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Sinun oma ihmeesi 

Ajattele jotakin, mitä haluat – mitä siis todella haluat. 

Esimerkiksi  

o paremman ihmissuhteen jonkun kanssa 

o jokin sinua huolestuttava työasia menee hyvin 

o olla suunnitelmallinen ja saada elämä tasapainoisemmaksi 

Jos et heti keksi, mitä haluat tai minkä asian haluat olevan paremmin tai eri lailla, valitse jokin 

ajankohtainen ongelmasi, kuormittava tai elämääsi hankaloittava asia. Käännä tämä asia sellaiseksi, 

kun haluat sen olevan.  

Esimerkiksi 

En tule ollenkaan toimeen sen ja sen työkaverin kanssa. 

➢ Haluan pystyä hoitamaan työasiat sujuvasti sen ja sen työkaverin kanssa tai haluan tulla 

toimeen sen ja sen työkaverin kanssa. 

En vain jaksa enää, työmääräni ja vastuuni ovat lisääntyneet puolen vuoden aikana liikaa. 

➢ Haluan tilanteen rauhoittumista, jotta voin sisäistää kaikki uudet asiat. 

Pidä haluamasi asia mielessäsi. Lue sitten seuraava kysymys ja vastaa sen jälkeen seuraavalla sivulla 

oleviin kysymyksiin. 

Oletetaan… että on ilta ja menet nukkumaan. Nukahdat ja keskellä yötä nukkuessasi 

tapahtuu ihme. Ihmeen seurauksena ongelmat, jotka tällä hetkellä vaivaavat sinua 

ovat poissa, asiat ovat kuten haluat niiden olevan tai löydät tyydyttävän tavan selvitä 

niistä.  

Mutta koska ihme tapahtuu nukkuessasi, et tiedä aamulla, että se on tapahtunut. 

Päivän mittaan aloit vähitellen huomata merkkejä siitä, että asiat olivat toisin. 

Ongelma, jota mietit, on poissa.  

 



Työnohjaus&Coaching Katja Kiiski 
www.katjakiiski.com 

 

Mikä on ensimmäinen asia, josta huomaat asioiden olevan kuten haluaisit niiden olevan?  

 

Mitä erilaista muut huomaavat? 

 

Mitä teet? 

 

Mitä muut tekevät? 

 

Mitä muuta tapahtuu? 

 

Miten muut ihmiset reagoivat? 

 

Mikä myönteinen vaikutus tällä on sinuun ja muihin ihmisiin, jotka ovat tekemisissä asian kanssa? 

 

Mitä muuta huomaat? 

 

Kuka muu kiinnittää huomiota tapahtuneeseen? 
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Ihmekysymys 

Kuvittele, että keskellä yötä nukkuessasi tapahtui ihme, ja toiveesi, tavoitteesi tai unelmasi 

toteutuisivat. 

• Mitkä asiat olisivat eri lailla herätessäsi? 

• Mikä olisi ensimmäinen pieni muutos käyttäytymisessäsi, jonka huomaisit? 

• Mitä ihmiset, jotka asuvat kanssasi huomaisivat? 

• Mitä ihmiset, jotka työskentelevät kanssasi huomaisivat? 

• Mitä käyttäytymisesi muutoksia muut ihmiset havaitsisivat? 

Valitse yksi pieni käyttäytymisen muutos, joka edustaisi askelta kohti ihmettäsi, ja harjoittele sen 

tekemistä. 

Jos sinun on vaikea keksiä pieniä merkkejä ihmeesi tapahtumisesta, kokeile seuraavaa:  

Kuvittele, että sinulla on itsestäsi videonauha, joka alkoi pyöriä sillä hetkellä kun ihme 

tapahtui keskellä yötä.  

Mitä huomaisit itsesi tekevän, jos katsoisit videonauhaa itsestäsi ensimmäisenä 

päivänä (ja yönä) sen jälkeen kun ihme tapahtui? Mikä olisi ensimmäinen kuva tai 

kehys videonauhalla, joka osoittaisi sinulle, että ihme oli tapahtunut? Mikä olisi 

seuraava? 
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