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Hyvin usein etenemistä ja onnistumista ohjaa pelko.
Me ihmiset olemme siitä mielenkiintoisia, että hyvin
usein tekemistämme ja puheitamme ohjaa pelko.

Mitä tuo pelko on?

Pohjimmiltaan kyse on hylätyksi tulemisen tunteesta,
joka juontaa juurensa ajasta jolloin olit pieni vauva.
Pelko äidin menettämisestä ja hylätyksi tulemisesta on
juurtunut alitajuntaamme ja voi vaikuttaa siellä tänäkin
päivänä.

Pelko voi toimia esteenä monessa asiassa.
Esimerkiksi ihmissuhteissa ei uskalla ottaa vastaan
rakkautta, koska pelkää seurauksia.
Miten uskaltaa antautua tuohon ihanaan tunteeseen? 

Entä jos homma ei toimikaan ja jäljelle jää ainoastaan
särkynyt sydän?

Entä jos … ?
Miten voi antaa itselleen sen, mitä todella haluaa ja mikä
on tärkeää, jos ei koe olevansa sen arvoinen?
Saatamme pelätä, ettei kumppani kaikesta
vakuuttelustaan huolimatta oikeasti rakasta sinua.
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Vaikka kaikki olisi hyvin, saatamme jossakin syvällä
sisällä silti pelätä hylätyksi tulemista.
Saatat kokea menettämisen pelkoa.

Saatamme toivoa salaa mielessämme, että kumppani
rakastaisi enemmän.

Ja vaikka kumppani rakastaisi sinua täydestä
sydämestään voi olla, ettei pysty vastaanottamaan tätä
rakkautta.

Yksi selitys tähän voi olla myös lapsuudessa koettu
omien vanhempien avioero, joka voi jättää jälkiä, joita
korjataan monia vuosia.

Pelko oman suhteen kariutumisesta olla hyvänkin
suhteen peikkona. Oman isän käyttäytyminen ja teot
saattavat heijastua nykyhetkessä oman puolison
tarkkailuun jopa tiedostamattasi.

Aika monella meistä on yksi iso peikko omassa
elämässämme. Se että pelkää rakastaa itseään tai ei
osaa rakastaa itseään.

Se heijastuu kaikkeen elämässä ja tämä on asia, joka
opettaa kantapään kautta kaikista rankimmin.
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Aika monella meistä on yksi iso peikko omassa
elämässämme. Se että pelkää rakastaa itseään tai ei
osaa rakastaa itseään.

Se heijastuu kaikkeen elämässä ja tämä on asia, joka
opettaa kantapään kautta kaikista rankimmin.

Aika usein tämä saa suorittamaan elämää, painamaan
ylipitkää työpäivää, juoksemaan tukka putkella aamusta
iltaan, hakemaan hyväksyntää muilta ja unohtamaan
itsesi ja oman hyvinvointisi.

Se ettei osaa rakastaa itseään, saa unohtamaan
armollisuuden itseään kohtaan ja kritisoimaan itseään
kahta kauheammin.

Entä miten pelko näyttäytyy ystävien ja työkavereiden
osalta?

Saatamme pelätä, että jollakin toisella asiat on
paremmin kuin itsellä. Saatamme pelätä, että ystävä
onnistuu elämäntaparemontissaan ja näyttäisi tosi
hyvältä onnistuessaan. Toisaalta saatamme katsoa
naapurin upouutta autoa ja samalla miettiä, että heillä
asiat on paremmin kuin itsellä.
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Saatamme puurtaa itsenäisesti töissä ja vapaalla, eikä
neuvon kysyminen tule mieleenkään. Mikäli joutuu
kysymään neuvoa, altistaa itsensä, koska pelkää toisen
huomaavan ettei osaakaan omaa hommaansa. 

Saatamme pelätä työn menettämistä. Avun kysyminen
toiselta voi olla vaikeaa ja pelottavaa. Se voi helposti
johtaa siihen, että yrittää edelleen yksin selvittää
ongelmaa ja lopputuloksena joutuukin yhä vaikeamman
tilanteen eteen.

Entä jos kollega kysyy sinulta neuvoa? 

Saatamme pelätä, että hänestä tulee itseäsi parempi. Et
haluaisi antaa hänelle tietojasi tai osaamistasi, vaan
pidät kynsin hampain kiinni tiedoistasi.

Sinullakin saattaa olla kokemuksia tilanteesta, jossa
edellinen työntekijä on hävittänyt kaiken materiaalin,
jotta uuden työntekijän olisi mahdollisimman vaikea
aloittaa tehtävässä.

Toiminnan taustalla voi olla myös pelko siitä, että kun
kaiken tiedon joutuu kaivamaan jostakin, ei uusi
työntekijä pääse näyttäytymään parempana tai
tehokkaampana kuin itse oli.
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Miten annat ulkopuolelta tulevien asioiden ja ihmisten
vaikuttaa itseesi?

Annamme usein jopa huomaamattamme valtaa
ulkopuolellemme.

Se tarkoittaa käytännössä sitä, että asettaa muiden
ihmisten tarpeet omien tarpeiden edelle ja siinä sivussa
unohtaa itsensä.

Kun tilanne jatkuu riittävän pitkään, saattaa tulla jopa
riippuvaiseksi muista ihmisistä ja heidän mielipiteistään.

Silloin saatamme tehdä valintoja ja päätöksiä toisten
mielipiteiden pohjalta. Omilla mielipiteillä ei ole enää
väliä, vaan käytännössä annamme toisten ihmisten
tehdä päätökset ja valinnat puolestamme.

Mikäli sinulla on omakohtaista kokemusta kiltin tytön
syndroomasta, tiedät kuinka vaikeaa voi kieltäytyminen
olla. Jo pelkkä vastustamisen ajatus pelottaa.

Kiltin tytön viitta on raskas kantaa. Yrittäessään
miellyttää jokaista osapuolta, tekee enemmän kuin
jaksaa ja usein oman hyvinvointinsa kustannuksella.
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Faktaa kuitenkin on se, ettei aina jaksa, eikä ehdi.
Kuitenkin pelko siitä, mitä muut ajattelevat on niin
syvällä, että tekee vaikka ei jaksa, eikä ehtisi.

Pikkuhiljaa omat mielipiteet unohtuvat, lamaantuu ja
mielesi ja kehosi alkavat antamaan hälytysmerkkejä.

Miten pelko vaikuttaa onnistumiseesi?

Meillä jokaisella on pelkoja. Se miten kohtaat omat
pelkosi, ratkaisee onnistumisesi.

On tärkeää tunnustaa itselleen, että pelkää jotakin.
Se että tunnistat asian ja hyväksyt pelon tunteen,
hälventää sitä ja lopulta hävittää sen. 

Mikäli jätät asian sisällesi käsittelemättä sitä, pysyy se
sisälläsi ja vaikuttaa kaikkiin valintoihisi ja päätöksiisi.
Pelolla on iso merkitys omaan onnistumiseesi.

Pelko on asia, joka voi pitää sinut menneisyydessä,
paikallaan nykyhetkessä tai parhaimmillaan viedä sinut
omiin unelmiisi.
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Itsensä rakastaminen tarkoittaa armollisuutta itselleen.
Älä tuomitse itseäsi, vaan pyri olemaan itsellesi
armollinen ja rakastava.

Tärkeintä on antaa itsellesi anteeksi. Ei ole merkitystä
sillä mitä olet tehnyt tai jättänyt tekemättä. Tai mitä olet
sanonut tai jättänyt sanomatta.

Hyväksy itsesi sellaisena kuin olet.

Voit aloittaa esimerkiksi seuraavalla harjoituksella:
Sano itsellesi joka ilta kolme kertaa mielessäsi ennen
nukahtamistasi: ”Annan itselleni anteeksi. Rakastan
itseäni ja hyväksyn itseni juuri tällaisena kuin olen.”

Toista harjoitusta niin kauan joka ilta, kunnes tuntuu,
ettet enää tarvitse sitä ja toista aina, kun tarvitset sitä.

Pelko vie epämukavuusalueelle.

Tavoitteiden ja unelmien saavuttaminen itsessään ei ole
vaikeaa, sillä onnistuminen ei ole sattumaa.

Onnistuminen vaatii tiettyjen asioiden toistamista
arjessasi joka päivä. Haaste tulee siinä, kun arjen
realiteetit iskevät tajuntaan ja edessä on uusi asia.
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Mikäli arjen tavat ja valinnat jatkuvat samanlaisina
vuodesta toiseen, ei mitään muutoksia nykyhetkeen
pääse syntymään, eikä haluttuja asioita ala kuulumaan
elämääsi.

Jotakin pitää tehdä eri tavalla ja juuri tämä eri tavalla
tekeminen on se uusi asia.

On tilanteessa, jossa tulee opetella jokin uusi asia tehdä
tai vanha tapa eri tavalla.

Se voi olla vaikeaa, haasteellista ja jopa pelottavaa.
Ja juuri tähän pelkoon valitettavan usein tavoitteiden ja
unelmien tavoittelu kaatuu.

Tuo pelko näyttäytyy mielessäsi olevana peikkona, joka
kertoo, ettei kuitenkaan onnistu tai ei kuitenkaan osaa.
Mielessä saattaa pyöriä ajatus sairastumisesta. Mitä jos
sairastuu, eikä ehdi edes nauttimaan unelmastaan, joten
miksi edes ponnistelisin sen eteen.

Saatamme miettiä omaa ulkonäköämme, pelkäämme
mitä muut sanovat siitä miten on pukeutunut, mitä
sanoo tai tekee. Entä jos mokaa oikein kunnolla tai
kuulostaa typerältä? Mitä jos kaikki nauraa?
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Älä käytä energiaa siihen, että mietit mitä muut ihmiset
ajattelevat sinusta.

Sillä ei ole mitään merkitystä.

Ainoastaan sillä on merkitystä, mitä itse ajattelet
itsestäsi.

Silloin kun uskot itseesi ja onnistumiseesi, tulet
onnistumaan. Joskus matka on pidempi ja joskus
onnistuminen käy nopeammin. Mutta mikäli tekee
asioita oman unelmansa ja tavoitteen eteen joka päivä,
on onnistuminen varmaa.

Kun sinulla on unelma tai jokin asia, jonka oikeasti
haluat elämääsi, on myös helpompi kohdata omia
pelkoja.

Silloin luvassa on palkinto, joka motivoi sinua ja peloista
huolimatta antaa sinulle voimia mennä eteenpäin.

On jotakin, jonka haluat ja jonka vuoksi menet vaikka
läpi harmaan kiven.
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Pelko on ainoastaan tunne ja kun tiedät miten voit
kohdata omia pelkojasi, eivät ne enää estä sinua
onnistumasta.

Pelosta tulee unelmasi mahdollistaja, sillä tiedät ottavasi
tärkeän askeleen eteenpäin juuri siinä hetkessä.

Entä jos unelmasi tai tavoitteesi ei olekaan sinulle niin
tärkeä?

Silloin kun tavoite tai unelma ei ole itselle tärkeä, on
vaikeampi jaksaa tehdä asioita niiden saavuttamiseksi.
Jos tavoite on sellainen, mikä ei innosta, ei onnistumisen
mahdollisuus ole kovin korkea.

Todennäköisesti eteesi tulevat pelot estävät sinua
onnistumasta. Ja todennäköisesti ne estävät sinua jo
aloittamasta.

On tärkeää olla innostunut siitä mitä tekee ja miksi
tekee. Kun asia on oikeasti sellainen mitä haluaa, jaksaa
sen eteen tehdä myös töitä.

Saatamme esimerkiksi miettiä laihduttamista ja -10 kg:n
painon pudotusta. 
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Jos tuon tavoitteen heittää ilmoille ilman perusteita tai
ilman sitä, että se todella motivoi ja todella haluat olla
-10 kg kevyempi, ei tavoitetta jaksa kovinkaan kauan
edes tavoitella.

Asiat, joita suunnitteli tekevänsä alkavat tuntua
pakkopullalta ja mikäli ne edes hivenenkin rajoittavat ja
ovat epämiellyttäviä, jäävät ne hyvin suurella
todennäköisesti historiaan.

Mikäli tavoitteena on esimerkiksi kevyempi ja
energisempi olo, on tavoite jo paljon sallivampi ja
helpompi ajatella toteutettavaksi.

Entä jos sinulla ei ole unelmia tai tavoitteita?

Todennäköisesti sinulla kuitenkin on ollut tavoitteita ja
unelmia.

Ne saattavat nukkua ruususen unta tällä hetkellä, ehkä
jonkin elämässäsi olevan tilanteen tai haasteen
johdosta.

Mikäli tuntuu, ettet edes tiedä mistä unelmoisit tai mitä
tavoittelisit, niin mieti mikä on itsellesi tärkeää.
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Mieti niitä asioita, jotka ovat tärkeitä ja tuovat sinulle
iloa. Asian ei tarvitse olla suuri tai maata mullistava, vaan
se voi olla varsin arkinen asia. Se voi olla esimerkiksi
kukkakimppu keittiön pöydällä.

Mikäli sinulla ei ole tavoitteita tai unelmia, lähde
liikkeelle pienillä asioilla. Kasvata tavoitettasi sitä mukaa
kun näet niiden toteutuvan.

Entä jos pelko kasvaa niin suureksi, ettei pääse
eteenpäin?

Vaikka pelko voi olla varsinainen peikko elämässä, niin
pelko on ainoastaan tunnetila.

Kun seuraavaksi kohtaat pelon, mieti onko pelkosi
aiheellinen vai pelkkä mielesi tuottama harha ja toimi
sen pohjalta.

Mikäli esimerkiksi yrität ylittää vilkasliikenteisen
moottoritien kävellen, on pelkosi aiheellinen.

Vaarana on jäädä auton alle, joten kannattaa etsiä
turvallisempi ylityspaikka.
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Olitko valmis menemään vaikka läpi harmaan kiven?
Vai jätitkö matkan jostain syystä kesken, ehkä et
edes aloittanut tai et jaksanut tavoitella unelmaasi,
jotta olisit saavuttanut sen?

Kun pelot kasvavat suuremmiksi kuin itse palkinto,
annat helpommin periksi.

Mieti hetki sitä unelmaa, jota olet tavoitellut jo
pidemmän aikaa, mutta et saavuttanut.
Mieti miten yritit saavuttaa unelmaasi.

Nyt kun mielessäsi on oma saavuttamaton unelmasi,
niin vastaa seuraavaan kysymykseen:

Mikäli vastauksesi on jälkimmäinen, niin löydätkö
vastauksen miksi näin kävi tästä materiaalista?

Seuraavilla sivuilla on tehtäviä, jotka toivon sinun
tekevän seuraavaksi.
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Mieti seuraavaksi tätä pelkoasi. 
Mikä aiheuttaa tämän pelon itsessäsi? 
Mistä pelontunne kumpuaa? 
Mieti seuraavaksi onko pelkosi aiheellinen?

Pelko ja oma epämukavuusalue Kun mietit omia
tavoitteitasi ja unelmiasi, niin mitkä asiat ovat sinulle
kaikkien haasteellisimpia? 

Kirjaa tähän asioita, jotka tuntuvat vaikeilta ja
haasteellisilta. Kirjaa niitä asioita, jolloin joudut pois
omalta mukavuusalueeltasi.

Kun katsot kirjauksiasi, niin mikä näistä asioista on
kaikkein haasteellisin ja pelottavin? 
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Mikä on toiseksi haasteellisin asia? Mieti seuraavaksi tätä
pelkoasi. Mikä aiheuttaa tämän pelon itsessäsi? Mistä
pelontunne kumpuaa? Mieti seuraavaksi onko pelkosi
aiheellinen?

Mikä on kolmanneksi haasteellisin asia? Mieti
seuraavaksi tätä pelkoasi. Mikä aiheuttaa tämän pelon
itsessäsi? Mistä pelontunne kumpuaa? Mieti seuraavaksi
onko pelkosi aiheellinen?

(Jatka samalla tavalla, kunnes olet käynyt läpi kaikki
pelkosi.)
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Kun mietit omaa onnistumistasi ja tavoitteiden
saavuttamista, niin minkälaiset asiat vaikuttavat
valintoihisi ja päätöksiisi ja pitävät sinut omalla
mukavuusalueellasi? Kirjaa kaikki mieleesi tulevat asiat,
esimerkiksi ajanpuute, taloudellinen tilanne,
ihmissuhteet, kiire, ympäristön paineet, työelämä,
ystävien mielipiteet, kumppani tmv.

Tarkastele kirjauksiasi. Minkälaisia tunteita nämä asiat
sinussa herättävät? Kirjaa seuraavaksi ylös kaikki ne
tunteet, joita edellä kirjaamasi asiat sinussa herättävät.
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Mieti seuraavaksi edellä kirjaamiasi tunteita. Onko sinun
helppo antaa periksi tunteellesi, jotta et joutuisi
epämukavuusalueellesi? Esim. väsymykselle, pelolle,
ärtymykselle, kiukulle, arvottomuuden tunteelle,
hylätyksi tulemisen tunteelle tmv. Kirjaa ylös kaikki
mieleesi tulevat asiat.

Mieti mitä voisit tehdä hallitaksesi esimerkiksi pelkoasi,
jotta uskaltautuisit omalle epämukavuusalueellesi?
Mitkä asiat tai taidot tarvitset? Mitä työkaluja? Kirjaa
mieleesi tulevat asiat itsellesi ylös. Voitko vaikuttaa itse
näihin asioihin tai näiden taitojen ja työkalujen
hankkimiseen? Jos et, niin miksi et?


