10 Askeleen
Unelmahaaste!
10 tehokasta, toimivaa ja hauskaa
työkalua muuttamaan omaa
ajatusmaailmaa ja vastaanottamaan
ihmeitä elämään .	
  

Tervetuloa!- 10 askeleen unelmahaasteeseen!
Olen valmistellut sinulle onnistumista, iloa ja ennenkaikkea runsautta luovan 10 päivän unelmahaasteen.
Toivon että tämä minikurssi on herättää sinussa ajatuksia siihen, miten kohtelet itseäsi, miten puhut
itsellesi ja miten kannat itsesi. Toivon että manifestointi avaa sinussa uusia kanavia, kanavia
vastaanottamaan onnea, iloa ja rakkautta. Luomaan pohjaa muutokselle, joka mahdollistaa sinulle
onnellisen ja tarkoituksenmukaisen elämän. Sillä meidän tehtävämme täällä maapallolla on olla onnellisia ja
viedä tätä sanomaa eteenpäin. Eikö vain?
10 askeleen unelmahaaste antaa sinulle positiivisen “potkun “ jatkaa omaa matkaasi elämäntyösi, unelmien
ja henkisen polun kulkijana.
Saat nyt minun rakkaimmat tehokeinoni käyttöösi. Olen testannut joka ikisen ja vannon käsi sydämellä,
että toimii!
Useimmat askeleet ovat sellaisia joita voit tehdä joka päivä. Kaikista tärkeintä on että pidät hauskaa!
Universumi on puolellasi aina kun sinulla on positiivinen ja luottavainen mieli. Tämä ei tarkoita että sinun
pitää kääntää väkisin huonot hetket hyviksi, vaan että pystyt tarkastelemaan reaktioitasi ja tunnetilojasi
rehellisesti silloinkin kun on huono päivä. Mitä asioita ja ihmisiä peilaat itseesi kun tunnet olosi
epämiellyttäväksi. Mutta nyt aloitetaan!
Minä tiedän että sinä onnistut!

Unelma-askel 1.
Hanki itsellesi kaunis, uusi päiväkirja.
Kirjoita sen etusivulle: Minun matkani onnelliseen elämään ja menestykseen.
Merkitse päivämäärä ja kirjoita ensimmäisenä missä vaiheessa elämäsi on tällä hetkellä ja mitkä
ovat sinun tavoitteesi ja unelmasi elämältäsi. Kirjoita ylös, että sinä sitoudut luomaan enemmän
onnellisuutta, runsautta, menestystä ja varallisuutta elämääsi. Kirjoita ylös miksi sinä aiot
sitoutua näihin tavoitteisiin ja mitä kaikkea tavoitteet mahdollistavat sinulle ja sinun elämääsi.
Kirjoita myös joka päivä ylös kaikki kiitollisuuden aiheesi. Ne voivat olla tielläsi näkemä kaunis
kivi tai lapsen hymy. Muista, ei ole niin pientä kiitollisuuden aihetta ettetkö voisi sitä kirjoittaa
ylös. Jos olet jo kirjoittanut päiväkirjaa aiemmin, tutki sitä ja löydä sieltä yhtymäkohtia
nykytilanteeseesi. Onko mahdollisesti kirjoittamasi asiat olleet johdatusta siihen mitä tällä
hetkellä elämässäsi tapahtuu?
Kun aloitat nyt kirjoittamaan puhtaalta paperilta, keskity nimenomaan kiitollisuuteen.
Myöhemmin huomaat miten kirjoituksesi vie elämääsi eteenpäin upeammalla ja
positiivisemmalla tasolla.

Unelma-askel 2.
Visualisoi
Voimakas visualisointi voi muokata kohtaloasi, sillä ajatukset muodostuvat
samoista mentaalisista ohjeista kuin teot.
Visualisointi on tavallaan maagista, mutta silti todella loogista. Fakta on, että käytämme
mielenvoimaa luodaksemme tulevaisuutta. Useimmat ihmiset eivät vain ole siitä tietoisia.
Visualisointi ei ole sama asia kuin meditointi. Visualisoinnissa luot tarkoituksella voimakkaita
ja selkeitä mielikuvia siitä, millaisia asioita haluat elämääsi.
Menestyneet ihmiset hyödyntävät visualisointia työkaluna luodakseen lisää menestystä
elämään. Urheilijat käyttävät visualisointia nähdäkseen itsensä voittajina maalissa. Joten ota
kaikki irti visualisoinnista ja näe muutoksen tapahtuvan elämässäsi!
Tietysti asiat eivät mene aina niin kuin olet ne visualisoinut. Joskus sinun on toimittava elämän
järjestämällä tavalla ja muista että et voi vaikuttaa sielunsuunnitelmaasi!

Unelma-askel 3.
Positiiviset affirmaatiot
Luo itsellesi omat positiiviset affirmaatiot.
Niinkuin visualisointi, ovat positiiviset affirmaatiot tärkeä osa unelmatyöskentelyä.
Meille kaikille on tuttua, miten luoda negatiivisia tai väheksyviä ajatusmalleja. Teemme sitä
suorastaan alitajuisesti. Väheksymme ja pienennämme ajatuksin omaa potentiaalia. “Enhän
minä nyt siihen pysty”….”Minä olen tämmöinen vaatimaton ja vähään tyytyväinen”…”Minun
on mahdotonta luoda itselleni rikkautta”….” Olen ruma ja lihava”…jne. Nämä ovat erittäin
haitallisia affirmaatioita, joita saatamme hokea itsellemme huomaamatta.
Kun alat toistamaan itseäsi kannustavia lauseita ja lisäät niihin positiivisen tunteen,
värähtelytasosi nousee automaattisesti. Viestität universumille että olet arvokas ja ansaitset
vain parasta. Muista, mitä värähtelet ulospäin, sitä saat takaisin.
Yksi erittäin tehokas tapa luoda positiivisia affirmaatioita, ei ole vain kuunnella ja toistaa
muiden luomia affirmaatioita, vaan tehdä ne itse! Voit ladata itsellesi aplikaation, jonka avulla
äänität omia affirmaatioita. Oma ääni nauhoitettuna tuplaa affirmaatiosi tehon. Olen todennut
tämän itse todella toimivaksi ja kuuntelen omia, kannustavia ja voimaannuttavia nauhoituksia
säännollisesti. Kun teet omat affirmaatiosi, on tärkeää että kuuntelet niitä vähintään kaksi
kertaa päivässä. Tutustu THINK UP aplikaatioon. Se on ilmainen.

Unelma-askel 4.
48 tunnin Ihme
Testaa universumin voimaa ja manifestoi ihme 48 tunnissa!
Joskus käy niin, että turhaudumme manifestointiin. Se tuntuu olevan hidasta ja kyllästymme
odottamaan tuloksia jotka ehkä ovat vielä kaukana tulevaisuudessa. Jos sinulla on tavoitteena
vaikkapa saada uusi auto, voi tuntua tuskaiselta odotella ja manifestoida, joten annat periksi.
Ehkäpä juuri silloin, kun universumi on asettamassa vihjeitä tiellesi tuota unelmien autoa
kohti.
Testaa universumin voimaa asettamalla 48 tunnin manifestointi- ihme!
Manifestointi on kuin lihas, se kasvaa pienestä ja me ruokimme sitä antamalla isompia
tavoitteita. Me manifestoimme itse asiassa elämäämme asioita joka päivä. Kysymys on vain siitä
mitä SINÄ OIKEASTI haluat vetää puoleesi?
On hyvin hieno raja tieteen ja henkisyyden välillä. Nyt on aika tunnistaa se raja käyttää myös
tiedettä hyväksi tässä testissä. Me kaikki ihmiset olemme energiaa. Kaikki asiat ympärillämme
ovat energiaa. Meitä ympäröi energiakenttä. Tämä energiakenttä rakentuu positiivisesta
energiasta ja on totta, että ympärillämme on universumi joka toimii rakentavasti ja
vetovoimaisesti. Jotkut kutsuvat sitä Jumalaksi, jotkut vetovoimanlaiksi ja jotkut vain
sattumaksi. Mutta nyt testataan sitä VOIMAA joka mahdollistaa Ihmeen!

Unelma-askel 5.
Ho´oponopono
Rajoitteiden purkaminen.
Olet ehkä kuullut Ho´oponoponosta? Tai kokeillut sitä?
Kyseessä on ikiaikainen hawaijilainen menetelmä, jolla puhdistetaan ja poistetaan
tiedostamattomia rajoitteita sisimmästämme. Se on meditointi- ja itsehoitomenetelmä, joka on
hämmästyttävän toimiva. Sen tekniikka on yksinkertainen, toistetaan vain mielessä neljää
lausetta:
Olen pahoillani
Anna anteeksi
Minä rakastan sinua
Kiitos
Tämä on rytmi joka sopii minulle, jotkut oppaat kehoittavat toistamaan lauseita eri
järjestyksessä. Voit toistaa Ho´oponoponoa päivittäin vaikkapa arkiaskareita tehdessä.
Kokeile 20 minuuttia. Mitä muutoksia huomaat elämässäsi?

Unelma-askel 6.
30 sekunnin päivittäinen rukous
Yksinkertainen rukous, joka auttaa sinua muutokseen 7 päivän sisällä.
Minulle on tärkeää, että päivittäisiin rutiineihin kuuluu rukous tai meditaatio. Olen vahvasti
sitä mieltä, että päivittäiset henkiset harjoitukset ovat luoneet minusta sen, mitä olen tänä
päivänä ja mahdollistaneet sisäisen kasvuprosessin. Me kaikki olemme henkisiä olentoja, jotka
elämme elämää fyysisessä kehossa. Henkiset harjoitukset mahdollistavat asioiden käytäntöön
viemisen, ei voi saada toista ilman toista. Kaikki mitä täällä maailmassa tapahtuu, muodostuu
ensin jonkun tai jonkin mielessä. Tarvitaan siis myös asioiden käytäntöön vieminen. Voit
meditoida ja manifestoida päivät pitkät, mutta jos et ota sitä ensimmäistä askelta tavoitteesi
suuntaan, valitettavasti mitään ei välttämättä muutu. Samoin jos keskityt vain tekemiseen,
ilman henkistä harjoitetta tai hiljentymistä, palat helposti loppuun ja lopputulos ei ole mieluisa.
Kun löydämme tasapainon käytännön ja henkisyyden välillä, ihmeitä alkaa tapahtua.

Unelma-askel 7.
Tee Unelmakartta
Unelmakartan avulla manifestoit hauskalla tavalla.
Unelmakartta! Ah miten IHANAA! Yksi lempiaiheistani manifestoinnissa. Kukapa ei tykkäisi
aarrekartta- askartelusta!
Unelmakartta on tehokas työväline ja se sopii mainiosti ihmisille joiden on vaikea hahmottaa
mitä he elämältä haluavat. Kartan voi tehdä täysin intuitiivisesti ja antaa vain saksien laulaa kun
leikkelee mieluisia kuvia lehdistä. Voit tehdä myös täsmäkartan, mikäli haluat elämääsi
vaikkapa lomamatkan, uuden auton, kumppanin, talon…mitä vain! Valitse karttaan noin 10
kuvaa ja voit käyttää myös tehostelauseita.
TÄRKEÄÄ! Muista liimata aina karttaan oma kuvasi, jotta tulet ymmärretyksi ja unelmat ovat
sinun eikä naapurin Lissun! Varsinkin jos käytät ihmisten kuvia, vaikkapa inspiroimaan
painonpudotusta, on tärkeää että liimaat naaman kohdalle oman kuvasi. Unelmien
toteutumisesta kartan avulla on lukuisia tarinoita, miksi sinäkin et rakentaisi omaa!

Unelma-askel 8.
Tuoliharjoitus
Konkreettinen harjoitus omien tavoitteiden tueksi.
Tuoliharjoituksen avulla voi hyödyntää omien tavoitteiden selkeyttämistä̈ monin eri tavoin.
Harjoituksen avulla on helppo ”nähdä”, missä ollaan nyt ja millaiselta haluaa näyttää
tulevaisuudessa. Sen avulla voi myös kokea nykyhetken ja unelmatilanteen.
Tuolit voivat olla konkreettisia tai ne voidaan luoda mielikuvituksen avulla. Tuoleja voi katsoa
sivusta tai niissä voi istua. Tuoleja voi hyödyntää esim: Nykyhetki ja tulevaisuus.
Kuvittele tai ota eteesi 2 tuolia. (Tuolit voivat myös olla siis oikeita tuoleja.) Kuvittele, että
vasemmassa tuolissa näet itsesi nykyhetkessä ja oikeassa tuolissa näet itsesi tavoitteessasi,
kun nykyhetkeen liittyvä haaste on ohi.
Voit tehdä tehtävän myös niin, että istut vuoronperään nykyhetken tuolissasi ja tulevaisuuden
tuolissasi.
Kysy itseltäsi seuraavat kysymykset eri tuoleissa:
	
  

Kysymyksiä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

	
  

Mitä näet vasemmassa tuolissa?
Miltä sinusta tuntuu?
Millaiselta sinun elämäsi näyttää
vasemmassa tuolissa?
Mihin kaipaat muutosta?
Mikä vie sinulta energiaa?
Mitä näet oikeanpuoleisessa
tuolissa?
Miltä sinusta tuntuu?
Millaiselta sinun elämäsi näyttää?
Mikä sinua motivoi?
Mitä sinua auttaa pääsemään
tavoitteeseen?
Mitä olet halukas tekemään
tavoitteesi eteen?
Millaisia askelia sinun tulisi ottaa
päästäksesi tavoitteeseen?

Unelma-askel 9.
Dekree
Yksi voimakkaimmista käskyistä universumille.
Dekree on käsky tai julistus, jota pitäisi käyttää harkiten, tai kun olet 100% varma että haluat
jonkun tärkeän asian tapahtuvan. Olen käyttänyt dekreetä ainoastaan epätoivon hetkellä tai
kun olen vellonut synkissä tunnelmissa ja tuntenut että ulospääsyä ei ole. Dekreetä voisi
verrata hätähuudoksi jumalalle, joten käytäthän dekreetä kunnioittavasti.
Dekree tulisi miettiä ensin paperille. Se tulee tehdä aina postiivisessa muodossa ja ilman EIsanaa. Voit muotoilla dekreen rukouksen muotoon ja toista dekreetä 15 minuutin ajan. Voit
myös visualisoida dekreen ympärille violettiliekin, joka säteilee kristallista energiaa.
Itse toistan myös lopussa aina KIITOS kolme kertaa ja NÄIN TAPAHTUKOON. Kun toistat
dekreen, tunne se koko vartalollasi ja laita koko energiasi peliin niin että tunnet olevasi lähes
äärirajoilla dekreetä toistaessasi.

OMA KOKEMUKSENI DEKREESTÄ:

Minulla oli erittäin huono rahallinen tilanne ja laskut odottivat maksamistaan. Tiesin että en
selviydy yksin niiden maksamisesta. Olin vellonut huonossa ja epätoivoisessa tilanteessa
päiväkausia, enkä tiennyt enää mitä tehdä. Päätin kuitenkin tehdä dekreen. Pyysin myös että
rahatilanteen lisäksi oloni helpottuu jollain tavalla, sillä olin todella alhaisissa energioissa.
Kun olin tehnyt degreen olin aivan puhki. Selailin nettiä väsyneesti ja eksyin Espoossa
sijaitsevan vyöhyketerapeutin sivuille. Jostain syystä minulle tuli voimakas tunne että tarvitsin
jonkinlaisen puhdistuksen juuri sillä hetkellä. Minulla oli juuri sen verran rahaa, vaikka tiesin
että sekin raha olisi pitänyt säästää johonkin laskuun. Hoitajalla sattui vieläpä olemaan
vapaa aika parin tunnin päästä, ihan kuin minua odottaen ja varasin ajan reiki-hoitoon jota
en ollut koskaan aikaisemmin kokeillut. Hoitaja osoittautui juuri oikeaksi henkilöksi minulle
juuri sillä hetkellä. Ennen hoitoa juttelimme tilanteestani melkein tunnin. Hän sattui olemaan
myös sairaanhoitaja, joten hänen näkökulmansa ihmisen hoitamiseen oli todella laaja.
Hoidon aikana tunsin valtavaa painetta päässäni ja hänen käsistään lähti tulikuuma
kosketus raajoihini. Hoidon jälkeen tunsin olevani henkisesti täysin tyhjä. Olin
puhdistautunut ja oloni oli hyvä ja rauhallinen.
Tulin kotiin. Avasin nettipankin katsoakseni vielä kerran tilini tilanteen, enää ei pelottanut
eikä ahdistanut. Olin täysin rauhallinen ja mietin että keksin kyllä keinon laskujen maksuun.
Tililleni oli ilmestynyt juuri tarvittava summa!!! Olin saanut yllättäen rahaa eräästä
yhteistyöstä, jonka en uskonut poikivan yhtään mitään. Dekree siis toimi. Olin saanut
mahdollisuuden oman hyvinvointini eheyttämiseen reikihoidon avulla ja samaan aikaan kuin
ihmeen kautta rahaa ilmestyi tililleni.
	
  

Unelma-askel 10.
Tietoinen mieli ja tiedostamaton mieli
Kuuntele molempia sopivassa suhteessa.
Kaikki mitä ajattelemme, pelkäämme, murehdimme ja analysoimme, tapahtuu tietoisessa mielessä, eli
jäävuoren huipulla. Jäävuoren huippu on meidän tietoinen mieli, jota myös usein ego hallitsee ja se on n.
15-20% siitä kapasiteetista mitä käytämme päivän aikana mielen toimintoihin. Tiedostamaton mieli on
kaiken alapuolella. Siellä sijaitsee sisäinen viisaus, alitajunta, intuitio ja kaikki se mistä emme ole tietoisia
ajatuksen tasolla. Ego on läsnä ihan kaikessa mitä ajattelemme. Ego palvelee meitä, kun emme halua tehdä
hölmöjä ratkaisuja ja se on tavallaan vanha kumppani, joka haluaa suojella meitä, mutta samalla se
mielellään estelee henkistä kehitystämme ja keksii selityksiä miksi sinun ei pitäisi kuunnella sydämesi
ääntä, toiveitasi ja unelmiasi. Se ei halua sinun muuttuvan, vaan pysyvän tutussa ja turvallisessa vanhassa
systeemissäsi. Kun alamme saada välähdyksiä tiedostamattomasta mielestä, egon valta vähenee, mutta se
myös taistelee kehitystäsi vastaan. Se haluaa pitää sinut sellaisena kuin olet. Sinun ei tarvitse tapella egoa
vastaan, sinä voit suhtautua siihen lempeästi ja hyväksyvästi. Taputtaa sitä olalle. Kaikkki on hyvin.
Kun alamme meditoida ja rauhoittaa elämää, syödä puhtaasti ja kuunnellen kehoa, alamme saada
välähdyksiä tiedostamattomasta mielestä. Tiedostamaton osa meissä on aina puhdas ja siellä sijaitsee
henkisyys ja sielu. Syvässä meditaation tilassa voi päästä hetkittäin tilaan, jota voidaan kutsua
valaistumiseksi. Länsimainen ihminen on kuitenkin niin “ ohjelmoitu ”, että valaistuminen on todella
harvinaista.

Kiitos osallistumisestasi!	
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