
©Kokonaisvaltaisen Hyvinvoinnin OhjausTM 
 

 

Ilolla uuteen vuoteen! 
 

 

Ota kynä ja paperi. Kirjoitetaan pari juttua muistiin. Ihan yksinkertaisia juttuja, tiedät kyllä vastaukset. Selkiytetään ja kirkastetaan ja ehkä keksitään 

uuttakin, jotta tiedetään, millaisia asioita halutaan elämässämme lisää.  

Tämän tekeminen auttaa sinua pääsemään tavoitteisiisi vähemmällä ajalla ja helpommilla ponnistuksilla. 
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Millaista elämää haluat elää ensi vuonna tähän aikaan? Mitä haluat saada aikaiseksi? Miten tyytyväisenä elämääsi vietät seuraavan uuden vuoden? 

Millaisissa olosuhteissa? Kenen seurassa? Mitä tehden? Kenelle sydämesi hymyilee? Miten fysiikkasi voi? Entä sosiaalinen elämäsi? Miltä näyttää 

pankkitilisi saldo? Miten suuri on innostuksesi määrä seuraavan vuoden alkua odottaessasi? 

 

 

1. Kirjaa asia, jonka haluat kokea, jota et ole vielä kokenut.  

 

2. Kirjaa asia, jonka haluat oppia ja toinen asia, jonka haluat osata paremmin.  

 

3. Kirjaa myös sellainen asia, jonka kohentuminen tuottaa sulle suurinta iloa. 

 

2. Jatka positiivisia lauseita, joita voit sanoa itsellesi juhliessasi tämän vuoden menestymisiä: 

Minä olen 

Minä olen 

Minä olen 

Nyt voin 

Nyt voin 

Nyt voin 

Minulla on  

Minulla on 

Minulla on 
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3. Kirjaa ylös 4 asiaa, jotka olet vuoden aikana tehnyt: 

1. Autoin ystävää 

 

2. Autoin perheenjäsentä 

 

3. Autoin tuntematonta 

 

4. Autoin planeettaa 

 

5. Osoitin hyvyyttä 

 

6. Jaoin iloa 

” Ole kiltti aina, kun se on mahdollista. Se on aina mahdollista.” 

 

4. Listaa asioita, joita haluat tehdä enemmän tänä vuonna. Sellaisia asioita, jotka tuntuvat hyvältä, jotka saavat sinut tuntemaan olosi paremmaksi ja 

tekevät sinut iloisemmaksi: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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Kirjoita, miten jokainen näistä tekemisistä vie sinua lähemmäs ensi uuden vuoden tunnelmaa: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

5. Keksi motto tälle vuodelle 

 

6. Valitse nyt tärkein tavoitteesi, mitä aioit juhlistaa ensi uutena vuotena. Se yksi asia, jonka toteutumisesta olet kaikkein iloisin, onnellisin ja tyytyväisin: 

 

Näe itsesi onnellisena ja ylpeänä nostamassa uudenvuoden maljaa tämän tavoitteen onnistumiselle! Tunne, miten hyvältä se tuntuu. Kaikki ympärilläsi 

iloitsevat siitä kanssasi! Sinä teit sen! Kaikki listaamasi hyvät teot johtivat tämän ja muidenkin tavoitteidesi toteutumiseen! Ajatteles asiaa ja fiilistele 

tunnelmaa! Hyvin tehty! 

7. Listaa positiivisia sanoja, jotka liittyvät tähän tunteeseen, mitä koet nyt juhliessasi onnistumisiasi: 

Esimerkiksi: ilo, luottamus, itsevarmuus, rohkeus, kiitollisuus, yhteys, huomio, rauha, voimakkuus, tarkoitus, rakkaus, siunaus, kasvu, eteneminen, nyt, 

helpotus, helppous, jakaminen, menestys,… 
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8. Näe edessäsi joukko ihmisiä, tuttuja ja vielä tuntemattomia, joita kaikkia saat kiittää onnistumisistasi. 

Kerro tuolle joukkiolle ääneen, mitä tunteita koet siinä seisoessasi heidän edessään juhlimassa upeaa vuotta! Kerro miten onnellinen, iloinen ja 

kiitollinen olet kaikesta vuoden aikana tapahtuneesta ja lausu heille kiitos siitä, että he ovat elämässäsi.  

 

Vuoden aikana on tapahtunut paljon. Olet kohdannut monia ihmisiä, tehnyt monenlaisia asioita, on tapahtunut paljon hyviä asioita, toki virheitä ja 

vastoinkäymisiäkin, mutta niistä on opittu ja ne ovat johdattaneet tähän, missä olet nyt.  

Voit olla kiitollinen kaikesta tapahtuneesta, vaikeistakin jutuista, niiden ansiosta olet oppinut ja kehittynyt siihen, mitä olet nyt. 

9. Tee lista hauskoista kokemuksistasi ja oppimistasi asioista, joita kokemuksesi on tänä vuonna opettaneet ja mitä kaikkea viisautta voit niistä 

ammentaa jaettavaksi kohtaamillesi ihmisille. Listaa siis mitä hyvää ja viisasta annettavaa sinulla on tälle planeetalle: 

- Voin kertoa.. 

- Voin kertoa 

- Voin jakaa 

- Voin jakaa 

- Voin jakaa 

- Voin antaa 

- Voin antaa 

- Voin antaa 
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On uusi vuosi. On uusi aika. Tänä vuonna kaikki toiveesi käyvät toteen. Ole avoin. Anna tapahtua.  

Ja ennen kaikkea nauti elämästä! 

Rakkaudella, 

Kristiina 

 

 


