
- Virpi
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 Olet suurimman osan päivästäsi iloinen ja positiivinen. Kyllä /  Ei 

 Tunnet olosi päivittäin onnelliseksi. Kyllä / Ei

 Etsit ratkaisuja elämässäsi oleviin haasteisiin ja ongelmiin. Kyllä / Ei

 Uskot omiin mahdollisuuksiisi ja onnistumiseesi. Kyllä / Ei

 Puhut itsellesi kauniisti ja kannustavasti. Kyllä / Ei

 Hyväksyt itsesi sellaisena kuin olet. Kyllä / EI

 Sinulla on terve suhtautuminen itseesi ja ruokaan. Kyllä / EI

 Elämässäsi on asioita, jotka tuovat sinulle iloa joka päivä. Kyllä / EI

 Vastoinkäymiset eivät estä sinua etenemästä. Kyllä / EI

 Ihan sama mitä muut ajattelevat sinusta tai teoistasi. Kyllä / EI

 Toisten miellyttäminen on kohdallasi historiaa. Kyllä / EI

 Aikasi riittää kaikkeen mihin haluat. Kyllä / EI

 Uskallat mennä pois omalta mukavuusalueeltasi. Kyllä / EI

 Etenet suunnitelmallisesti ja maltilla kohti tavoitteitasi. Kyllä / EI

 Tekemäsi päätöksen jälkeen et siirrä aloittamista. Kyllä / EI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Työkirja sisältää 15 kysymystä, jotka ovat tärkeitä oman  tavoitteesi  
ja unelmasi saavuttamisen kannalta.

Voit tulostaa tämän työkirjan tai voit vastata erilliselle paperille. Testi on
helppo; vastaa kysymykseen KYLLÄ tai EI.
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Omat tulokset 

Laske seuraavaksi oma tuloksesi:
 
 

KYLLÄ-vastauksia                         yhteensä  _____  / 15  

EI -vastauksia                                yhteensä  ______/ 15  

Mitä enemmän sinulla on KYLLÄ- vastauksia, sitä enemmän sinulla on
onnistumistasi tukevia asioita elämässäsi. 

Mitä enemmän vahvistat näitä asioita elämässäsi,  sitä todennäköisemmin
saavutat haluamiasi asioita elämääsi helpommin. 

Mitä enemmän sinulla on EI -vastauksia, sitä vaikeampaa ja
haasteellisempaa omien tavoitteiden saavuttaminen ja unelmien
toteutuminen voi olla.  

Kiinnittämällä huomiota EI-vastauksiisi ja tekemällä muutoksia näihin
asioihin, voit tehdä tavoitteiden saavuttamisesta helpompaa ja unelmien
toteutumisesta paljon todennäköisempää.  

Seuraavaksi annan sinulle muutaman vinkin, jotka auttavat sinua
saavuttamaan omat tavoitteesi ja unelmasi.
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Pyri olemaan iloinen ja positiivinen. 

Mitä iloisempi ja positiivisempi on, sitä enemmän tuntee iloa ja sitä
enemmän löytää positiivisia asioita itsestään ja elämästään.

Se mihin keskittyy lisääntyy! 

Mitä enemmän keskittyy positiivisiin asioihin, sitä enemmän vetää niitä
puoleensa.

Tee asioita, jotka lisäävät onnellisuuden tunnettasi.

Mitä tyytyväisempi on itseensä ja elämäänsä, sitä onnellisempi on. Mitä
onnellisempi on, sitä tyytyväisempi on itseensä ja elämäänsä. 

Jo se, että tuntee ajoittain päivän aikana itsensä onnelliseksi, auttaa 
 huomaamaan kiitollisuuden aiheita omassa elämässä. 

Mitä enemmän huomaa kiitollisuuden aiheita itsessään ja omassa
elämässään, sitä onnellisemmaksi tuntee itsensä ja sitä paremmin voi.

Etsi ratkaisuja ongelmiin.

Älä jää jumiin kohtaamaasi haasteeseen tai ongelmaan, vaan lähde
etsimään siihen ratkaisua. 

Vaikka tilanne tuntuisi kuinka vaikealta, niin kaikkeen löytyy ratkaisu, jos
vain haluaa. Jokaisessa myrskypilvessä on se kuuluisa hopeareunus. 

Selvittämällä yhden ongelman, ratkaisee se monta muuta asiaa ja auttaa
pääsemään eteenpäin kohti haluamaasi.  
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Usko itseesi ja omaan onnistumiseesi.

Mikäli ei usko omaan onnistumiseen, on todennäköistä ettei tule
onnistumaan.

Kun uskoo onnistuvansa tai uskoo epäonnistuvansa, on kummassakin
tapauksessa oikeassa.  Käännä omat ajatuksesi tukemaan omaa
onnistumistasi, niin onnistuminen on helpompaa ja huomattavasti
todennäköisempää.

Käännä oma sisäinen puheesi itseäsi kannustavaksi.

Sanojen voima on valtava. Sillä ei ole merkitystä puhuuko ääneen vai
miettiikö asioita hiljaa mielessään. 

Kiinnitä huomiota siihen miten puhut itsellesi. Puhutko kannustavasti ja
lempeästi vai kritisoitko ja arvostelet itseäsi, tekemistäsi, ulkonäköäsi tai
esimerkiksi osaamistasi. 

Puhu itsellesi kuin parhaalle ystävällesi. Olet itsesi ystävä ja paras tukija koko
elämäsi ajan 24/7. 

Hyväksy itsesi sellaisena kuin olet.

Usein helpommin sanottu kuin tehty, sillä ei sellaista kohtaa, jota ainakaan
me naiset emme arvostelisi itsessämme.  

Pyri löytämään tasapaino itsesi kanssa. Älä vertaile itseäsi muihin, vaan
uskalla olla oma itsesi. Älä yritä saavuttaa jotakin sellaista, mitä et
välttämättä edes halua tai mitä ei realistisesti saata olla edes mahdollista
saavuttaa. 

Rakasta itseäsi!
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Unohda laihduttaminen ja kaikki kiellot. 

Ole itsellesi ja kehollesi armollisempi. Älä rasita kehoasi erilaisilla kuureilla
tai kokeiluilla, vaan etene kehoasi kunnioittaen. 

Kaikki kiellot kannattaa unohtaa, sillä mitä enemmän kieltää itseltään
asioita, sitä enemmän ne valtaavat mielen ja sitä enemmän niitä himoitsee.
Ei siis ihme, jos haluaa takaisin tuttuun ja turvalliseen mahdollisimman
nopeasti. 

Älä kiellä itseltäsi mitään. Tee sellaisia valintoja, jotka vievät kohti tavoitettasi
ja muista kohtuus.

Tee joka päivä asioita, jotka tuovat sinulle iloa.  

Muista, että SINÄ ja sinun hyvinvointisi on kaikkein tärkein. 

Tärkeintä ei ole työ, perhe, ystävät, some tai harrastukset. 

Mikäli ei voi hyvin, heijastuu se negatiivisesti kaikkeen elämässä. Se
heijastuu työhön, parisuhteeseen sekä muihin ihmissuhteisiin, arkeen ja
jaksamiseen. 

Mieti mitkä asiat tuovat sinulle iloa. Asian ei tarvitse olla jotakin suurta, vaan
mieti myös niitä pienimpiäkin ja varsin arkisia asioita. 

Uskalla irrottautua päivän rutiineista ja kiireestä ja ottaa aikaa itsellesi. 

Tee päivittäin niitä asioita, jotka tuovat sinulle iloa. 
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Älä lannistu haasteeseen tai vastoinkäymiseen.

Kun kohtaa elämässä haasteen, on se merkki siitä, että on menossa
eteenpäin. Tuossa hetkessä on valmis oppimaan jotain uutta.

Mikäli jää jumiin tuohon tilanteeseen, ei mitään muutoksia voi edes syntyä. 
 Kun kaikki ajatukset keskittyvät edessä olevaan haasteeseen tai
ongelmaan, ei pääse eteenpäin.

Kun ratkaisee edessä olevan haasteen, siirtyy eteenpäin ja on jälleen yhden
askeleen lähempänä omaa tavoitetta.
 

Älä turhaan mieti mitä muut ihmiset ajattelevat sinusta. 

Muiden ihmisten ajatuksilla ei ole mitään merkitystä.  Tärkeintä on se, mitä
sinä itse ajattelet itsestäsi. Usko itseesi ja luota itseesi.

Ja ennen kaikkea -  hyväksy itsesi sellaisena kuin olet.

Heitä kiltin tytön viitta harteiltasi ja unohda toisten
miellyttäminen. 

Mikäli yrittää oman hyvinvointinsa kustannuksella olla jotakin muuta kuin
on ollakseen hyväksytty, peukutettu, osaavampi tai kuuluvansa joukkoon, 
 on onnistuminen vaikeampaa ja joskus jopa mahdotonta.

Muista, että sinä olet tärkein. 

Laita itsesi ja oma hyvinvointisi kaikkein tärkeimmäksi asiaksi ja tee asioita
ja päätöksiä oman hyvinvointisi, jaksamisesi ja onnellisuutesi näkökulmasta
katsottuna.
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Käytä aikaasi niihin asioihin, jotka vievät sinua kohti
onnistumista.

Aika on asia, jota ei saa takaisin vaikka kuinka haluaisi. Se myös kulkee koko
ajan eteenpäin.

Mihin aikasi kuluu tällä hetkellä? Mihin käytät kallisarvoista aikaasi?

Käytätkö aikaasi sellaisiin asioihin, jotka vievät sinua kohti tavoitteitasi ja
unelmiasi? 

Vai käytätkö aikaasi asioihin, jotka vievät sinua jopa kauemmas omista
tavoitteistasi ja unelmistasi?

Uskalla astua epämukavuusalueelle.  

Muutos vaatii aina poistumista omalta mukavuusalueelta. 

Se tarkoittaa käytännössä sitä, että edessä oleva asia on uusi, vaikea,
haasteellinen, vieras ja pelottava. Siksi sitä kutsutaan epämukavuusalueeksi.

Vaikka tilanne tuntuisi kuinka pelottavalta tai vaikealta, niin uskalla astua
epämukavuusalueelle. Se mahdollistaa onnistumisesi.

Epämukavuusalue on ainoastaan tunne, joka on väliaikainen. Kohtaat
tuossa samassa tilanteessa epämukavan tunteen niin kauan, kunnes
uskallat mennä eteenpäin.  

Kun uskaltaa astua omalle epämukavuusalueelle, kohtaa  uusia ja jopa
pelottavia asioita. Tuossa hetkessä on mahdollisuutesi oppia uutta.
Haasteellinen tilanne ei tunnukaan enää niin haasteelliselta ja pääset
eteenpäin ison loikan.  
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Selkeä suunnitelma 

Kun tiedät mitä haluat elämääsi, lähde tekemään selkeä suunnitelma
niiden saavuttamisen mahdollistamiseksi.

Tee kaksi suunnitelmaa, toinen pidemmälle aikavälille (esim. vuosi) ja toinen
lyhyemmälle aikavälille. Pidemmän aikavälin suunnitelman on tarkoitus
antaa sinulle oikea suunta ja merkitys kaikille niille asioille, joita teet
saavuttaaksesi tavoitteesi ja unelmasi.

Lyhyemmän aikavälin suunnitelman tarkoitus on antaa sinulle käytännön
toimenpiteet ja askeleet. Se kertoo mitä tulee tehdä tänään, huomenna,
ensi viikolla, ensi kuussa, jotta pääset tavoitteeseen ja saavutat haluamasi
unelman. 

Ota ensimmäinen askel jo tänään.

Pelkkä tavoitteista tai unelmista haaveileminen ei valitettavasti tuo
haluamiasi asioita elämääsi. Tarvitset konkreettisia tekoja joka päivä.

Jokainen tekemäsi päätös ja ottamasi konkreettinen askel vie sinua joko
lähemmäs tavoitettasi ja unelmaasi tai kauemmas niistä. 

Mieti mitä asioita haluat elämääsi. Sen jälkeen mieti minkälaisia askeleita
sinun tulisi ottaa, jotta onnistumisesi olisi mahdollista. Älä käytä
kallisarvoista aikaasi miettimiseen, vaan ota ensimmäinen askel oman
unelmasi toteuttamiseksi jo tänään.  

Lue tästä
miten elämä muuttuu, kun uskot

onnistumiseesi?

https://lupaustenportaat.fi/usko-onnistumiseesi/
https://lupaustenportaat.fi/usko-onnistumiseesi/
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