
Hei sinulle ja kiitos, että olet ladannut tämän
e-kirjan. Sen avulla voit ottaa haltuusi askeleet, 
joiden avulla voit kehittää mitä tahansa elämän osa-
aluetta itsensä johtamisen työkalujen avulla. 4 
askeleen kaavaa voit käyttää parantaaksesi asioita
niin kotielämässä kuin työpaikallakin.

E-kirja sisältää:
- 4 askelta tulokselliseen itsensä johtamiseen
- Konkreettisia vinkkejä ja neuvoja
- Harjoitukset tulokselliseen itsensä johtamiseen

Toivon todella, että sinulle on hyötyä tästä e-kirjasta
ja pääset sen avulla lähemmäs oman näköisempää, 
merkityksellisempää ja tuloksellisempaa elämää.

IHANIA LUKUHETKIÄ!

4 ASKELTA 
TULOKSELLISEEN 
ITSENSÄ JOHTAMISEEN

Henriikka



E-kirjassa käydään läpi askeleet yksi kerrallaan. 
Etene kirjassa johdonmukaisesti ensimmäisestä
neljänteen askeleeseen. Harjoitukset on integroitu
tekstin oheen.

1. UNELMOINTI

2. SUUNNITTELEMINEN

3. KONKREETTISET TYÖKALUT JA TOIMINTA

4. ITSEREFLEKTIO

4 ASKELTA 
TULOKSELLISEEN 
ITSENSÄ JOHTAMISEEN

1. UNELMOINTI
Nyt voit miettiä, että miksi unelmointi? Miksi aloittaa
unelmoinnista? Unelmointi pitää sisällään valtavan
määrän innostusta, inspiraatiota, energiaa ja 
luomisvoimaa. Se nostaa esille alitajunnastasi
suuren voiman. Sen voiman, mikä meissä kaikissa
asuu ja odottaa esiin pääsyä. Unelmointi on kuin
omannäköisen elämän polttoainetta, joka ei koskaan
lopu.



Unelmoinnista on erityisesti hyötyä siksi, että
sen avulla voit löytää todellisen motivaatiosi
muuttaa asioita tai ratkaisun asioihin, jotka ovat
haastavia. Yleensä unelmointia käytetään
ratkaisemaan haasteita, ongelmia ja 
tietämättömyyttä, koska harvemmin muutamme
asioita, jotka ovat jo hyvin.

Unelmointi auttaa sinua suuntaamaan kohti oikeaa
määränpäätä. Se auttaa sinua etenemään siihen
suuntaan, jonka tiedät olevan hyväksi sinulle. Voit 
luottaa siihen mitä alitajuntasi tuottaa sinulle
unelmoinnissa, on sitä mitä juuri tarvitset.

Joskus voi kuitenkin olla niin, että unelmat
muuttuvat. Tällöin myös mielesi kertoo sen sinulle, 
kun yrität unelmoida samasta asiasta, mutta se ei
enää sytytäkkään sinussa valtavia tunteita. Entinen
unelma ei enää pystykkään motivoimaan ja 
kantamaan sinua eteenpäin. Jos kuitenkin yrität
pitää vanhasta kiinni ja pusket läpi, et voi kuitenkaan
hyvin ja katkaiset yhteyden omaan voimaasi.



No, kuinka sitten unelmoida? Etene seuraavassa
järjestyksessä:

1. Aloita unelmointi sulkemalla silmät. 
2. Pyri löytämään jokin asia, johon haluat muutosta.
3. Tämän jälkeen keskity kehittämään mielikuvaasi

nykyisestä tilanteesta tilanteeseen kun kaikki
olisi juuri niin kuin sinä haluaisit. Siten kun kaikki
on parhain päin.

4. Pyri löytämään unelma, tilanne, jota ajatellessasi
koet suurta innostusta, iloa, energiaa ja muita
voimakkaita positiivisia tunteita. 

5. Kun olet löytänyt sen, kirjoita unelmasi ylös.

muistiinpanot



Toinen askel on suunnitteleminen. Suunnittelemisen
avulla pystyt muodostamaan polun kohti unelmaasi. 
Polun kohti sitä pistettä, jossa saavutat unelmasi.

Tutkimusten mukaan vain 28 % tietotyöläisistä
suunnittelee työpäiviään ja vain 2 % ihmisistä
suunnittelee vapaa-ajan käyttöä. Kuitenkin
tiedetään, että jo 5 minuutin suunnittelulla voidaan
saavuttaa suuria hyötyjä ja siirtyä kohti proaktiivista
työskentelytapaa. Proaktiivisessa
työskentelytavassa pystyt ennakoimaan ja 
ohjaamaan toimintaasi. Joten näin myös
suunnistaminen kohti unelmiasi muuttuu
helpommaksi. Et sohi sinne tänne, vaan etenet askel
kerrallaan kohti toteutuvaa unelmaa.

Kuinka sitten konkreettisesti suunnitella?

Kirjoita ylös vastaus kysymyksiin ja suunnittele sitä
Kuinka voit lähteä etenemään kohti unelmaa:
- Million haluat unelman saavuttaa? 
- Mitä se vaatii sinulta? 
- Mitä sinun tulee tehdä sen eteen? 
- Kuinka paljon olet valmis laittamaan aikaa

unelman eteen? 
- Kuinka teet unelmistasi mahdollisia?

2. SUUNNITTELEMINEN



Nyt olet päässyt sitten kohtaan, jossa tulisi miettiä
mitä työkaluja voisit käyttää ja mitä tekoja voisit
tehdä, jotta voisit päästä kohti unelmaasi. Koska 
suunnitteleminen kauas tulevaisuuteen on hankalaa, 
on tärkeää pyrkiä näkemään ne muutamat
seuraavat konkreettiset pienet askeleet, joilla
etenee kohti unelmaansa. Mikä siis voisi olla 
ensimmäinen askel, jonka voisit tehdä jo nyt, jotta
voisit saavuttaa unelmasi?

3. KONKREETTISET 
TYÖKALUT JA TOIMINTA

muistiinpanot



Kuinka löytää konkreettiset työkalut ja ottaa
ensimmäiset askeleet? 

Suunnitteluvaiheessa olet jo miettinyt miten aloitat, 
milloin teet asiat ja kuinka teet ne. Kun olet nämä
tehnyt sinulle jää tehtäväksi opiskella tai ottaa
selvää keinoista ja työkaluista, joilla voit unelmasi
saavuttaa. 

muistiinpanot



Viimeinen askel on reflektoida sitä, kuinka olet
onnistunut konkreettisissa teoissa sekä mille
tekeminen ja muutos ovat tuntuneet. 
Itsereflektiovaihe on tärkeä siksi, koska ilman sitä
kehitys on hitaampaa ja et etene kohti unelmaasi ja 
tuloksellista tapaa johtaa itseäsi. 

Itsensä johtamistaidoissa ei ole olemassa yhtä
ainoaa oikeaa tapaa toimia, eikä ainutta oikeaa
tapaa ratkaista ongelmia. Jos siis haluat kehittyä on 
tärkeää analysoida sitä, mitä olet jo tehnyt ja tehdä
sitä kautta muutoksia tekemiseen ja suunnitelmaan. 
Joskun voi jopa käydä niin, että unelmasi saattaa
muuttaa muotoaan matkalla ja lopulta sinun on 
vaihdettava suuntaa saavuttaaksesi unelmasi. Usein
myös alkuperäiset suunnitelmat muuttuvat, koska
emme koskaan pysty suunnittelemaan täydellisesti
pitkälle. Elämässä on niin monta muuttujaa, jotka
vaikuttavat siihen, Kuinka lopulta asiat menevät. 
Näin ollen suuntaa on tarkistettava aika-ajoin, 
tsekkaamalla, mitä tuntemuksia unelmasi herättää
sinussa. Mielesi osaa kyllä ohjata sinut uuteen
oikeaan suuntaan.

4. ITSEREFLEKTIO



muistiinpanot

“KAIKKI SE VOIMA, JONKA TARVITSEMME 

ON JO SISÄLLÄMME”

- Don’t give up your dreams!

Henriikka


