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MITÄ TASAPAINO ON SINULLE?
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1. Mitä tasapaino on sinulle ja mitä se sinun elämässäsi tarkoittaa?

2. Miltä tasapainoinen olotila ja elämä sinusta tuntuu?

Tehtävä jatkuu seuraavalla sivulle
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3. Miltä tasapainoinen elämä sinusta ja sinulle näyttää?

4. Miltä sinä näytät tasapainoisena?



Läsnäolo on kuin astuisi paikalle omaan elämäänsä. Aivan kuin heräisi
tähän päivään ensimmäisen kerran omien ajatustensa ylläpitämästä

unitilasta, minkä olemme kuvitelleet olevan elämää. Läsnäolo on
havahtumista tähän hetkeen mikä juuri nyt on. 

Oletko sinä läsnä juuri tässä hetkessä?
Oletko oikeasti läsnä juuri tässä käsillä olevalla hetkelle?

Mitä koet ja näet, juuri tässä hetkessä, siinä missä nyt olet?
Mikä on totta juuri nyt?

Herättelevien kysymysten kysyminen itseltä voi olla jo erinomainen
keino huomioida läsnäoloa ja muistuttaa itseä palaamaan tähän hetkeen. 

 
Elämä tapahtuu aina, vain tässä ainoassa käsillä olevassa hetkessä. Aina

tässä hetkessä. Ei ole olemassa eilistä eikä huomista, ne ovat vain
ajatuksiasi ja harhakuvitelmiasi. Ei ole olemassa mitään muuta kuin

tämä, mitä tässä on.
 

Kun alamme elää tietoisemmin, kuunnellen itseämme ja etenemällä
sisältämme käsin, alkaa harmonia ja tasapaino viimein tuntua

vallitsevana olotilana meissä. Toki ajoittaisia kallistuksia kuuluukin tulla,
se on elämänvirtaa, muutosta ja yhä uudelleen tasapainon hakemista, se

on elämässä tarkoituskin. Muutos ja ajoittainen epävarmuus tarjoaa
sävyjä ja kasvun paikkoja elämässä. Itseensä tutustuminen yhä uudelleen

ja uudelleen, elämänsä punnitseminen, itsensä ja oman elämänsä
kaikkien puolien hyväksymisen opetteleminen, valojen ja varjojen

tunnustaminen/myöntäminen on kaikki hyvin palkitsevaa ja
mielenkiintoista.

Läsnäolo
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MITÄ LÄSNÄOLO ON?

• Hetkessä elämistä ja tämän hetkisen tilanteen hyväksymistä
• Yhden asian kerrallaan tekemistä
• Tietoisuutta itsestä ja siitä mitä ympärillä tapahtuu juuri nyt

MIKSI ELÄMINEN MENNEESSÄ JA TULEVASSA ON TURHAA?

• Et voi vaikuttaa menneisyyteen ja tulevaisuuteen, joten niissä eläminen
on turhauttavaa.
• Muualla kuin tässä hetkessä eläminen vie erittäin paljon energiaa.
• Menneessä ja/tai tulevassa eläminen sitoo tilaa aivojesi ”kovalevyltä”,
joten sinulle jää vähemmän resursseja tämän hetken elämiseen. 
• Tulevaisuus ei ole yksin sinun käsissäsi, joten tulevaisuuden
ennakoiminen on turhaa energian hukkaa.

MIKSI LÄSNÄOLO KANNATTAA?

• Kun elät tässä hetkessä, tekemäsi valinnat kumpuavat sydämestäsi ja
tyytyväisyytesi elämää kohtaan kasvaa.
• Läsnäolo lisää luovuutta.
• Yhteen asiaan keskittyminen kerrallaan lisää jaksamistasi.
• Ollessasi läsnä olet tietoinen tunteistasi ja
vaikuttamismahdollisuuksistasi tunteisiisi. Luottamuksesi elämää
kohtaan kasvaa.

Läsnäolo
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Teemme päivässä paljon asioita automaattisesti, autopilotilla. Olet
varmasti joskus huomannut kuinka ajat tutun matkan, esimerkiksi kotoa
töihin ja perillä huomaat, että olet ollut matkan aivan muissa ajatuksissa,

etkä ole huomannut koko matkaa. Pystytkö helposti tunnistamaan
arjestasi asioita joita teet automaattisesti? Pystyisitkö olemaan näissä

hetkissä enemmän läsnä? Pystytkö tekemään töitä tai työtehtäviä
keskittyen kyseeessä olevaan tehtävään täysin? Niin ettei ajatuksesi

harhaile tulevissa tai menneissä tehtävissä.

Autopilotti
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Valitse tällä viikolla yksi tehtävä jossa päätät olla täysin läsnä. Keskityt
tekemään tehtävän niin että aistit tehtävää joka aistilla. Mitä teet eri

vaiheissa? Miltä se tuntuu? Miltä näyttää? Miltä kuulostaa? Miltä
tuoksuu?

Pysähdy hetkeen ja tekemiseen. Opettele olemaan läsnä. Voit toistaa
tämän harjoituksen joka päivä tulevalla viikolla. Se voi olla aamulla

hampaiden pesu, kahvin keittäminen, käveleminen tietoisesti tai jokin
työtehtävä. Valitse jokin itselle mieluinen asia, voit myös vaihdella

harjoituksen kohdetta eri päivinä.

Tällä viikolla olen läsnä ja teen tietoisesti:



Unelmat ja läsnäolo
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Läsnäolosta puhuttaessa on tärkeää tiedostaa myös elämäsi tavoitteet,
unelmat ja toiveet. Läsnäolon tilassa eläessä ei tarkoita etteikö meillä

voisi olla elämässämme tavoitteita ja suunnitelmia myös tulevaisuuteen.
On tärkeää kokea elämänsä merkitykselliseksi ja toteuttaa elämässään
niitä asioita, joiden vuoksi kokee elämänsä olevan arvokasta. Voimme

suunnata huomiomme tuleviin suunnitelmiin ja tavoitteisiin,
tarrautumasta näihin liian lujasti kiinni, eikä aina puskea ja

tahdonvoimalla pyrkiä niitä kohti.
Voimme läsnäolon, tyynen varmuuden tilasta visioida elämäämme jotain

uutta ja muutosta, sekä aistia, kuinka voimme läsnä olevassa hetkessä
tuntea ja kokea unelmamme jo nyt todeksi. Näin luot elämääsi itse eteen

päin tästä läsnä olevasta hetkestä.
 

Olemme oman elämämme suunnitteljoita ja taiteilijoita, voimme itse
elämämme luoda juuri sellaiseksi kuin haluamme. Kun keskitymme
enemmän asioihin, mitkä ovat hyvin nyt tässä hetkessä, ja koemme

todellista kiitollisuutta niistä, saamme yhä enemmän asioita, mistä olla
kiitollinen. 

 
Mielessämme ja omissa visioissamme aivan kaikki on mahdollista, jos

uskallamme antautua haaveilemaan. Ajatuksilla luomme tunteita ja
tunteet meissä ohjaavat toimintaamme.

Tärkeintä ei ole se mihin pystyt, vaan se mihin uskot pystyväsi.

"Kun ihminen ymmärtää, että elämässä tapahtuvat asiat eivät vain tapahdu
hänelle, vaan ne tapahtuvat häntä varten, jotta hän voisi kasvaa ja

kukoistaa, muuttuu pelin suunta."



Mistä kaikesta voit olla kiitollinen tässä hetkessä?

Tehtävä 2
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Mitkä kaikki asiat ovat hyvin?

Mieti näitä asioita; mitkä ovat hyvin ja mistä voit olla kiitollinen tässä
hetkessä.
Huomioi oma tunne. Miltä sinusta tuntuu? Missä tämä tunne tuntuu
kehossasi? Pystytkö jäämään tähän tunteeseen hetkeksi ja ehkä kasvattaa
tätä tunnetta jokaisella sisäänhengityksellä. Nauti hetki tästä tunteesta.



Tehtävä 2
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Mikä elämän osa-alueesi tarvitsi eniten muutosta? (viime viikon tehtävä)
Millainen olisi tässä osa-alueessa unelmatilasi?

Mistä muut ihmiset huomaisivat, että olet saavuttanut unelmatilasi tässä
elämän osa-alueessa?



Tehtävä 2
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Miltä sinusta tuntuisi kun eläisit unelmatilassa?

Millainen päivärytmisi olisi kun elät unelmatilassasi?

Pystytkö tuntemaan ja elämään jo siinä tunteessa ja olotilassa mikä olisi
sinun unelmatila? Sulje silmäsi ja kuvittele miltä sinusta tuntuu, millainen
on olotilasi. Pääsee tähän tunteeseen ja lähde kasvattamaan sitä jokaisella
sisäänhengityksellä. Voimista tunnetta ja ota tämä tunnetila osaksi
jokaista päivää. Näin elät läsnä tässä hetkessä, kuitenkin samalla luoden
tulevaisuutta jonka haluat.

Tehtävä jatkuu seuraavalla sivulle



Tehtävä 2 - harjoitus
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Pystytkö tuntemaan ja elämään jo siinä tunteessa ja olotilassa mikä olisi
sinun unelmatila?

 
Sulje silmäsi ja kuvittele miltä sinusta tuntuu,

millainen on olotilasi.
Pääsee tähän tunteeseen ja lähde kasvattamaan sitä jokaisella

sisäänhengityksellä.
Voimista tunnetta ja ota tämä tunnetila osaksi jokaista päivää.

 
Näin elät läsnä tässä hetkessä, kuitenkin samalla luoden tulevaisuutta

jonka haluat.

Omat huomiot harjoituksesta:
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Mitä otat tämän viikon
harjoituksista osaksi arkea?

Lupaus itselleni
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Oma reflektointi
Voit kirjoittaa tähän joka ilta reflektoinnin päivästäsi.

Missä onnistuin? Mikä oli vaikeaa tai haasteellista? Miten voin kehittyä tai
tehdä erilailla seuraavissa päivissä?

Maanantai

Tiistai
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Oma reflektointi

Keskiviikko

Torstai



15

Osio #2 - Läsnäolo

Oma reflektointi

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai



Muistiinpanot

Kirjoita tähän vapaasti muistiinpanoja
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