
Hyvän mielen ja olon
-työkirja



Olet tehnyt loistavan valinnan ja päätöksen
parantaa omaa hyvinvointia ja jaksamista.

Tämän kirjan tehtävien avulla sinulla on mahdollisuus tutkia
monipuolisesti omaa palautumista.

Tämä kirja tulee toimimaan sinun henkilökohtaisena
palautumisensuunnitelmana kohti energistä sinua!

Tämän kirjan omistaa

Tervetuloa mukaan!

Tsemppilause itsellesi tulevaan 5 viikkon
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Työkirjan osiot

Läsnäolo. Toisella viikolla
aloitamme hidastamaan tahtia ja
tutustumaan läsnäoloon
arjessamme. Opettelemme
ottamaan hengityksen osaksi
oman tilan rauhoittamista. 

Alkukartoitus ja omat tavoitteet.
Aloitus -osiossa kartoitamme
tämän hetkisen tilanteen sekä
määritämme tavoitteen
itsellemme.

Osio  #0 - Aloitus
Tasapaino. Ensimmäisellä viikolla
tutustumme omaan kuormituksen
tilanteeseen. Lähdemme
kartoittamaan kuormittavia ja
palauttavia asioita arjessa.

Osio #01 - 1 viikko

Osio #02 - 2 viikko
Ajatuksen voima. Kolmannella
viikolla alamme kiinnittämään
huomiota omiin ajatuksiin ja niistä
syntyviin tunteisiin sekä
toimintaan.

Osio #03 - 3 viikko

Tapojen ja rutiinien luonti.
Viidennellä viikolla meillä on
tiedossa oma palautumisen tarve
sekä työkalut palautumiseen. Nyt
niistä on aika tehdä tapa!

Palautumisen ja kuormituksen
rytmitys. Neljännellä viikolla
suunnittelemme oman
henkilökohtaisen
palautumissuunnitelman.

Osio #04 - 4 viikko Osio #05 - 5 viikko
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Tasapainoinen minä
-verkkokurssi

Aloitus
Osio #0
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Alkukartoitus

Seuraavalta sivulta löydät alkukartoituksen
kysymykset. Näillä kysymyksillä lähdet

pohtimaan tämän hetkistä tilannettasi. Kun
olet pohtinut tämän hetkisen tilanteesi sinun
on helpompi lähteä suunnittelemaan mihin
osa-alueisiin haluat ja tavitset muutosta.

Kysymyksen jälkeen voit valita sopivan
numeron vastaamaan vastaustasi.

Asteikko on 1-10,
1 täysin erimieltä ja 10 täysin samaa mieltä.

Tervetuloa mukaan!

Osio #0 - Aloitus
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Alkukartoitus

Tunnistan milloin olen stressaantunut tai stressi pitkittynyt?1.

2. Tiedän mitä tehdä jotta saan stressipiikin katkeamaan?

3. Pidän pieniä taukoja päivän tehtävien välissä?

4. Tiedän erilaisia keinoja ja menetelmiä palautumiseen?

5. Tunnen olevani energinen suurimman osan päivää? 

6. Teen päivittäin itselleni mielekkäitä ja merkityksellisiä asioita?

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

7. Minulla on hyvä ja tasapainoinen olo suurimman osan päivää?

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

Osio #0 - Aloitus
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Tavoitteeni

Nyt on aika lähteä kirkastamaan oma
tavoitteesi näiden 5 viikon aikana.

 
Minkälaista muutosta haluat?

 
Voit käyttää apunasi alkukartoituksen

vastauksiasi. Mihin osa-alueeseen tarvisit
eniten apua?

Osio #0 - Aloitus
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Tavoitteeni

Minun tavoitteeni on1.

Osio #0 - Aloitus
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Tavoitteeni

2. Mitä hyötyä siitä on itsellesi?

Osio #0 - Aloitus
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Tavoitteeni

3. Mitä hyötyä siitä on muille?

Osio #0 - Aloitus
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Tavoitteeni

4. Missä kohtaa arvelet olevasi menossa tällä hetkellä
asteikolla yhdestä kymmeneen, jos yksi tarkoittaa,

että et vielä ole edes tullut ajatelleeksi koko asiaa ja
kymmenen, että olet saavuttanut tavoitteesi?

Osio #0 - Aloitus
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Tavoitteeni

5. Mitä olet jo tehnyt päästäksesi arvioimaasi pisteeseen?

Osio #0 - Aloitus
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Tavoitteeni

6. Mistä huomaat, että olet siirtynyt asteikolla yhden
askeleen eteenpäin?

Entä mistä joku läheisesi huomaisi saman asian?

Osio #0 - Aloitus
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Tavoitteeni

7. Mitkä seikat puhuvat sen puolesta, että sinulla on
hyvät mahdollisuudet saavuttaa tavoitteesi?

Osio #0 - Aloitus
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Tavoitteeni

8. Keille kaikille aiot kertoa tavoitteestasi sekä
edistymisestä matkalla?

Osio #0 - Aloitus
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Muistiinpanot

Kirjoita tähän vapaasti muistiinpanoja

Osio #0 - Aloitus
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