
  okaisella on oma tapa kokea itsensä, toiset ja maailma.   
  Tämä kirja esittää yhden tavan ja tahtoo rohkaista lukijaa  
  kirkastamaan omansa.
   Tuhat tulimmaista sisältää tuhat nostemestari 
  Heikki Peltolan kiteytystä elämästä ja työstä,  ajatuksia 
  arvoista ja arjesta, oivalluksia ihmisistä ja ihmeistä, in-
 nosta ja ilosta, mielestä ja mielettömyydestä.
 Ajatelmat on poimittu Facebookista, kirjoista ja kirjoituksis-
ta ja esitetään avainsanan mukaan aakkosjärjestyksessä alkaen 
aamusta, päättyen yöhön.
 Avaa kirja mistä vaan, lue hitaasti, anna vaikuttaa, ota omaksi 
tai unohda. Salli sanojen virrata, tunteen tulla todeksi ja muuttua 
elämän energiaksi.
 Heikismi on tapa katsoa ja sanoa pilke silmässä, tosissaan, 
mutta ei totisena. Heikismin helmet on ylistystä ystävyydelle ja 
yhteistyölle, koska ilman niitä elämä ei ole kaksista. 
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Heikismin Helmet

 
okaisellä meillä on ikioma tapamme hahmottaa 
itsemme, toiset ihmiset ja maailma. Minun tapani 
kiteytyy sanoina ja lauseina, joissa toivon yhdisty-
vän syvällisyyden, yllättävyyden ja pienen pilkkeen.
 Isojen kysymysten pohtiminen on aina kiehtonut 

minua. Olen ahminut isoja ajatuksia ja yrittänyt kiihkeästi 
kaivaa esiin elämän ytimen. Sanoilla on MAHtava mahti. 
Ne nostavat ja nujertavat, herättävät ja huumaavat meitä. 
Ne ovat rohtoja ja ravintoa, rajuja ja rujoja työkaluja mielen 
möyhimiseen ja pään päivittämiseen.
 Keräsin tähän kirjaan tuhat näkyä elämän ilmiöihin. 
Puolet näistä poimin Facebook-päivityksistäni, toisen puo-
len kirjoistani ja kirjoituksistani. Laitoin ajatelmat avainsa-
nan mukaan aakkosjärjestykseen: alkaen aamusta ja päättyen 
yöhön. 

Lukuvihjeeni on:

1. Avaa kirja ihan mistä vaan.
2. Lue hitaasti kohta, johon silmä sattuu ja anna sanojen
                                                                         vaikuttaa hetken.
3. Ota omaksi, jos omalta tuntuu tai unohda, jos ei.

Tarkoitus on, että sanoista virtaa voimaa. Ehtona on, että 
sanan takana oleva tunne tulee todeksi, alkaa elää mielessä 
ja että sen antaa muuttua energiaksi. Tämä voima liikuttaa 
meitä tai pitää paikallaan.



 »Tuhat tulimmaista« syntyi fb-ystävieni ehdotuksesta 
ja ihanan sitkeästä rohkaisusta. Heidän kanssaan käymistä 
kiihkeistä keskusteluista syntyi myös termi heikismi. En 
oikein tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta juuri siitä elämässä 
ehkä on kyse: jotkut asiat tuntuvat oikeilta ilman syytä.
 Fiksujen ystävieni muotoilemana heikismi on »rakenta-
van kriittistä ja raikasta otetta aikamme ilmiöiden ja ihmi-
syyden syvimmän olemuksen tarkkasilmäiseen ja hellän 
arvostavaan tutkimiseen«,  »näkemistä tavanomaisen tuolle 
puolen«, »reipasta ja reilua rohkeutta sanoa suoraan asioita, 
joita jotkut arastelevat«, »kykyä nähdä hyvää hyvässä« ja 
”hyvien ajatusten kiertoon laittamista«.
 Tähän valitut tuhat heikismin helmeä ovat vilpitöntä ylis-
tystä ystävyydelle ja yhteistyölle. Kaikki hyvä tehdään aina 
toisten kanssa ja toisille – tai niin kuin Hessu Hopo iskevästi 
ilmaisee: yksin ei ole kaksista.

Heikki
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AAmu

Yhtenä aamuna kaikki on toisin.

AikA
 
Aika luo enemmän ongelmia kuin ratkaisee. 

Aika riittää kaikkeen Todella Tärkeään.

AikAAnsAAnnokset
 
Aikaansaannokset ovat oiva tapa arvioida osaamisesi taso.
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AivojA 
pitää 
käyttää 
eikä 
pihdAtA.  

AivotAitous

 Aito on aina kaunista.
 
 Aitous on vaikuttavinta vaikuttamista.

 Kaikkea voi kopioida, mutta vain aidosta halutaan  
 maksaa aidon hinta. 

Aivojen teHtävä

 Aivoilla on kaksi tehtävää: muistaa ja luoda.  
 Voidakseen luoda uutta niiden pitää osata unohtaa.

Aivokeskeisyys

 Aivokeskeisyys on yhtä iso harha nyt kuin atomikeskeisyys  
 oli fysiikassa sata vuotta sitten.

Aivosolut

 Eiköhän 100 miljardia aivosolua riitä itse kullekin. Niillä  
 voi tuottaa ja tulkita kaikenlaista kivaa.
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Aivot

 Aivot kutistuvat, jos niitä käyttää väärin tai ei käytä   
 ollenkaan. Silloin ne menettävät oleellisen kykynsä   
 ihmetellä, epäillä, leikkiä ja luoda uutta. Kutistuneet aivot   
 tekevät ihmisestä itseään toistavan olennon.

 Aivot ovat tarkoitettu luomaan yhteyksiä eivätkä    
 eristämään ihmisiä. 

 Me ihmiset emme vain käytä aivoja, vaan aivot myös   
 käyttävät meitä.

 Meillä on yhden sijasta kolmet aivot: yhdet päässä, yhdet   
 sydämessä ja yhdet koko kehon alueella.
 
 Tylsät aivot tuottavat tylsää todellisuutta.

AivovoimAt
 
 Johtajan tärkein tehtävä on havaita ja vapauttaa ihmisten   
 aivovoima.

AjAttelu
 
 Ajattelu kutistaa maailman. Havaitsemme vain kapean 
 kaistaleen äärettömyydestä, joka ei millään mahdu 
 pieneen mieleemme.

 Kapea ajattelu tuottaa apeaa todellisuutta.

AjAtukset

Ajatukset eivät paina mitään, mutta nostavat kuitenkin.  
Korjaan edellisen: ajatuksethan ne vasta painavia ovatkin.

Ajatuksilla on etumerkki. Apeat ajatukset tuottavat apeata to-
dellisuutta ja upeista ajatuksista syntyy upeita juttuja.
 

Ajoitus
 
Jos olet lintu, kannattaa nousta aikaisin. 
Jos olet mato, malta vielä minuutti.

Alimielisyys
 
Ihminen aiheuttaa itselleen enemmän murheita   
vähättelemällä ja aliarvioimalla itseään kuin    
yliarvioimalla kykyjään selvitä haasteista. 

Alistuminen
 
Vanhassa toimintamallissa ihmiset alistettiin häntä   
viisaamman valtaan: keisarin tai kuninkaan, kenraalin  
tai kersantin, rehtorin tai lehtorin, paavin tai papin. Se  
antaa valheellisen varmuuden tunteen.
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Apeus
 
 Periksi antaminen, itsesääli ja surkuttelu ovat huonoja   
 lääkkeitä apeuden tautiin.

 
Arki
 
 Kummassa todellisuudessa haluat elää, apeassa vai upeassa?  
 Millaisen arjen eteen haluat tehdä työtä? Entä mitä olet   
 valmis tekemään luodaksesi upeaa arkea itselle ja toisille?
 
Arvo
 
 Monen asian arvon tajuaa vasta sitten kun siitä joutuu 
 luopumaan: ystävän, työn, terveyden, yhteistyön – tai isän. 
 

ArvonAnto
 
 Arvostuksen osoittaminen ei ole vain aivotyötä. Siinä toimi-
 vat sydän, silmät, suu ja kädet synnyttäen voiman, joka   
 muuttaa maailman.

 Monet odottavat saavansa toisilta arvostusta, jota 
 eivät itseltään saa.

Arvonriisto

Jokainen meistä on aktiivisesti tai passiivisesti mukana proses-
seissa, joissa luodaan tai viedään, annetaan tai riistetään arvoa.
 

Arvosteleminen
 
Arvostelemalla mitä tahansa ihminen kertoo yhtä paljon tai 
enemmän itsestään kuin siitä, mitä arvostelee.
 

Arvostus
 
Kukaan ei saa ansaitsemaansa arvostusta, koska niin monet   
pihtaavat arvon antamisessa.
 

kukAAn ei sAA ArvostustA vAAtimAllA sitä.

Työpaikoilla arvostusta ei saa ottamalla vaan ansaitsemalla.   
Aseman voi saada, mutta ei arvostusta. Ihmiset osaavat kyllä   
käyttäytyä muodollisen arvostavasti korkeassa asemassa ole-
via kohtaan, mutta todellinen kunnioitus ja luottamus edel-
lyttävät enemmän. 
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ArvostusvAje
 
 Useimmat ihmiset elävät vakavassa arvostusvajeessa. Kukaan  
 ei saa ansaitsemaansa arvostusta. Tilanteeseen voi tottua,   
 mutta siihen ei pidä alistua.

 
Arvot
 
 Jokaisella teolla ihminen paljastaa arvojaan. Jos jotakin 
 todella haluaa ja rakastaa, löytää voimat. Jos jotakin ei viitsi  
 tehdä, keksii syyt. 
 
 Kaikilla työpaikoilla on ihan samat arvot. Vain sanojen   
 valinta vaihtelee. Ja teot!

 Kukaan ei voi elää toisten arvojen mukaan. Eikä pidä.
 

ArvovAlHeet
 
 Useimpien yritysten arvot ovat arvovalheita, pelkkiä kauniita  
 sanoja, joita ei ole tarkoituskaan elää todeksi.
 

ArvovAlinnAt
 
 Arvot eivät ole sanoja, vaan valintoja. Teot ja tekemiseen   
 liitetyt tunteet paljastavat, mitä ihminen pitää todella tärkeä-
 nä. Mitä arvostaa, sitä tekee. Mitä rakastaa, sen tekee ilolla.

 ArvovAmmA

Monilla on arvovamma, joka ilmenee yliarvostuksena itseä 
kohtaan ja aliarvostuksena toisia kohtaan.

Aseet
 
No violence, peace please. Aseiden kieltäminen on sivis-
tysvaltion keino rajoittaa silmitöntä väkivaltaa. Se ei poista   
ongelman syytä niin kuin ei huumeiden myymisen kieltämi-
nen poista huumekauppaa, mutta se osoittaa, mikä 
yhteiskunnassa on tärkeää. Väkivalta on mielivaltaa ja 
kumpaakaan ei saa sivistysvaltiossa suvaita.

AsemA
 
Asema ei takaa arvostusta.
 

AsiAkAs
 
Ainoa oikea vastaus kysymykseen asiakkaista on: »Emme 
tiedä.» Miten voisi tietää, kun asiakas ei itsekään tiedä.
  
Asiakas on arvoitus -  myös itselleen. Hän ei aina tiedä, mitä 
haluaa ja mihin on valmis.

Asiakas on kumppani, ei markkinoinnin kohde.

Asiakkaat ovat alkaneet tehdä arvopohjaisia valintoja. Sen 
seurauksena he armotta hylkäävät ja hylkivät yrityksiä, jotka 
ylenkatsovat heitä.
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AsiAkAs

Asiakkailla on oikeus olla nirso ja hylätä yritys, jossa ei ole   
hohtoa.

Asiakkaita on lähestyttävä nöyrän uteliaana.

Jokainen asiakas on yksi.
 
Jos asiakas ei syty, toivoa ei ole.
 

AsiAkAsläHtöisyys
 
Kaikissa yhteisöissä sanotaan, että asiakasta varten kaikki   
tehdään. Sillä on mitätön merkitys, mitä asiakkaista sano-
taan tai edes tehdään heidän hyväkseen. Se ratkaisee, mitä   
mieltä asiakas on saamastaan kohtelusta. Jos asiakas ei syty,   
hän ei tule. 

Yrityksestä ei voi tulla asiakaslähtöistä, jos johto ei aidosti   
välitä asiakkaista.

AsiAkAstieto

Tieto asiakkaista on usein joko historiaa tai toiveunta.
 

AsiAkAs

pArHAitA
ovAt
AsiAkkAAt,
joitA ei
tArvitse
ostAA.
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AsiAkAsAsiAkkAAt
 
 Asiakkaat ovat valmiita antamaan anteeksi yrityksen 
 virheet, mutta eivät ylenkatsetta.

 
Avoimuus

 Aito avoimuus edellyttää, että ryhmässä on turvallista olla   
 eri mieltä. 
 Ketään ei loukata eikä vähätellä siksi, että hän näkee jonkin  
 asian toisin. 

 Avoimuus toimii vasta sitten, kun ihmiset luottavat toisiinsa  
 ja haluavat toisilleen hyvää. Riitaisassa porukassa lupa avoi-
 muuteen voi johtaa siihen, että mielen likasangot tyhjenne-
 tään toisten päälle.
 
 Avoin mieli valitsee oikean tien.
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BAlAnssi

 Tasapaino on hassu ja harhainen haave. 
 Elämä hytkyy edestakaisin.  

ByrokrAtiA
 
 Byrokratia on itseisarvo maailmassa, jota 
 byrokraatit hallitsevat.
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CHeers

 Elämä on oikeus ja ilo, ei velvoite, riesa eikä taakka.
 Elämää saa elää, ei joudu. Cheers!

Cool 

 Lämpö on ihan cool – sekä sisäisenä että ulkoisena.
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DiAlogi
 
 Dialogi on vuorokuuntelua. Siinä ei valita puolta eikä  
 kenenkään kanta voita.

 Dialogi tarkoittaa toisiaan arvostavien ihmisten tapaa tutkia  
 yhdessä ja oppia ymmärtämään asioita syvemmin. Keskus-
 telun ei tarvitse päätyä yhteiseen päätökseen. Vaikka mitään  
 ei »lyödä lukkoon», onnistuneen dialogin jälkeen kaikki   
 tietävät, miten tulee toimia. 

 Dialogin tarkoitus on keskustelemalla toisten kanssa nähdä  
 omia oletuksia ja uskomuksia, ja näkemisen jälkeen vapau-
 tua niistä.

 Dialogissa ei opeteta toisia, vaan opitaan heiltä.
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eDistys
 
 Kaikki edistys alkaa yhdestä ihmisestä, joka saa muut  
 mukaansa.

ego 

 Ego edellä tekeminen estää yhteistyön.

 Ego kutistaa ihmisen (ja) elämän.

 Ego luo ongelman, jota ei pysty ratkaisemaan, koska ego ei  
 tajua olevansa tuo ongelma.

 Ego voi olla muuri tai silta ihmisten välillä.

 Egoa voi olla liikaa tai liian vähän. Jos henkilöllä on suuret 
 luulot itsestään, hänestä voi tulla ylimielinen. Jos ihminen   
 vähättelee itseään ja osaamistaan, hän on alimielinen. Kun
  aliarvioi itseään, ei pistä persoonaansa peliin. Sellaiset ovat  
 ryhmälle riesa.

egonAppulA

 Kun egonsa säätää oikealle tasolle, tekemistä ohjaa yhtei-
 nen hyvä eikä oma etu.

egotrippi
  
Elämä ei ole egotrippi. Eläminen merkitsee kiihkeää ja syvästi 
sykkivää yhteyttä kaikkeen ja kaikkiin. Tässä mielentilassa minä 
on aina me.

eHjä 
 
Ehjä mieli ei epäröi.

elinvoimA
 
Monet yhteisöt ovat kadottaneet elinvoimansa ja menettäneet 
yhteyden siihen, mitä tekevät. Näin käy, kun järjestelmät keskit-
tyvät liikaa itseensä. Ne ovat itsekkäitä ja ylimielisiä, kyvyttö-
miä kuuntelemaan ja siksi kelvottomia reagoimaan relevantisti.

eläke
  
Sinun ei tarvitse odottaa eläkettä voidaksesi alkaa elää.

Koko eläkeajattelu on menneestä maailmasta.
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eläminen
 
 Elämän saa kyllä kulumaan onnea odotellessa tai menneitä  
 muistellessa, mutta en kutsuisi sellaista elämiseksi, parem-
 minkin elinajan kuluttamiseksi.
 
 Jos ihminen ei viihdy elämässään, syytä saattaa olla myös   
 hänessä itsessään.

 Just niin, etene otsa edellä ja hymy huulilla.

 Tavoite ei ole tulla suureksi, vaan elää suuresti. Näin tapah-
 tuu, kun tekee epäitsekkäästi sitä mistä syttyy ja minkä 
 haluaa tehdä hirveän hyvin. 

elämä 
 
 Elämä ei käyttämällä kulu eikä pihtaamalla parane. 
 
 Elämä ei ole kilpailu. Elämä ei ole suoritus.  
 Elämä on voimaa, jota ei pidä eikä voi vangita.  
 Tuo voima vapauttaa mielen pinnistelystä ja kahleista.  
 Elämää ei voi eikä tarvitse voittaa, ei edes ymmärtää.  
 Se on kaikille läsnä. Siinä sen voima ja kauneus.
 
 Elämä ei ole lineaarista. Onneksi.
 
 Elämä koko komeudessaan on läsnä tavallisten ihmisten   
 tavattomissa teoissa.

Elämä on erityistä. 

Elämä on liikettä. Se liikuttaa.

Elämä on mahdollisuus. 
Paljon ehtii tehdä, paljon jää tekemättä. 
Tyhmiin juttuihin ei kannata elämää tuhlata.
Elämä on sarja erilaisia episodeja. 
Pieni asia voi muuttaa kokijansa kaikkeutta.

Pieni ei ole pientä.
 
Elämä on tosi-tv:tä, josta ihan itse rakennamme draamaa, 
tragediaa, viihdettä tai saippuasarjaa.
 
Elämä opettaa eri tavalla niitä, 
jotka haluavat oppia kuin niitä, 
jotka eivät halua.

Elämän mitta ei ole se,
mitä saa itselle kahmittua 
vaan se, mitä teemme niille, 
joiden kanssa elämme. 

Elämää on enemmän kuin silmä näkee ja mieleen mahtuu.

Elämää voi tuhlata, mutta ei säästää.
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elämän puHe

Elämä puhuu,
kuiskaa
& huutaa,
mutta kaikkEa
EmmE Ehdi
kuunnElla. 

elämän tArkoitus
 
Ei elämän ole tarkoitus olla pientä - mutta saa siitä sellaista.
 

Elämän tarkoitus on nähdä ja tehdä ihmeitä, 
sellaista, minkä ei usko olevan mahdollista. 
Tämä on helppoa tajuttuaan, että elämä ON ihme.
 

elämänilo
 
Elämänilon vihollinen ei ole suru, vaan pelko. 
Kun varoo tekemästä virheitä, on jo tehnyt sellaisen.
 

elämäntyö

Elämäntyöni on vastustaa alistamista 
ja organisoitua typeryyttä.

elämänusko
 
Äitini kertoi, että oli syntyessään toisena kaksosena 
kesäkuussa 1922 niin heiveröinen, että kätilö oli kysynyt: 
»Kannattaako tätä edes pestä?«  
»Kannattaa«, oli äitini äiti vastannut. 
Oikein hyvä!
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ennAkkoluulo
 
 Ennakkoluulo on eriste.  
 Se eristää ihmisen tosiasioiden maailmasta.

erillisyys
 
 Yhteydessä toisiin erillisyyden kupla poksahtaa rikki.

ero
 
 Elämässä ei ratkaise se, 
 miten älykäs olet
 vaan miten olet älykäs.

erot

 Eroja korostamalla päätyy eroon, mutta tosi on yhteistä 
 ja yhdistää.

erot

erottuminen
 
Todella harva yritysjohtaja osaa kadunkulkijan kielellä  
kuvata, miten hänen yrityksensä poikkeaa alan muista  
yrityksistä. 

Yrityksellä on kolme tapaa erottua: olla halvin, olla paras tai 
olla ainutlaatuinen. Aina ei voi olla halvin eikä paras, mutta 
ainutlaatuinen voi ainakin yrittää olla.

esimies
 
Tahdomme, että meidät vapautetaan, sytytetään, meitä kun-
nioitetaan, meihin luotetaan. Tahdomme esimiehen, joka 
seisoo ryhdikkäänä rinnallamme eikä painona päällämme. 
 

euroviisut
 
Muistan 57 europliisuvoittajasta nimen perusteella 17. 
Kaikkia niitä ilman pystyisin elämään.
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FAktAt
 
»Face the facts« on ehkä paras elämänohje, jonka olen saanut. 
Todellisuuden kohtaaminen suoraan ja sellaisenaan on upea 
tapa elää: olla mitä on ja antaa toisten olla, tehdä mitä täytyy ja 
olla tekemättä se, mitä kukaan ei kaipaa. Iloita siitä, mitä käsillä 
on, eikä haluta sellaista, mitä ilman voi olla. Silloin kaikki on 
oikein ja hyvin.

Elämä kannattaa aina ankkuroida siihen, mikä on totta ja todel-
lista tässä ja tällä hetkellä.
 
Faktat ovat samat kaikille, vain tulkinnoista ollaan eri mieltä.
 
Kun tosiasiat ja uskomukset kohtaavat mielessä, usko yleensä 
jyrää faktat.
 
Totuudessa pysyminen on upea tapa kokea elämä.
 
Fanaattisuus on pelottavaa. 
Erityisen pelottavaa se on silloin,
kun ihminen luulee olevansa oikeassa. 
Siis aina.

Yksisilmäisyys ja fanaattisuus ovat suurempi uhka kuin  
luonnonvarojen ehtyminen, koska ne estävät todellisen  
dialogin ongelmiemme syistä ja seurauksista. Talous-
kasvua ei voi perustella sillä, että joku haluaa ostaa jota-
kin tai että hänellä on varaa siihen. Ei ole oleellista, 
vastustaako talouskasvua vai ei, vaan miten sen perustelee.
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FAnAAttisuus 
= 
yHDistemä 
Henkistä 
lAiskuuttA jA 
intoHimoistA 
tylsyyttä.

FAktAt Fiksuus

Fiksu ei arvostele sellaista, mitä ei ymmärrä  
– eikä sitä, minkä ymmärtää.
 
Fiksu ihminen kykenee tekemään päätöksiä tilanteessa, jossa   
ei ole mitään sisäistä tarvetta tai ulkoista painetta tehdä 
päätöstä. Hän vain päättää toimia toisin.

Fiksuin tapa ratkaista itse aiheutettuja ongelmia on olla luo-
matta sellaisia. Kaikkein fiksuinta on ratkaista ongelmat 
ennen kuin niistä tulee ongelma.
 
Kaikkea ei tarvitse kokeilla. Voi myös päätellä, että seinä on 
kova eikä halua törmätä siihen.

Pitäisi luopua koko typerästä kahtiajaosta voittajiin ja luuse-
reihin ja oppia ja opetella toimimaan fiksusti kulloisessakin 
(elämän)tilanteessa.

Fokus
 
Jos urheilija ajattelee vain voittamista, hänen fokuksensa on 
väärässä paikassa.
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gentlemAniA

Hyvää käytöstä ei tarvitse koskaan perustella.

gooDwill

Hyvä tahto tuottaa hyvän maineen.
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HAlu jA tArpeet
 
On eri asia haluta uusi mekko tai auto kuin tarvita sellainen.

HAnkAlA
 
Mieli voi olla hankala silloinkin,
kun se on sydämen palveluksessa.

HArHAopit
 
Mitkähän ovat tämän ajan harhaopit? Mikä saa ihmisen
uskomaan, että vale on totta ja väärin tekeminen oikein?  
 
Miksi ihminen pettää itseään? Miksi itsekin uskon sellai-
seen, joka ei ole totta?

 
HArjoittAminen

 
Kun katsoo mestariviulistin soittoa, ei tajua, miten monta 
tuntia viulun vingutusta on vaatinut saada kuulijan ihon 
nousemaan kananlihalle.
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HAvAinnot
 
 Ihan oleellisia juttuja tapahtuu omien havaintojen ulkopuolella.
 
 Ihminen havaitsee vain sen, minkä uskoo olevan mahdollista.
 

Helppous
 
 Moni asia on ihan helppoa verrattuna lampun vaihtoon autossa.
 

Hengellisyys
 
 Hengellisyys ei ole minkään lahkon yksinoikeus.

 
Henkilöstö
 
 Henkilöstö ei ole yrityksen voimavara eikä omaisuutta, vaan  
 yritys on ihmistensä armoilla. Joka tämän ymmärtää, johtaa  
 ihmisiä niin kuin ihmisiä pitää johtaa.

 Henkilöstö on vapautettava palvelemaan, 
 ihmisiä ei saa kahlita komentokokoelmilla.

 Yrityksen kohtalo on henkilöstön harteilla.

Hetkessä eläminen
 
Joskus saa tehdä juuri sitä mitä rakastaa.  
Usein joutuu tekemään sellaista, mistä ei pidä.  
Hetkessä eläminen on sen rakastamista,  
mitä kulloinkin on tekemässä.  
Lapsi osaa tämän luonnostaan,  
mutta me aikuiset tuhlaamme hetkiä  
muistelemalla mennyttä ja jahtaamalla unelmaamme.

 
Hetket

 
Elämän parhaat hetket eivät ole ne, 
joissa olemme passiivisia vastaanottajia, 
vaan ne, joissa yritämme omasta tahdosta 
tehdä jotain vaikeaa ja arvokasta.

Hetki
 
Tässä hetkessä on kaikki aika. 
Mieli valitsee, mitä osaa menneestä viedään tulevaan: 
taakkoja vai rakkautta.
 

HierArkiA
 
Hierarkia tarkoitettiin kuvaamaan työnjakoa, mutta pian se   
muuttui ihmisten mielissä ihmisarvon mittariksi. 
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Hiki
 
 Aivoja käyttämällä säästää hikeä.

 
HiljAisuus
 
 Hiljaisuus on aliarvostettua. 
 Mielen hiljaisuus on ylellisyyttä.
 
 Kun mieli on hiljaa, elämä kuuluu.

Hillintä
 
 Kun on kieli nopeampi kuin mieli, 
 suusta pääsee mitä sattuu.
 

HintA
 
 Hinta on kilpailukeinoista helpoin käyttää,  
 mutta vaikein hallita.
 

HitAus
 
 Hitaasti tekemällä syntyy paras laatu, 
 koska mieli ehtii tekemiseen mukaan.
 Hitaudessa on hohtoa.

HoHto
 
Elämän kuuluu välillä häikäistä.

Ensimmäisen askeleen hyvästä hohdokkaaksi ottaa, 
kun lopettaa vikojen ja syyllisten hakemisen itsensä ulkopuolel-
ta  ja keskittyy kaikella voimallaan hohdon ja hehkun tuottami-
seen toisille.
 
Hohdon hakemiseksi ei tarvitse liikkua mihinkään. 
Riittää, kun jokin liikahtaa pään sisällä tai sydämessä. 
Hohtoa on kaikessa mitä rakastamme,
ja se kaikki on ihan lähellä – mielessämme.

Jos ihmiseltä puuttuu elämästä ilo ja hohto, 
ei kyse ole siitä, miten elämä häntä kohtelee, 
vaan siitä, miten hän elämän kohtaa.
 
Yrityksen hohdon astetta voi luotettavasti arvioida vain yksi  
taho. Siihen pitää lainata asiakkaan katsetta.
 

HuippuHetket
 
Huippuhetket ovat osa elämää, mutta jos rakentaa elämäänsä   
niiden varaan, takuuvarmasti turhautuu ja menettää otteensa 
elämästä. Suurimmatkin tähdet ovat lavalla vain pienen osan   
ajastaan ja esiintymisajastakin vain pieni osa on aplodeja.
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Huipuksi 

 Huipuksi voi kasvaa vain olemalla oma itsensä.
 
 Hyvien joukosta nousee huipuksi se, joka saa asiakkaansa   
 toteamaan: »MAHtavaa!» 

HuipullA  

 Huipulla on tilaa kaikille, mutta sinne pääsee vain 
 ymmärtämällä mikä on peli ja mitkä ovat sen säännöt. 
 Jotta näitä ymmärtäisi, täytyy astua oman laatikon ulko-
 puolelle ja katsoa miltä oma meno näyttää asiakkaan  
 silmin: onko siinä tarpeeksi imua.

Huipusti 
 
 Huipputasolla toimiminen ei tarkoita sitä, että pakonomai-
 sesti piiskaa itseään parempaan ja röyhkeästi raivaa esteitä   
 ns. menestykseen johtavalta tieltä. 
 Huipusti tekeminen on sitä, että homma paitsi sujuu, myös  
 tuntuu hyvältä. Vain latautuneesta, sopivan rennosta suo  
 rittamisesta syntyy hohdokasta, sytyttävää, merkityksellistä  
 jälkeä.
 
Huiput 

Huiput erottuvat meistä tavallisista tallaajista siinä, että he vaa-
tivat itseltään enemmän ja siksi myös syttyvät helpommin.

Huolet
 
Suuri osa huolistamme katoaa, jos niitä ei pidä ajattelemalla 
yllä. Murheiden kuorma kevenee jo pelkästään sillä, että kuor-
masta poistaa asiat, joille ei voi tai tahdo tehdä mitään ja koh-
distaa kaiken huomion ongelmiin, joille pitää tehdä jotain. 
 

Huumori
 
Ihminen, joka ei osaa itselleen nauraa, jää paljosta ilosta paitsi. 
 
Ilman huumoria elämä on ihan älytöntä. 

Hyvin tekeminen
 
Hyvin tekeminen tekee hyvää.
Oikein tekeminen on aina oikein.
Hyvin ja oikein tekemällä syntyy oikein hyvää todellisuutta.
 
Sen tekee hyvin, mitä rakastaa tehdä.
 

HyvinvointivAltio
 
Hyvinvointivaltio on kuulemma väärä käännös. Welfare 
tarkoittaa sosiaalitukea eikä hyvinvointia (= well-being). 
Uuden maailmanjärjestyksen tulee perustua arvokkuuden ja 
tasavertaisuuden ajatukseen. En tarkoita tasapäisyyttä vaan 
itsekeskeisyydestä ja tolkuttomasta kilpailemisesta luopu-
mista ihan vain siksi, että ne saastuttavat maailman lisäksi 
mielen. Hyvinvointi ei kohene toisia potkimalla.
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Hyvyys 

 Hyvyys on aliarvostettua.
 
 Saan näppyjä hyvyysliikkeistä ja hyväntekeväisyysgaaloista,   
 joilla ihmiset keventävät syyllisyyttään. Elämä on hyvän tekemis-
 tä ilman syytä, ei satunnaisia ja tekopyhiä »hyvyyden» tekoja!
 

Hyvä

 Hyvä ei jakamalla hupene.
 
 Hyvä ei lopu, vaikka sitä kuinka jakaa.

 Hyvä on tila, johon mieli jää hylättyään kaiken turhan.
 
 Hyvällä ei ole vastakohtaa: hyvä on hyvää.
 Kun hylkää turhan, jäljelle jää hyvä.
 
 Hyvää on enemmän kuin ehtii havaita. 
 Se ei käyttämällä kulu eikä katsomalla lopu. 
 
 Kaikki hyvä saadaan yhdessä tekemällä eikä olemalla 
 parempi toista.
 
 Kaikki hyvä tehdään toisten kanssa ja toisille.
 
 Maailmassa on paljon enemmän hyvää kuin pahaa.
 

Hyvä elämä
 
Hyvä elämä on yhdistelmä antamista ja saamista. 
Mitä enemmän antaa, sitä enemmän saa.
 

Hyvä ollA
 
Ihmisen on hyvä olla silloin, kun hän saa tehdä sitä mitä pitää ar-
vokkaana ihmisille, joita aidosti arvostaa. 
 
Niin ihminen tekee kuin kokee. 
Jos on paha olla, purkaa sitä toisiin.  
Kun on hyvä olla, haluaa tehdä toisille hyvää.
 

Hyväksikäyttö
 
Näennäispositiivisen lässytyksen omahyväinen motiivi ei kestä 
kriittistä tarkastelua. Se on toisen hävytöntä hyväksikäyttöä - tai 
sen avuton yritys.
 

Hyvän tekeminen
 
Hyvän tekeminen tekee hyvää. 
Mitä enemmän sitä tekee, sitä paremmalta tuntuu.
 
Laskelmoitu hyvän tekeminen on laskelmoitua hyödyn hakemista.

 
Hyvät iHmiset

 
Hyviä ihmisiä elämä hyväilee.
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Hyvät teot 

 Hyviä tekoja ei tarvitse perustella.
 

HäntäjAHti 

 Mielemme on jakaantunut moneen osaan, joista yksi osa   
 yrittää hallita muita. Toimimme kuin koiranpentu, joka 
 jahtaa omaa häntäänsä. Luomme ongelman ja yritämme   
 ratkaista sitä tajuamatta, että me itse olemme tuo ongelma.
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iDeAt 

 Idea tuo rahaa vasta kun sen toteuttaa. On helpompi selit-
 tää, miksi idea ei sovi meille kuin panna se poikimaan rahaa.

iDiotismi
 
 Idealismi ja materialismi ovat läheistä sukua idiotismille.    
 Siellä missä sallitaan vain yksi ajatus, ei ole yhtään oikeata  ajatusta.
 
 Kaikenlaiseen erotteluun pitää puuttua niin, 
 ettei idiotismi leviä.

 
iHme 

 Elämä on ihmettelemistä, ihmeen kanssa kulkemista. 
 Kysyvä ei voi eksyä, koska hänen polkunsa muotoutuu kulkemalla.
 
 Ihmeen taika häviää, jos sitä yrittää selittää. 
 Sanat kutistavat ihmeen mielen kokoiseksi ja näköiseksi, 
 mutta ei ihmettä voi omia eikä omistaa. 
 Se on totta vain niille, jotka antavat sen olla.
 
 Jos pohtii vain sitä mitä pitää mahdollisena, tekee tavallisia asioita. 
 Jos yrittää tehdä sellaista mitä pidetään mahdottomana, tekee ihmeitä.
 
 On kolme tapaa kohdata ihme: nähdä, tehdä - tai olla se.
 

Voi
ihmistä,
jonka 
elämästä
puuttuu
ihme!  

iHme
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iHmettely

 Dialogi on ihmisyyden ihmettelyä yhdessä tai yksin, 
 sukeltamista mielen syvyyksiin. Se on olemassaolon 
 ihmeiden kohtaamista ja voiman saamista, syvästi 
 puhdistava ja korkealle kohottava kokemus. 
 Ilman dialogia elämästä puuttuu jotakin isoa ja ihmeellistä.
 

iHminen 

 ’hminen’ on paljon nuivempi ja vähemmän velvoittava ilmaus  
 kuin ´human being´. Ihminenhän on oikeasti ihmeinen.
 
 Ihmistä ei voi omistaa.

 Jokainen ihminen on enemmän kuin hänestä havaitsemme.  
 Näemme vain pienen kaistaleen tämän hetkistä olemusta,   
 emme kehityshistoriaa, joka ulottuu tuhansien vuosien taa,  
 emmekä tulevaisuutta, joka eri muodoissaan jatkuu pitem- 
 mälle kuin ajatuksemme kantaa.

jokAinen iHminen on iHme.

Kätkemme enemmän kuin näytämme tai näemme.
Näin tehdessämme torjumme ihmeen.
Tänäänkin jokaiselle on tarjolla yllin kyllin tilaisuuksia kohda-
ta, nähdä, tehdä tai torjua ihme.

Jokainen meistä kuuluu sekä vähemmistöön (yksin) että enem-
mistöön (yhdessä).
 

iHmisenä oleminen
 
Ihmisenä oleminen ei ole kilpailu, jossa voittaa tai häviää.
 
Ihmisenä olemisen ymmärtämisessä on haastetta loppuelämäk-
si. Tavoitteena ei ole tulla suureksi toisten silmissä, vaan nähdä 
oma arvonsa ihmisenä ja olla mukana maailman menossa niin 
kuin ihmisen on oikein olla.

iHmiset
 
Joukkueen kaikista pelaajista ei tarvitse pitää, mutta jokaisesta 
pitää välittää. Ihmisen kanssa voi ja pitää tulla toimeen, vaikka 
hän olisikin hankala. 

On kahdenlaisia ihmisiä: niitä, jotka jakavat ihmiset ryhmiin 
ja niitä, jotka eivät jaa.
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iHmiskuvA 

 Toisten hyväksikäyttöön perustuva maailmankuva on  
 kestämätön. 

iHmissuHteet 

 Hyvillä ihmissuhteilla on tervehdyttävä vaikutus, kielteiset  
 suhteet vaikuttavat kuin hitaasti musertava myrkky.

 Työ on yhdessä tekemistä, mutta jos se alkaa liikaa 
 muistuttaa tarpomista ihmissuhteiden suossa, itseensä 
 käpertyneet ovat saaneet työpaikalla ylivallan. 

 
iHmistuntemus 

 Näemme alle promillen toisesta ihmisestä ja tämän perus-
 teella päättelemme, millainen hän on. Hätäisten arvioiden   
 takia jää monta hyvää kohtaamista kokematta ja paljon 
 ansaittua arvostusta antamatta.

 
iHmisyys 

 Ihmisyyden mitta eivät ole suuret sanat, vaan pienet teot.

ikeA

 IKEA on muuttanut ihmisten käsityksen kivasta kodista. 

ilo
 
Aurinkoisella jäällä hiihtely tepsii aina.

Auto pesty. Puhdas olo.

ilot
 
Elämä tarjoaa runsain mitoin iloja ja onnea,
joita itseään täynnä oleva ihminen ei huomaa,
tunnista tai osaa arvostaa.

innostus
 
Innostus ei ikää kysele.

intoHimo

Ihminen on sisältä syttyvä olento. Syttymistä voi edesauttaa 
luomalla otolliset olosuhteet, mutta ratkaisevan raapaisun ih-
minen tekee itse.
 
Ilman intohimoa elämä on vain sarja suorituksia.

Intohimo on elämän ehto ja mitta.
 
Jos et pala, et voi sytyttää.
 
Mitä ihminen haluaa tehdä, sille hän löytää ajan.
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iso kuvA 

 Isoa kuvaa on vaikea hahmottaa, jos katselee yhdellä 
 silmällä ja sekin sirrillään.
 

isyys
 
 28 vuotta sitten astelin ulos HYKSistä isänä. Aurinko paistoi
  ja liput liuhuivat saloissa niin kuin olin unessa nähnyt.  
 Vanhemmuus on kunniatehtävä, jossa ihminen testataan.   
 Tänään(kin) tuntuu, että lapset ovat kasvattaneet minua   
 enemmän kuin minä heitä.
 
 Onni on olla isä.

isänmAA
 
 Isänmaa ei ole rajoilla eristetty paikka maailmassa, vaan   
 rajoittamatonta kunnioituksen ja kiitollisuuden tunnetta  
 niitä kohtaan, jotka tämän pohjoisen kolkan asutta-
 vaksemme muokkasivat. 
 

itse 
 
 Itsensä kanssa jokainen elämäänsä viettää.
 
 Se mies on ihan itse pilannut mahdollisuutensa. Pätevä   
 hän ilman muuta on, mutta sopiva edustamaan vain itseään.

Voiko ihminen oikeasti olla muuta kuin oma itsensä - edes sil-
loin kun teeskentelee tai kuvittelee jotakin muuta?
 

itseArvostus
 
Itseään arvostava ei päästä itseään helpolla.

itsekeskeisyys
 
Itseensä käpertyvä ihminen yrittää saada maailman toimimaan 
oman mielensä mukaan. Mutta ei maailma ole toivekonsertti, 
se on kovin kehno kuuntelemaan ja toteuttamaan toiveita, jotka 
eivät kuulu sen suunnitelmiin ja luontaiseen kulkuun.

Itseensä käpertyvä kutistuu kutistumistaan.  
Toisille tehty hyvä on itsellekin iso ilo.  
Yhdessä kokeminen vahvistaa hyvää ja kutistaa pahan.

Itsekeskeinen ajattelu ilmentää systeemiälyn puutetta.  
Individualismi ruokkii asioiden tarkastelemista itsen,  
oman edun ja nautinnon kannalta.  
Tällainen johtaa pinnallisuuteen ja ihmisten esineellistämiseen.  
Siinä korostuvat vaikutelmat, uskomukset ja uskottelu, tunnel-
mat, ei todellisuus.

Itsekeskeisyys kaikissa muodoissaan tappaa empatian ja murs-
kaa myötätunnon.

Itsekeskeisyys on vakava mielen vamma.
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itsekeskeisyys

 Itseään täynnä oleva ihminen jää paljosta hyvästä paitsi.

 Yhteisö, joka määrittelee oman tarkoituksensa itsekeskeises-
 ti ja omahyväisesti, ei ymmärrä omaa parastaan eikä omaa
  tilannettaan. Yhteisöt eivät ole vain itseään eivätkä jäseniään  
 varten, niiden tehtävä on tuottaa sitä, mitä joku heidän 
 ulkopuolellaan oleva tarvitsee.

 Yhteys toiseen on tärkein taito elämässä ja itsekeskeisyys   
 sen suurin este. 
 

itsekkyys
 
 Ei ole ongelma, jos ihminen ajattelee itseään.  
 Ihmisen kuuluukin huolehtia itsestään, 
 tykätä siitä mitä saa tehdä ja aikaan. 
 Se on ongelma, jos ihminen ajattelee VAIN itseään. 
 Sellainen on säälittävää. 
 
 Ei se ole itsekkyyttä, että pitää puolensa. 
 Se on, että elää niin kuin toisia ei olisi 
 tai he olisivat vain minua varten.
 
 Itsekkyys on vankila, johon ihminen itse itsensä tuomitsee.
 

itsensä joHtAminen
 
Emme voi yksin nostaa ja pelastaa omaa työpaikkaamme, 
emme koko konsernia emmekä muuttaa maailmaa, mutta it-
semme voimme.
 
Kun johdat itseäsi, kuka johtaa, ketä ja miten?
 

itsensä keHittäminen
 
Mitä enemmän egoa »kehittää«, sitä enemmän se tuppaa kä-
pertymään. Kun Kääntäessään fokuksen ulos itsestä homma 
lähtee lentoon.
 

itsensä ylittäminen
 
Ihmisen sanotaan »ylittävän itsensä» silloin, kun hän saa ai-
kaan enemmän kuin itse tai muut olettaa. Höh! Hänhän vain 
tekee sen, mihin pystyy.
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itsepetos
 
 Erotamme toisten puheesta valheet ja puolitotuudet, mutta  
 omalle sisäiselle puheellemme olemme usein lähes immuu-
 neja. Hyväksymme itsepetoksen, koska tulkitsemme ja seli-
 tämme mielemme pupun parhain päin.
 

 

 

On monia keinoja pettää itseään, mutta vain yksi tapa olla tosi ja aito.
Kuinka vapauttavaa onkaan olla se mikä ja mitä on!itsetuntemus

itsetuntemus

Ihmisen mieli ei ole metritavaraa.
Jos haluaa todella tuntea itsensä,
ei kannata tutkia vain mittareita ja tulkita numeroita, 
saivarrella sanoja tai mutustella mielikuvia.
Yhteys toisiin vie meidät rajattoman rajan yli,
äärettömän äärelle.
 
Itsetuntemus ei saa tarkoittaa itsekeskeistä kieriskelyä oman 
mielen sokkeloissa, se on loputonta oppimista elämän ihmeel-
lisestä ja monimuotoisesta liikkeestä ja itsestä. Itsensä johtami-
sessa yritetään viime kädessä vapautua huolten kuormasta ja 
pienistä ja ahtaan itsekkäistä motiiveista. 

Miksi aina kehotetaan katsomaan peiliin - silloinkin, kun ihmi-
sen pitäisi nimenomaan lakata tuijottamasta itseään ja kohdis-
taa katseensa toisiin ihmisiin! 

itsetunto
 
Röyhkeys ja apaattisuus ovat saman taudin oireita. Vaivan nimi 
on huono itsetunto ja se ilmenee öykkärillä pullistelun tarpee-
na, apaatikolla omien kykyjen vähättelynä.

 
itsevAltiAAt

 
Kim Jong-un herättää minussa sääliä, jossa on myös ripaus 
pelkoa ja pahaa aavistusta. En luota hymyttömän itsevaltiaan ja 
alistetun kansan yhdistelmään.

on iHAn eri
AsiA toDellA
kokeA jA vAin
kuvitellA.
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jAHkAilu
 
Työn tekeminen vie paljon vähemmän aikaa kuin kuvitte-
lemme. Suurin osa työajastamme menee jahkailuun. On 
arvioitu, että 50-80 prosenttia työhön käyttämästämme 
ajasta on pelkkää puuhastelua, mielen tyhjäkäyntiä, jossa ei 
synny yhtään mitään: ei ainakaan sitä mitä tarvitaan tai on 
tarkoitus saada aikaiseksi.

 
jAkAminen

 
Suuret tunteet ovat yhteisiä. 
Toisten kanssa jakamalla ilo lisääntyy, 
tuskan taakka kevenee ja pääsemme peloista. 
 
Tapaamme pirstoa maailma ei voi mitenkään perustella. 
Elefantin voi kyllä leikata kahtia, mutta tuloksena ei ole 
kahta elefanttia, vaan aikamoista sotkua.
 

joHtAjA

Johtajan tehtävänä ei ole tehdä itsestään tärkeätä, vaan 
saada ihmiset kokemaan työn tekeminen tärkeänä ja 
palkitsevana.
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joHtAjuus
 
 Johtajuutta tarvitsemme, pomottajia emme. Johtajuus   
 on onnistumisen organisoimista, yhteisen sävelen etsimistä,
  vastuun kantamista yhdessä.  

 Yksikään kansa ei ansaitse alamittaista johtajaa. Ei edes   
 silloin, kun on sellaisen valinnut. 
 

joHtAminen
 
 Hyvä johtaja ei voi yksin nostaa toimintaa uudelle tasolle,  
 mutta huono esimies voi yksin estää nousun sammuttamalla  
 ihmisten innostuksen.

 Ihmiset EIVÄT ole itsekkäitä, tyhmiä eivätkä laiskoja. Joskus
  tuntuu, että johtajat eivät edes halua ihmisten vaikuttavan
  yhteisiin asioihin ja tekevän asioita parhaalla mahdollisella
  tavalla.
 Johdon osaamisen mitta on se, miten saa suuren joukon ihmi-
 siä tekemään sellaista, mikä on kaikille hyväksi.
 
 Johtaa voi liikaa tai liian vähän. Useimmat johtajat tekevät   
 molempia: käskevät kun pitäisi kuunnella ja kahlitsevat kun  
 pitää kannustaa.
 

Johtamisen tulisi olla ihmisten elinvoiman vapauttamista.

Kuuntelin Aallon tilaisuudessa sinänsä fiksuja alustuksia joh-
tamisesta. Mutta: ei taideta vieläkään tajuta, että johdettavat 
ovat ihan oikeita ihmisiä. Ihmisten arki on yhtä helvettiä, kun 
johto tärkeilee ja toistelee valmennuksissa oppimiaan kliseitä. 
Ne eivät toimi, koska niiden ihmiskuva on ihan vinksahtanut. 
Ihmiset haluavat TULLA KUULLUKSI eivätkä kohdelluksi 
kuuliaisina alamaisina prkl! 
 
Meitä johdetaan liikaa ja liian vähän: liikaa kytätään ja komen-
nellaan, liian vähän kuunnellaan ja kannustetaan.

Osmo Vänskä ei vain johtanut orkesteria, hän eli ne kappaleet.
 
Pelolla johdetuissa kulttuureissa ihmiset tuijottavat ohjesään-
töjä ja tekevät mieluummin tyhmyyksiä kuin uskaltavat käyttää 
aivojaan. Tehokkuutta tavoittelevat systeemit ovat surkuhu-
paisan tehokkaita synnyttämään ja pitämään yllä tarpeetonta 
tyhjäkäyntiä. 
 
Tuoreiden tutkimusten mukaan suomalaiset johtajat ovat mai-
nettaan parempia. Ongelma on minusta enemmän systeemissä, 
joka ei ole enää pitkään aikaan ollut yksilöiden käsissä.
 



70 71

jämäHtäminen
 
Joskus tuntuu, että ihmiset tekevät kaikkensa pysyäkseen   
paikallaan.

 
jämäkkyys 

 
On eri asia olla itsekäs kuin pitää puolensa. 
Itsekkyys on sisään päin kääntynyttä, enemmän tai vähem-
män neuroottista itseensä käpertymistä. 
Puolensa pitäminen sen sijaan tarkoittaa, että ihminen pitää   
jämäkästi kiinni oikeudestaan olla ihminen, eikä suostu   
elämään toisten ehdoilla.

järjestelmät
 
Ihmisellä on kyky rakentaa järjestelmiä, mutta myös 
pätevyys purkaa niitä. 

Jähmeät järjestelmät kompastuvat omiin oletuksiinsa.

Järjestelmät eivät pidä siitä, että ne haastetaan. Monet  
järjestelmät mieluummin tuhoutuvat kuin muuttuvat. Kaik-
ki ne tuhoutuvat, elleivät muutu, sillä niillä on vastassa itse-
ään suurempi voima: olosuhteet. Ismi toisensa jälkeen on   
kaivettu kuoppaan ja unohdettu siksi, että ne eivät ole  
pystyneet tarkistamaan ja vaihtamaan oletuksiaan. 
Kun elävä todellisuus haastaa jähmeät uskomukset, toisen on 
annettava periksi.

Nyt ei pidä 
paiNaa paNiikki-
Nappulaa.
tämä taaNtuma
ei ole
eNsimmäiNeN
- eikä viimeiNeN.

joHtopäätökset
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järjestys
 
 En laita lukemiani kirjoja järjestykseen. Jos pakosta 
 pitäisi, todella monta mahtuisi kärkikolmikkoon.

 Ihmisten laittaminen järjestykseen on terävä miekka. 
 Sillä saa ihmisiin liikettä, mutta myös ei-toivottuun suuntaan. 
 
 Pöydän järjestämällä järjestyy myös pää.
 
 Työtilan järjestämisellä on uskomattoman iso vaikutus työ-
 tehoon ja työn tekemisestä nauttimiseen. Läjät pöydällä 
 kuormittavat mieltämme ja hajottavat huomioitamme paljon
  enemmän kuin ymmärrämme. Ne muistuttavat tekemättömistä
  töistä ja saavat meidät tuntemaan syyllisyyttä.
 

järki 
 
 Järki tukkii aivot. 
 
 Terve ihminen ei toimi pelkällä järjellä.
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kAnsAnrADio
 
 Pitäisköhän huolestua? Pystyin kuuntelemaan kokonaisen   
Kansanradion lähetyksen. Jos tämä toistuu, hakeudun hoitoon.

kAnsAnvAltA

 Miksiköhän kansanvallaksi kutsutaan maita, joissa kansalla ei ole   
minkäänlaista valtaa?
 
kApAsiteetti 

 Useimmat ihmiset pelkäävät käyttää kapasiteettiaan siksi, että 
 luulevat johtajien tehtävänä olevan estää eri tavalla toimiminen.   
Johtajan tärkein tehtävä onkin poistaa esteet ihmisten päästä, 
 nostaa mahdollisen rajoja. Jo alkaa tapahtua!

kArppAus
 
 Karppaus nostaa kolesterolia. Läskit lähtee, mutta sydän pysähtyy.

kAsvAtus
 

1.  kasvatus on maailman tärkein asia.

2. ihmisiä ei oikeasti kasvateta, 
                   vaan me kasvamme yhdessä.

3.  ihminen kasvaa oppimalla.
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kAsvu 

 Kasvua pitää etsiä sieltä, mistä muut eivät etsi.
 

kAtsominen 

 Eteenpäin päästäkseen on katsottava samalla sekä kauas   
 että lähelle.

 Ihminen ei näe, mihin hän ei katso.

 Sitä näkee miten katsoo.

 Tärkeämpää kuin mitä katsoo, on miten katsoo. 
 Katse on silta mielten välillä.  
 Kun on yhteys toiseen, ei tarvita sanoja.

 Tärkeämpää kuin se, mitä ihminen kokee on se, millaiseksi   
 kokemus hänet tekee.

kAtuminen 

 Viisi asiaa, joita ihmiset sanovat elämänsä ehtoona katuvansa:
 1. Että ei elänyt omaa elämää, vaan sitä mitä toiset häneltä odottivat. 
 2. Että teki niin paljon töitä (erityisesti miehet!). 
 3. Että ei ilmaissut rohkeammin tunteitaan. 
 4. Että ei pitänyt yhteyttä ystäviin. 
 5. Että ei ollut rohkeutta antaa itsensä olla onnellinen. 

 kAtveet
 
Katveeseen katsominen herättää hämmennystä, epävarmuutta, 
epätietoisuutta, mutta se myös kiehtoo ja käynnistää luovuu-
den ja kasvun.
 
On tyydytty pinnalliseen tietoon asiakkaista. On aika kohdis-
taa katse yhä enemmän siihen, mitä asiakkaista ei tiedetä tai 
ymmärretä.
 

kAuneus
 
Ei kukka pyydä katsomaan itseään eikä ylpisty ihailusta. Se on 
ja se riittää.

Joistakin ihmisistä saa vain hyviä kuvia.

Kauneus ei mihinkään katoa - sitä on silloinkin, kun sitä ei ha-
vaitse ja siellä, mihin ei katso.

Kauneus ei ole katsojan silmässä, vaan hänen mielessään. 
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keHitys

 Kehittyminen tapahtuu pienin askelin, yleensä niin pienin, että
 omaa etenemistään ei juuri edes huomaa. Ensiaskeleet oppii
 usein helposti, mutta sen jälkeen tallotaankin eteenpäin tasan-
 koa. Maisema ei vaihdu eikä häikäise. Jos tylsistyy tasankoa
 kulkemaan, ei ole valmis kulkemaan mestariksi. 
 
 Lama ei kaada ketään, mutta kehityksen pysähtyminen 
 kaataa jokaisen.
 
 Nyt on hyvin. Kohta vielä paremmin.

keHityskeskustelu 

 Määrämuotoinen kehityskeskustelu on hyvästä tarkoituk-
 sestaan huolimatta usein hengeltään enemmänkin hiostava
 kuulustelutilaisuus, jossa alempi tekee tiliä ylemmälleen kuin
 keskustelu, jossa kaksi tasavertaista, toisiaan kunnioittavaa
 ammatti-ihmistä yrittää yhdessä löytää keinoja saada homma
 rullaamaan paremmin.

keHo 

 Opin tänään, että atomit kehossani ovat 13,7 miljardia vuotta
 sitten syntyneet. Ilmankos...
 

keinot
 
Aina ei auta isompi vasara: enemmän samaa ei tuota halut-
tua tulosta.
 
Kaikilla on käytössään keinoja nostaa ja nujertaa. Sitä saa mitä 
käyttää.

Tie ei ole tukossa. Vastaus ei vain aina löydy sieltä, mistä ihmi-
set sitä etsivät. 

keskinkertAisuus

Jos keskinkertainen kelpaa, saa vain keskinkertaista.

Keskinkertaisia yrityksiä vaivaa unelias ylimielisyys. 

kesä
 
Jos kesää ei olisi, se pitäisi kyllä keksiä.

kevennys
 
Kevennä tietoisesti henkistä kuormaasi. Karsi tai kärsit.
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kielteisyys
 

Monet ns. negatiiviset tunteet ovat itse asiassa hirveän voimaut-
tavia yrittäjälle/johtajalle. Hän ei jää siihen, vaan haluaa muuttaa 
sen toimimalla. Paha olo voi olla oikeasti huikea voimaannut-
taja.

 

kierous
 

Yhteisö voi sairastua yhdestä kierosta lierosta.
 

kiire
 

Jos on kiire, toimi, äläkä valita.
 
Kiire tekee ihmisestä tehottoman tohelon.

Kiireeseen liittyy hurja itsepetos. Samat ihmiset, jotka valitta-
vat ajanpuutetta, voivat katsoa telkkaria kaksi ja puoli tuntia päi-
vässä, vaikkei ohjelma edes kiinnosta. 

kiitos
 
Vaikka kiitosta ei sanota, sitä voi kokea. Kannattaa kehittää 
omaa kykyään kuvitella kiitollisuus, jota ihmiset tuntevat hyvin 
tekemästäsi työstä.

 

Ystävät ovat ylevintä maailmassa.  
Ja parasta ystävyydessä on se,  
että se virtaa kahteen suuntaan ja voimistuu,  
jos sen antaa virrata.
Suunnattoman kiitollinen olen jokaisesta saamastani onnen-
toivotuksesta.  
Kyllä minä tämän hyvänhengen vyöryn kestin,  
mutta en liikuttumatta.
Ihminen on ihminen vain toisten kanssa.  
Ja yhdessä olemme maailma.
 

kilpAileminen
 
Mitä monimutkaisempi askare, sitä enemmän kilpaileminen 
estää saamasta tuloksia, koska liian tiukka fokus tukkii aivojen 
luovuuden ja estää keksimästä hyviä ratkaisuja.
 

kilpAilu
 
Aitoa kilpailu on silloin, kun asiakkaalla on vara valita hyvistä 
hohdokkain.
 
Jos elämä on kilpailua, niin ketähän vastaan?
 
Kilpailun tehtävänä on poistaa huonot ja keskinkertaiset 
yritykset markkinoilta. Niin kauan kun huonoja yrityksiä on 
hengissä, kilpailu ei toimi.
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Kun yrittäjä valittaa kilpailun kireyttä, hän samalla todistaa omaa 
heikkouttaan.
 
Älä pelkää kilpailua. Ole niin hyvä, että panet kilpailijasi pelkää-
mään.

  

kilpi kiiltävä
 

Viidennen tason johtaja on ihminen, jolle ei tulisi mieleenkään 
ottaa omiin nimiinsä yhdessä rakennettu menestys, mutta hän ei 
epäröi ottaa omalle kontolleen virheitä pieleen menneistä hank-
keista, koska hänellä ei ole paineita esitellä kenellekään kiiltävää 
kilpeään.

 

kirjoittAminen
 

Elämä näitä sanoja sanelee, minä vain kirjoitan ylös.
 

Kirjoittaessasi ajatuksesi näet ne, voit katsoa niitä. Otat kirjoitta-
masi ajatukset paljon vakavammin kuin ohikiitäneet ajatusväläh-
dykset.

Kirjoittaminen on karsimisen taidetta. 
Ensin pitää kirjoittaa mitä tuntee. 
Sitten karsia se, mitä ei tarvitse sanoa.

 
Kirjoittaminen on mahtava tapa 
oppia tietämään mitä ajattelee.
Kirjoittamisessa on tärkeätä:

1.  kirjoittaa se mitä on syvällä OMaSSa sydämessä,

2.  ajatella asioita uusiksi,

3.  lähteä siitä, että lukija on fiksu eikä halua lukea 
                           sellaista mitä ei halua lukea.

neljäskin ohje on: älä usko kenenkään ohjeisiin.
 

Makeinta kirjan kirjoittamisessa on, 
kun saa kirjoittaa omistuskirjoituksen.



84 85

kitArA

Kitara on hyvä keksintö. Se soittaa minua.
Ja blues on puhdistava ja kohottava kokemus. Se nostaa 
minut.

 

kiteytys
 

Minuutin kestävä keskittynyt kirjoittaminen organisoi aivo-
solusi uudelleen ja auttaa oivaltamaan asiasta kuin asiasta 
oleellisen.

koHtAAminen
 

Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus 
                ihmeen kokemiseen.
Aina ihme ei toteudu. Sille pitää olla valmiina ja alttiina.

Kahden ihmisen kohdatessa kohtaa kolme maailmaa: kaksi 
omatekoista ja yksi aito. Aito on se, mitä kohtaamisessa 
todella tapahtuu.

 

koHtelu
 

Arvostan ihmisiä, jotka kohtelevat toisia ihmisiä hyvin. Elämän 
laadun - oman ja toisten - määrää se, miten olemme yhdessä. 

Ihmiset eivät väsy siitä, että heiltä vaaditaan paljon. He väsy-
vät kannustuksen ja aidon välittämisen puutteesta.
 
Ihmisten huonoa kohtelua työpaikoilla perustellaan kiristy-
vällä kilpailulla ja kasvavilla tehokkuusvaatimuksilla, mutta 
todellisempi syy on vääristyneet ja aikansa eläneet käsitykset 
ihmisestä ja heidän johtamisestaan. 
 
Itseään kannattaa kohdella niin, että saa koko ajan olla hyvässä 
seurassa.
 
Jokaisella on oikeus odottaa asiallista kohtelua, mutta ei silti 
kannata katkeroitua, jos ei sitä saa. 

kokeminen
 
Tänäkin päivänä koemme 20 000 kokemusta. Jokaisessa niistä 
on ihmeen kokemisen mahdollisuus, mutta kaikissa ihme ei 
toteudu. Intohimo herättää uinuvan mielen.
 

kokonAisuus
 
Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa samalla tavalla 
kuin sana on enemmän kuin kirjaintensa summa.



86 87

kokous
 

Kokous = väärinkäsitys yhteistyöstä.
 
Kokous on todistetun tehokas keino lamauttaa aivotoiminta 
ja ehkäistä luonteva vuorovaikutus. Näin varmistetaan, että 
kukaan ei keksi mitään uutta.

 

kolluusio
 

Mielikuvista ja uskomuksista on tullut meille todellisuutta 
tärkeämpää. Olemme päätyneet kollektiiviseen illuusioon 
eli kolluusioon, jonka seurauksena mielipiteet ovat ottaneet 
ylivallan.

 

kolmAs korvA
 

Kahdella korvalla kuulee vain ääniä. Todelliseen kuunte-
luun tarvitaan kolmas korva.

 

konsepti
 

Vahva konsepti auttaa keskinkertaisia ihmisiä tekemään 
ällistyttäviä tuloksia. Heikko konsepti saa huipputyypitkin 
epäonnistumaan.

 

kontrolli
 
Kontrolli kaventaa potentiaalia.
 

kopiot
 
Tapa etsiä hyvää johtajuutta tutkimalla hyviä tuloksia tehnei-
den johtajien tyyliä ja tapoja johtaa vääriin ja vahingollisiin 
johtopäätöksiin. Matkimalla ei tule hyvää johtajaa vaan huono 
kopio.
 

koskettAA
 
Se mikä syvästi koskettaa, saattaa myös syvästi satuttaa. 
 

kosto
 
Huonosti johdetut ihmiset siirtävät huonot fiilikset asiak-
kaisiin, jotka sitten valittavat huonoa kohtelua toisilleen tai 
netissä.
 

kriisi
 
Organisaatiot ovat aina kriisissä, mutta aina ne eivät tajua sitä.
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kritiikki
 

kukkoilu
 
Matto vedetään kukkojen alta.
 

kukoistus
 
Kukoistuksella ei ole kattoa.
 
Kukoistus ei koskaan synny käskemällä, koska ihmisen sydän ei 
syty komennolla, ei napista painamalla, ei uhkaamalla, ei osta-
malla eikä suostuttelulla.
 
Kukoistus on kierre, joka syntyy hyvän tuottaessa uutta hyvää.  
 

kumArrus
 
Ukkini Juho Peltola opetti, että pitää kumartaa vähän syvem-
pään kuin muissa kaupoissa. Neljä kertaa hän rakensi kaupan 
tontille, jossa kasvoi heinää ja puita ja joutui aloittamaan  nol-
lasta. Siinä oppii kumartamaan.
 

kummAllistA
 
On se hurjaa, että joillakin on näillä bensan ja viinan hinnoilla 
varaa ajaa kännissä autolla.
 

Pitää Pyrkiä kuule-
maan nimenomaan 
sitä, mitä ei 
haluaisi kuulla.
älä Pelkää
kritiikkiä, 
tahdo sitä ja ole 
siitä kiitollinen, 
sillä se voi tuot-
taa sinulle 
omaisuuden! 
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kunnAt 

Jos kuntia ei olisi, pitäisikö ne keksiä?
 

kuri 

Kaikki systeemit sortuvat ihan samasta syystä. Ilman kuria 
ei voi onnistua missään, mutta pakotetun ja sisäistetyn 
kurin välillä on iso ero. Toisessa ihmiset toteuttavat toisten 
tahtoa, toisessa omaa tai yhteistä. Eron huomaa tuloksista.
 

kurinAlAisuus
 
Oivalsin eilen konsertissa Sibeliuksen kolmatta sinfoniaa 
kuunnellessani, miten tärkeä ehto kurinalaisuus on yhdessä 
tekemisessä. Elämys syntyy vain, jos kaikki sata ihmistä 
sitoutuvat tunne-elämyksen tuottamiseen.
 

kutsu
 
Kun elämä kutsuu, kannattaa vastata.
 

kuunteleminen
 
Kuuntelemista ei opi oppikirjoista.

 

kuuntelu
 
Ihmisen on tärkeätä kuunnella myös sitä, mille ei löydy sanoja.
 
Jos johtaja ei osaa tai halua kuunnella ihmisiä, hänen on ihan 
turha kuvitella saavansa heidät puolelleen.
 

kysyminen
 
Kysyvä ei voi eksyä, koska hänen polkunsa 
muotoutuu kulkemalla.
 
Parempi kysyä toisen mielipidettä kuin kuvitella tietävänsä se.

Hyvä kysymys on parempi kuin pussillinen vastauksia.
 

kysymykset
 
Ei ole tyhmiä kysymyksiä. 
Se on tyhmää, että lukitsee väärän vastauksen 
ja lakkaa kysymästä.

On fiksumpaa tehdä tyhmiä kysymyksiä kuin korjata tyhmiä 
virheitä.
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kyvyt
 

Ei ole kenenkään etu, että ihmiset eivät käytä kykyjään.

käsitteet
 
Selvästikään Suomessa ei ymmärretä, mikä fundamentaalinen 
ero on työllä ja pääomalla, kulutuksella ja sijoituksella, yrittä-
jällä ja palkansaajalla. Kun peruskäsitteet ovat epäselvät, puhu-
taan puuta heinää ja sekoitetaan syyt ja seuraukset.
 

käytös
 
Ihminen voi olla moukka monella tavalla. 
Panu Rajala esiintyy hyvin, mutta käyttäytyy huonosti.
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lAAtu
 

Laatujärjestelmän luojan W.E. Demingin mielestä kohtuuton 
huomio kiinnitetään siihen kolmeen prosenttiin, jota voidaan 
mitata.
 

lAinA
 
Kaikki mielessä liikkuva on enemmän tai vähemmän toisilta 
lainattua tavaraa.
 

lApset jA nuoret
 
Saan huomenna puhua otsikolla »Lasten ja nuorten hyvin-
vointi nyt ja tulevaisuudessa«. Onko olemassa tärkeämpää 
aihetta? 
 

lAstentArHAn oHjeet
 
Jos kaikilla työpaikoilla todella elettäisiin todeksi ne ohjeet, 
joita tarhan tädit ovat meille opettaneet, miljoona suomalaista 
ei ehkä kituisi niin paljon työssään. 
 

lAulu
 
Jos todella haluaa laulaa, löytää kyllä laulun.

 lAumA
 
Monet eläimet ovat myös laumasieluja eri tavalla kuin ihmi-
nen. Ihmisten laumoittumisella on myös ikäviä ja vakavia 
seurauksia esimerkiksi silloin kun mennään laumana kohti 
rotkoa eikä kukaan uskalla huutaa: SEIS!
 

leikki
 
Leikki/leikkisyys ei ole vakavan vastakohta, se on yksi luo-
vuuden ja neroudenkin ehdoista.
 

lempeys
 
Lempeys on lahja, jolla on taipumus palata antajalleen.
 

linssit

Ei ihmisiä voi estää katselemasta maailmaa erilaisilla linsseillä, 
mutta keskittymällä erimielisyyksien sijaan siihen, mitä on 
tarkoitus saada aikaan ja mitä kukakin tekee, voidaan välttää 
monta turhaa tulehdusta.
 

logiikkA
 
Tarkoittaako työelämän kehittäminen siis sitä, että kuutta oi-
keasti sairasta pitää rangaista siitä, että yksi ehkä lintsaa?
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logiikkA 
 

Yritämme ratkaista mielen ongelmia samalla logiikalla kuin 
teknisiä pulmia. Jos erottaa itsensä systeemistä, jonka erotta-
maton osa on, ei havaitse omaa osuuttaan ongelmassa oikein. 
Etsii syitä ja vikoja toisista tajuamatta, että osa ongelmasta on 
ihan itse aiheutettua, oman mielensä puutteen ja pelon tuo-
tosta.
 

lopettAminen 
 
Minkä itseltään kieltää, sitä ajattelee kaiken aikaa. Parempi on 
tunnistaa syy ja seuraus, miksi haluaa jotakin ja mitä siitä seu-
raa, että tekee sitä. 

luikurit
 
Luikurit ovat luusereita! 
 

lumi
 
Lumen sanoma voisi olla tämä: olomuodon muutoksella voi 
maalata maiseman.
 
Vähempikin riittäis, sano vaari lumesta.

 

lumoutuminen
 

Kykyään lumoutua kannattaa harjoittaa. Se kasvaa käyttämällä.

luokittelu
 
Ihmettelen ja vierastan kaikkia kategorioita ja yleensäkin halua 
luokitella. Miksi ihmeessä ihminen pitää sulloa yhteen laatik-
koon?
 

luonne
 
Arkistoista löytyi luonneanalyysi 18 vuoden takaa. Jonkun 
työystäväni mielestä olin pinnallinen. Syy: »puhuu ja nauraa 
paljon!«. Tunnistan ja tunnustan, mutta en vieläkään hyväksy 
perusteen onttoa logiikkaa.
 

luonto
 
Luonnon pensseli on tarkka ja herkkä.
 

luottAmus
 
Ihminen tarvitsee ihmisen, joka uskoo ja luottaa häneen. Hyvä 
johtaja saa ihmiset tekemään sellaista, mihin he eivät itsekään 
usko pystyvänsä. Aina ei onnistuta ensimmäisellä yrittämällä, 
mutta yhdessä etsimällä löytyy keinoja, joita kukaan ei yksin 
keksi. 

Kun toiseen luottaa, ei epäile hänen motiivejaan.
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luottokortti

Luottokortti helpottaa ostamista, mutta vaikeuttaa maksamista. 

Luottokortti keksittiin, kun huomattiin, että rahalla ei saa kaikkea.

luovA toimintA
 

Luova toiminta kuluttaa voimia enemmän kuin ihmiskoneena 
toimiminen. Innostumishurmoksen jälkeinen krapula tarvitsee 
palautumisaikaa. 

 

luovuus
 

Ihminen on luova saadessaan tehdä jotain mieluista 
- ja yrittäessään välttää epämieluisaa tehtävää.

 

luovuus
 

Kun mieli jää luomiensa kuvien vangiksi, sen luova toiminta ehtyy. 
Tällä on vakavat seuraukset, koska ajatusten luova leikki on elin-
voiman ehto. Ihmisen on saatava käyttää koko henkistä kapasiteet-
tiaan, muuten hänestä tulee tahdoton ja itseensä tyytymätön alis-
tuja.

lupAukset 

Lupauksia on paljon mukavampi antaa kuin lunastaa.

luulot
 
Ylimielinen luulee itsestään liikoja. Alimielinen vähättelee itse-
ään. Tervemielinen säätää egonsa tilanteen mukaan eikä eristy 
omaan maailmaansa. Hän on vahva, koska hänellä on käytös-
sään omien lisäksi toisten voima.
 
Parempi on kysyä kuin luulla.

luuttu
 
Luutussa on pyhä sointi. Sitä kuunnellessa hoppu loppuu ja 
mieli kohoaa arjen yläpuolelle.
 

lykkääminen
 
Jos ei tartu asioihin tänään niihin tuskin koskaan tulee tart-
tuneeksi. Lykkäämistä on todella vaikea lopettaa. Kiteytä siis 
asiat, joita haluat kohentaa ja tartu tuumasta toimeen.
 

läjät
 
Läjät pöydällä ovat painoja mielessä.

  
läsnä

 
Elämällä on nytkin istunto. Oletko paikalla, tulossa vai poissa?
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läsnä

Monet etsivät elämää juoksemalla pakoon itseään. Toiset 
odottavat peukut pystyssä onnen tipahtavan syliin. Ja elämä 
koko komeudessaan on koko ajan lähempänä kuin luulemme-
kaan – tavallisten ihmisten tavallisissa ja tavattomissa teoissa.

läsnäolevuus
 

Läsnäolevuus ei tarkoita tyyntä mieltä, vaan kulkemista elä-
män virran mukana. 

läsnäolo
 

Kun tulet paikalle, mitä tulee?
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mAAilmA
 

Ihminen omaa taidon kävellä onnensa ohi - sitä edes huomaa-
matta.

Mitä syvemmälle tutkitaan, sitä vaikeampi on erottaa syy ja seura-
ukset toisistaan ja selittää tapahtunutta mekaanisin termein.
 

mAApAllo
 
Puhutaan maapallon pelastamisesta. Maapalloa ei tarvitse pelas-
taa, se on selviytyjä. Planeetan sijaan meidän pitäisi olla huolis-
samme itsestämme.
 

mAHDollisuuDet
 
Mahdollisuuksia vähätellään enemmän kuin liioitellaan.
 
Mahdollisuuksien puutteesta elämää ei voi syyttää.
 

mAHDoton

Ihmiset miettivät mikä on mahdollista.
Joskus kannattaa pohtia myös sitä,
mitä pitää mahdottomana ja miksi.
 
Mahdottoman raja siirtyy tekemällä sellaista, minkä ei usko ole-
van mahdollista.

mAHtAvA
 
Tavallista syntyy helposti, hyvää pitää haluta, mutta MAH-
tava on tehtävä. 

MahtAvAA!
 
Jos ihminen kokee puolen tunnin välein jotain MAHtavaa, 
hän tulee elämänsä aikana kohonneeksi miljoona kertaa.
 

mAine
 
Hyvä uutinen: Nordean maine on kärsinyt Wahlroosin 
mielipiteistä. 
Mitä tahansa ei hyväksytä. Röyhkeydellä on raja.
 
Maineella lunastetaan tai riistetään organisaation olemassa-
olon oikeutus. Omaa mainetta ei voi määrätä, mutta siihen 
voi toki vaikuttaa: teoilla, vain niillä. Toimimalla toisin 
muuttuu maine.
 

mAlkA
 
Malka omassa silmässä ei näy edes peilissä.
 

mAtkiminen
 
Matkimalla ei tule hyvää, vaan huono kopio.
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me

Me on yksi kielemme kauneimmista ja ylväimmistä sanoista. Siitä 
huokuu voimaa, joka on erilaista kuin minän voima.

me-mieli
 
Hyvä yhteistyö edellyttää me-mieltä, taitoa ajatella, kokea ja 
tehdä yhdessä. Sellainen mieli virittyy tahdosta saada aikaan jota-
kin hyvää. Edellytyksenä on, että ihmiset osaavat säätää egonsa 
tasolle, jossa yhteistyö tuottaa halutun lopputuloksen. Jos säätö-
vara on nolla, ei voi puhua yhteistyöstä, vaan itsekkäiden ihmis-
ten yrityksestä manipuloida muita.
 

menestyminen
 
Menestyminen on tahtoasia. Ei niin, että tahtomalla saisi menes-
tystä, vaan niin, että sitä ei voi saada tahtomatta.
 

menestys
 
Itsestään ei kannata yrittää muokata kenenkään kaltaista. Menes-
tys ei tule matkimalla, vaan olemalla oma itsensä.
 
Jos tuntee tekevänsä töitä veitsi kurkulla, joko luhistuu henkisen 
taakan ja paineen alla tai löytää itsestään ne kierrokset, jotka tar-
vitaan menestykseen.

Menestykseen johtavalla tiellä ei tarvita kovin paljoa uutta tietoa. 
Riittää, kun tekee sen, minkä jo tietää.
 
Menestys edellyttää kykyä katsoa asioita yksinkertaisesti toisen 
näkökulmasta. Helppo sanoa, mutta siinä onnistuvat vain hyvistä 
parhaat.
 
Menestys on usein sitä, että ottaa harha-askeleen oikeaan suuntaan.
 
Yrityksen menestys riippuu enemmän asiakkaiden saamasta koh-
telusta kuin johtajan karismasta.
 

merkitys
 
Ihmiset maksavat yhä vähemmän tuotteista ja palveluksista ja 
yhä enemmän niistä merkityksistä, joita he hankinnoista saavat. 
Tämä edellyttää kaikilta palveluprosessiin osallistuvilta syvempää 
ymmärrystä siitä, mikä on oleellista ja merkityksellistä tuotteiden 
ostamisessa ja käytössä.

mestAruus
 
Et tarvitse lupaa, et tarvitse valtaa, et tarvitse rahaa, et tarvitse 
asemaa. Mestaruus on mielen tila, jossa ihminen tuntee olevansa 
vapaa tekemään erinomaisen hyvää työtä.
 
Mestaruus ajatellaan usein maalina, tien päätepisteenä, jotakin, 
johon päädymme. Todellinen mestaruus on kuitenkin asenne, 
jolla teemme työtä hetkestä hetkeen. Se on yhdistelmä rohkeutta 
ja nöyryyttä, loputonta itseensä tutustumista, tekemällä oppimista 
ja rajojensa siirtämistä.  
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mestAruus

Mestaruus ei ole mahdollista, jos rämpii päivästä toiseen pikku-
huolien suossa.
 

mielen kAHleet
 
Ihminen rakentaa itse oman vankilansa ja hyväksyy kahleensa.
 
Tavoitteena tulee olla vapautua mielen itse tehdyistä kahleista, 
eikä vain koristella nykyistä selliä siedettävämmäksi tai vaihtaa 
vankilaa.
 

mielen mAHti
 
Mielen mahtia voi yliarvioida ja aliarvioida - ja vieläpä samanai-
kaisesti. Todellisuus toimii toisella logiikalla kuin oletamme: on 
asioita, joille voi ja asioita, joille ei voi.

 

mielen mAisemA
 
Kiteytä vastaamalla yhden minuutin ajan kuhunkin seitsemästä 
kysymyksestä:

1.  Rakastan…

2.  Olen hyvä…

3.   Minua närästää…

4.   Elämässäni on liikaa…

5.   Elämässäni on liian vähän…

6.  Haluan kehittää itsessäni…

7.  Tavoitteeni seuraavalle vuodelle  
                Seitsemän minuutin päästä olet piirtänyt 
                 mielesi maiseman.
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mielen mAllit

Kyse ei ole siitä, että ihmiset eivät haluaisi tai osaisi 
kukoistaa, vaan siitä, että sitä ei pidetä edes mahdolli-
sena.
 
Länsimainen kulttuurimme korostaa helpon nautin-
non saamista eikä itse tuotetun ilon kokemista. Mei-
dät on ohjelmoitu odottamaan, että meitä viihdytetään. 
Istumme ruudun ääreen odottamaan ilon aaltoa.
 

mielen muurit
 
Mielen muurit toimivat kahteen suuntaan: ne estävät 
valon pääsyn sekä sisään että ulos.
Kökötämme pimeässä ja ihmettelemme maailman pie-
nuutta. Ei tarvita isoa reikää, että valo pääsee sisään eikä 
isoa tekoa, että se pääsee ulos.

 

mielen muutos
 

Se mitä kutsutaan ihmisen mieleksi, on muutettavissa, 
mutta ei ulkopuolelta. Ulkoa pakotetut muutokset ovat 
aina pinnallisia, tilapäisiä ja usein tuskallisia. 

mielen rAjAt
 
 Kun tosissaan etsii mielen rajoja, niitä ei löydä, 
 koska ne siirtyvät. 
 Jos ei etsi, niihin törmää koko ajan. 
  Oppimisen oikeus on mielen vapautta.

mielenrAuHA
 
Eilisen murheet ja huomisen huolet tekevät matkasta pitkän ja 
taakasta raskaan. 
Vain hiljainen mieli tuntee rauhan ja aidon ilon. 
Sellainen ei kaipaa eikä odota, sellainen elää ikuisen hetken.
 

mieli
 
Ihmisellä on kaksi mieltä. Toinen muistelee menneitä, toinen 
pohtii tulevaa. Toinen on olosuhteiden uhri ja varjojensa vanki, 
toinen villi ja vapaa.  Kumman käyttöön haluat omat aivosi an-
taa?
 
Mieli on olemassa myös silloin, kun egoa ei ole.
 
Mieli on tuoretavaraa.

Mielellä ei ole ikää.

Mieli kohoaa, jos sen antaa kohota.
 

mielikuvAt

Meillä ihmisillä on taipumus jäädä kiinni menneen elämämme 
huippuhetkiin tai rakentaa elämämme toiveunien varaan. Mo-
lemmissa tapauksissa suora yhteys elämään katkeaa ja alamme 
elää mielikuviemme maailmassa. Muistoissa eläminen voi olla 
miellyttävää, mutta se ei ole sitä, mistä elämässä on kyse.
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minilomA
 

Suosittelen minuutin kestävää minilomaa. Istu tuolille, pane sil-
mät kiinni, rentoudu, hengitä rauhallisesti, älä ajattele yhtään 
mitään. Anna mielen olla ja mennä. Minuutin päästä mielesi on 
tuore.
 

minun juttuni
 
Minun Juttuni on se, mikä saa sinut syttymään. Sen jäljille pää-
see kiteyttämällä sen, mitä rakastat, minkä osaat ja mitä tahdot 
saada aikaan. Tunnista ja tee sitä, mikä saa sydämesi sykkimään 
ja sielusi laulamaan. 
 

minäkäs
 
Ihminen on luomakunnan ainoa minäkäs.
 

minätön viikko
 
Kokeilepa olla viikko sanomatta sanaa minä.
 

mittAAmAton
 
Vain rajallista voi mitata.

 

mittAAminen
 
Mittaamiseen pohjautuvassa johtamisessa ei tarpeeksi arvosteta 
sellaista, mitä ei voi nähdä eikä mitata: henkeä, mainetta, kunni-
oitusta, ystävällisyyttä, luottamusta, kiittämistä, rohkaisua, veny-
mistä, hyväntahtoisuutta, erilaisuutta, välittämistä.
 

mittAAmisvimmA
 
Maaninen mittaamisvimma voi johtaa huomion kohdistumiseen 
epäoleellisiin asioihin. Näin käy silloin, kun tilannetta seurataan 
vain tuloskortista, eikä olla yhtään kiinnostuneita siitä, mitä miel-
tä ihmiset oikeasti ovat. 

mittArit
 
Laatujohtamisen käsikirjojen ylevät ajatukset kutistuivat tehtai-
den johtajien ja käyttöinsinöörien aivoissa pelkiksi mittareiksi ja 
ihmisten valvonnan välineiksi, joilla heitä hiillostettiin teknisissä 
pikkuasioissa samalla kun asiakkaille keskeiset asiat jätettiin huo-
miotta. 
 

mokAt
 
Jos moka on lahja, meitä lahjakkaita on todella paljon.
 
Kun kaadut, nouse nopeasti.

Vahinkoa ei tarvitse panna kiertämään.
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Moninaisuus

Yhtä nuottia soittamalla ei synny sävelmää. 

Motivointi
 
Ihmisiä ei voi eikä tarvitse motivoida. 
Riittää, että ei sammuta heidän innostustaan 
tai rohkaisee heitä tekemään sitä, mistä he syttyvät. 

Muistot
 
Suuren surun ja kaipauksen keskellä, kuoleman läheisyydessä elä-
män voimat ovat vahvasti läsnä. Kultaiset muistot jäävät jokai-
sesta elämästä muistuttaen meitä lempeästi kuiskuttaen siitä, 
mistä elämässä on kyse: rakkaudesta, yhteydestä, välittämisestä.
 

Mukavuusalue
 
Vierastan käsitettä mukavuusalue. Mitä vikaa on siinä, että ihmi-
nen viihtyy elämässään ja että hänellä on mukavaa? Siinä mielen-
tilassa oppii parhaiten. Uuden oppiminen ei edellytä »epämuka-
vuusalueelle menemistä».
 

Mullistus
 
Kun minästä kasvaa me, mullistuvat käsitykset työstä ja sen tar-
koituksesta, johtajuudesta, asiakkaista ja palvelusta, työystävistä 
– ja elämästä.

Murheet
 
Kun ihminen tekee latautuneesti mitä tahansa, hänen mieleen-
sä ei mahdu murheita.

MurskaaMinen
 
Millaiseksi ihminen kehittyy, jos hänet julkisesti murskataan siitä, 
mitä hän ei osaa tehdä tai miltä hän näyttää? Millaiseen ihmis-
kuvaan ja kasvatuskäsitykseen tällainen toimintamalli perustuu? 
Miksi paremmuusjärjestykseen laittamisesta ja »onnistumisesta» 
on tullut itseisarvo ja osa ihmisarvoa? Kuka vastaa ja miten seura-
uksista, joita tämä aiheuttaa?  Voiko tämän kehityksen kääntää ja 
miten?
 

Musiikki
 
Leijailen kuunneltuani koko aamun musaa ja pohdin, kuinka-
han paljon kylmiä väreitä kehoni kestää.
 
Musiikki kohottaa olemisen potenssia. Elämä soi musiikissa.
 

Muutokset
 
Liian paljon tehdään muutoksia, joita ei voi perustella tai pitää 
parannuksina. Liian paljon jätetään tekemättä muutoksia, jotka 
pitäisi nopeasti tehdä.
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Muutos 

Aika muuttuu, ja jos ei muutu mukana, on pian yhtä mennyttä 
kuin aikakin.
 
Jos haluaa toiminnan ponnahtavan uudelle tasolle, päästä on kit-
kettävä monta rikkaruohoa.
 
Maailman tilanne ei parane ennen kuin hatara ja kieroutunut 
käsitysten kirjo ihmismielestä ja sen toimintatavoista muut-
tuu. Ei riitä, että asenne muuttuu, pitää muuttaa myös tapamme 
muuttaa asennetta.
 
Mieli voi muuttua sekunnissa. Kun ihminen alkaa nähdä jonkin 
asian toisin, hän alkaa toimia toisin.
 

MuuttuMinen
 
Eläminen on muuttumista. Kun ihminen lakkaa muuttu-
masta, hän lakkaa.
 
Elämä muuttuu, kun minän ja maailman raja siirtyy tai katoaa 
kokonaan. Mahdottoman raja siirtyy näkemällä ja tekemällä toi-
sin.
 
Ihmisellä on kyky ja voima muuttaa mielen systeemiä ja pysäyt-
tää sellainen toiminta, joka ei ole fiksua ja perusteltavissa. Toivo 
on siinä, että systeemi voi oppia omista virheistään. Tämä voi 
tapahtua niin, että ihminen tajuaa tekojensa seuraukset joko 
ennen kuin tekee virheet tai heti tehtyään. 

Viimeinen prosentti ratkaisee. Pikkuasiat eivät ole pieniä. Iso 
muutos alkaa usein ihan pienestä liikahduksesta päässä.
 

MyyMinen
 
Liian usein myyjä on niin innokas saamaan asiakkaan rahat, ettei 
malta kunnolla selvittää, mitä asiakas todella tahtoo ja tarvitsee.
 

Myönteisyys 
 
Halu ajatella myönteisesti on seurausta siitä, että ihminen huo-
maa ajattelevansa ns. kielteisesti. Sen sijaan että pakottaisi itseään 
ajattelemaan myönteisesti voi tunnistaa kielteisyyden ja tutustua 
siihen: miksi ajattelen näin, olenko oikeassa, mihin tämä ajatus 
johtaa jne. Tietoisuus muuttaa ajattelun.
Myönteisesti ajatteleminen sisältää usein kielteisten asioiden tor-
jumisen ja sellainen kerää myrkkyjä mieleen. Tietoisuus tosiasi-
oista ei sisällä ajattelua.
 
Myönteiset tunteet avaavat mielen näkemään mahdollisuuksia, 
auttavat kytkeytymään toisiin ja tajuamaan kokonaisuuden. Nä-
emme ja koemme ihmiset toisin silloin, kun mielessä on myöntei-
siä ajatuksia.
 
Tarpeeksi ei tajuta myönteisen ajattelun vaaroja. Myönteisten 
tunteiden kokeminen on ihan eri asia. Torjumalla kielteiset aja-
tukset vahvistuvat ja myrkyttävät mielen.
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naiset
 
Jokainen nainen on palvonnan arvoinen.

Naiset muuttavat johtamisen käytännöt, jos eivät ala käyttäytyä 
kuin miehet.
 
Naiset on kyllä ehdottomasti parasta mitä maailmassa on.
 
Naisissa on toivomme paremmasta maailmasta.

naisjohtajat
 
Jos nainen tekee parempaa tulosta kuin mies, se ei aina johdu 
siitä, että hän on ihmisenä ilmiömäinen. Syynä saattaa olla 
myös se, että naiseudesta ammennetut ominaisuudet toimivat 
johtamisessa paremmin kuin itsekeskeinen miehinen uho.
Ei kuitenkaan tehdä tästä sukupuolikysymystä. Tehty tutkimus 
vihjaa, että johtamisessa kannattaisi vähentää armeijan alista-
vaa äijä-ärjyntää ja lisätä äitiemme käyttämiä kasvatusoppeja. 
Onneksi molemmat tyylilajit kuuluvat sekä miehen että naisen 
keinovalikoimiin. Tyranneja, tuholaisia, narsisteja, nipottajia, 
pelureita ja paholaisia on molemmissa sukupuolissa. Tärkeintä 
on, että johtaja käyttää asemaansa johdettavien ihmisten hyväk-
si eikä oman mahtinsa pönkittämiseen.
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naiskiintiöt

Hyvät naisjohtajat eivät ole myytti. Eivätkä huonot.
Johtaminen on vuorovaikutusta, yhteispeliä, toiseen vaikutta-
mista, toisten nostamista, energian antamista. Se ei ole egot-
rippi eikä sukupuolikysymys.
Sukupuolikiintiöiden tarve syntyy siitä, että miesten maail-
massa on luontevaa nähdä johtaminen vallan käyttämisenä, 
toisten alistamisena. 
 

nauru

Jos et naura, et loista.
 

nauttiMinen
 
Elämästä nauttiminen kuuluu elämään.
 

no coMMents
 
Mieli paljastaa itsensä, jos sen antaa niin tehdä. Ehtona on, että 
osaa tarkkailla mieltään tuomitsematta ja puuttumatta peliin 
kommenteillaan. Tosiasioihin ei saa otetta, jos niitä pelkää, 
haluaa kaunistella tai jos alkaa syytellä tai syyllistää itseään. 

 

nokia
 
Nokiahan yrittää nyt vain korjata virhettä uudella virheellä.
Uskoni Nokiaan ei horju. Sitä ei ole.
 

noste
 
Mitä kapeammalta alueelta nostetta etsii, sitä vähemmän sitä löytää. 
 
Noste on henkistä voimaa, joka ei näy, mutta tuntuu. Se syntyy ryh-
mässä, jossa vallitsee syvä luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiiri. 
 
Ryhmässä, jossa noste toimii, sinkoilee uusia ideoita ja ihmiset 
silmin nähden energisoituvat toistensa seurasta. Lannistavassa ryh-
mässä on asiallisen apaattinen tunnelma. Tunteita ei näytetä, omia 
näkökantoja ei uskalleta esittää, koska pelätään torjuntaa.
 

nostetuotanto
 
Päivälleen 15 vuotta sitten perustimme Esa Saarisen kanssa Nos-
tetuotanto Oy:n. Halusimme rohkaista ihmisiä tekemään ihmeitä 
työssään ja elämässään. Työmme on kesken: vielä on organisaati-
oita, joissa ei ymmärretä omaa parasta, sitä että ihmiset eivät syty 
parhaimpaansa alistamalla vaan ylistämällä. 
 

nuMerot
 
Elämässä ja ihmisenä onnistumisesta numerot eivät kerro mitään. 
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nuoret

Minulla on toisenlainen käsitys nykynuorista. Vanhempi-
aan fiksumpia ovat kautta linjan. Hyvää tahtoa on maailmassa 
enemmän kuin pahuutta, välittämistä valtavasti, hyvää käytöstä 
ja kehitystä, aitoa huolta maapallon tulevaisuudesta. Eikä lapsia 
saa enää hakata kouluissa eikä kotona, minusta sekin on kehi-
tystä oikeaan suuntaan.

Nuorten käsissä on maailman tulevaisuus. Ei ole heidän syy-
tään, että maailma on mitä on.
 

nyt
 
Aika on ajatus, jota tarvitsemme silloin kun NYT ei riitä.
Vain NYT voi rakastaa, ei äsken eikä sitten kun.
 
Elämä pelataan justnyt eikä sitku.

Kaikki aika huipentuu tähän hetkeen.
 

näkökulMa
 
Ihminen ei hae uusia näkökulmia, jos hän ei koe vanhassa kat-
sannossa olevan mitään vikaa. Eikä siinä ole ennen kuin tulee 
eteen sellainen kriisi, josta ei vanhoilla värkeillä selviä. 

Kaikissa asioissa on vähintään kolme puolta.

näytelMä

       Tässä 
näyTelmässä,
joTa päiväsTä 
Toiseen Toisil-
lemme esiTäm-
me, hurja 
    määrä 
energiaa 
hukkaanTuu 
 pelon & 
sisäisen 
    haurauden 
peiTTämiseen.
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 oikeassa oleMinen
 
En ota sitä riskiä, että alan kuvitella olevani oikeassa kaikissa 
asioissa. Se on rutiinia jos mikä.
 
Kaksi eri mieltä olevaa voi olla oikeassa.
 

oikein tekeMinen
 
Oikein näkeminen ja tekeminen on tärkeämpää kuin  
oikeassa oleminen.
 
On monta tapaa toimia väärin,
mutta vain yksi tapa toimia oikein:
olemalla vilpitön. 

oikeus olla
 
Lähtökohta tulisi olla, että ihmisten yhteisöissä jokainen saa 
olla oma itsensä, mutta kukaan ei tietenkään saa tehdä mitä 
lystää. Jokainen saa pitää puolensa ja jokaisella on oikeus tulla 
kuulluksi, mutta kenelläkään ei ole oikeutta vaatia sellaisia etu-
oikeuksia, jotka edellyttävät toisten alistamista, latistamista ja 
kutistamista.

oivallus
 
Ketään ei ole naulittu elämään typerien ajatusten orjana. 
Kun huomaa, että tapani ajatella johtaa minut muualle kuin 
minne haluan, voin vaihtaa ajatukseni. 
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oleellinen
 

Aika riittää oleelliseen ja vähän jää ylikin, pelkkään olemiseen.

Kaikki oleellinen tapahtuu nyt.
 
Oivaltaa oleellinen - siinäpä haastetta yhteen elämään.

Oleellista on sisäistää mielen logiikka eikä liikaa pohtia todelli-
suuden logiikkaa. Siitä voi ymmärtää vain ilmentyneen osan.
 
Älyllä on mahdotonta ymmärtää sitä,
mikä on elämässä oleellisen oleellista.

 

oleMinen 

Ajattelu on arjesta. Oleminen on elämän juhlaa!
  
Jokainen levittää sitä mitä on. Se vaikuttaa, mikä on totta.
 
Lakkaa tulemasta, aloita oleminen. Aloita nyt. 
 
Osata olla on tärkeämpää kuin tahto tulla.
 
Pienesti oleminen on suurta.
 
Mitä olet, sitä levität.
Ihminen voi antaa toisille vain sellaista, mitä hänellä itsellään 
on.

oletukset
 
Organisaatiot pystyvät toteuttamaan todellista tarkoitustaan vain 
muuttamalla oletuksiaan, päivittämällä uskomuksensa ja luopu-
malla yksiulotteisesta ajattelusta.
 
Sitä kuulee, mitä luulee.
 

olkapäät
 
Huippujohtajat eivät koskaan asetu ihmisten olkapäille, vaan tar-
joavat oman olkapäänsä ihmisten tueksi.
 

olla tosi
 
Oleellista on olla tosi.
 

oMa etu
 
Miksi oman edun härskiä ajamista kutsutaan politiikassa yhteisten 
asioiden hoitamiseksi?
 
Opin juuri Tieteiden päivillä, että jos ihmiset oikeasti ajattelisivat 
ja toimisivat oman edun mukaisesti, he eivät toimisi niin itsekkääs-
ti kuin nyt toimivat.
 

oMa hyvä

Oma hyvä ei useinkaan ole oma paras.
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oMakehu

Omakehu tuottaa päinvastaisen vaikutuksen kuin on tarkoitus.
 

oMakuva

Kaikki ihmiset ovat omasta mielestään hyviä tyyppejä. Vain yksi 
tuhannesta ajattelee itsestään kielteisesti.

oMaohjaus 

Ihminen voi itselleen enemmän kuin tulee tehneeksi.
  
Jos ei tykkää jostakin, vikaa voi hakea myös itsestä.
  
Kukaan ei voi tanssia kaikkien pillien mukaan.
 

oMistajat

Yrityksiä eivät omista ne, jotka ovat sijoittaneet siihen rahansa, 
vaan ne, jotka ovat antaneet aivonsa ja ajatteluvoimansa yrityk-
sen käyttöön.

 

oMistajuus

Omistajuuden ylikorostaminen on ehkä suurin syy organisaatioi-
den henkisen tilan heikkouteen. Johdon isokätistä palkitsemista 
voi perustella yrityksen maineella asiakkaiden silmissä paremmin 
kuin omistajien odotuksilla osakekurssin kehityksestä. 
 

oMistaMinen
 
Elämää ei voi omistaa. 
Sitä voi palvoa ja saa syleillä,  
mutta ei sitä kukaan omaksi saa.  
Se on tunnetta ja voimaa, joka ei käyttämällä lopu.
 

ongelMat
 
Ihmiset ovat taitavia ratkaisemaan ongelmia, jotka eivät heille 
kuulu.
 
Monimutkaisiin ongelmiin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja.
 

onnellisuus
 
Ihmisen yritys etsiä onnea johtaa helposti epätoivoiseen yrityk-
seen maksimoida omaa hyvää oloa. Aidosti onnelliset ihmiset 
eivät keskity itseensä ja heillä on kykyä ottaa tyynesti vastaan 
takaiskut, apeat jaksot ja elämän ajoittainen epäreiluus.
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onnellisuus

Jos osaa nauttia elämästä, onnea ei tarvitse hakea mistään, se 
tulee kuin tuuli päin näköä.
On syytä tehdä ero onnellisuuden ja tyytyväisyyden välille. Tyy-
tyväisyys on suhteellista, onnellisuus ei. Elämä ei ole täydellistä, 
mutta silti voi nauttia siitä, että elämää on. 
 
Onnellisuus on huono tavoite, mutta on se paras tapa olla perillä.

 

onnen ehto 

Monista tuntuu, että heidän elämästään puuttuu jokin onnen 
täyttymyksen ehto ja osa heistä etsii tuota puuttuvaa palasta 
koko elämänsä. Kun ihmisiltä kysyy, mitä he elämässään halu-
avat, harvat sanovat sellaista, minkä puolesta haluavat työsken-
nellä vaan ilmaisevat asian, mistä haluavat päästä eroon.

 

onnen tavoittelu

Oman onnen tavoittelu on aika neuroottista ja itsekeskeistä maa-
ilmassa, jossa on käynnissä katastrofien kilpajuoksu. Aika näyt-
tää, mikä uhka tämän planeetan lopulta tekee elinkelvottomaksi 
ihmiselle. (huoh)

 
onnettoMuus
 

Suuri syy onnettomana olemisessa on se, että meillä ihmisillä 
on vääristynyt käsitys siitä, millaista elämän pitää olla. Elämä on 
kuin on: vähän väliä erilaista.

 

onni
 
Elämä muuttuu, kun ei odota onnea, vaan tuottaa sitä. 
 
Ihminen, joka elää ongelmia ratkoen, ei lyhytkestoisia hyviä het-
kiä lukuun ottamatta ole koskaan onnellinen, koska hän on virit-
tynyt väärin. Häntä ohjaa pelko ja puute.
 
Kaiken aidon onnesi elämässä olet aidosti ansainnut.
 
Liian monen onnen etsintä on narsistista itsensä palvontaa. 
Itseensä keskittyvä ihminen jää lopulta yksin, toisiin keskittyvä 
ei ole koskaan yksin.
 
Menestys on sitä, että saa sitä mitä haluaa. Onni on sitä, että halu-
aa sitä mitä on.
 
Onnea ei saa onnistumalla. Tarvitaan myös tunne.
 
Onnea on joulukuusi omasta metsästä.

Onnellisuuden tutkimus on paljastanut, että ihmiset etsivät onnea 
vääristä paikoista. Yleisimmät oletukset onnesta ovat vääriä. Onni 
on, kun elämää ei oleta.

onnistuMinen

Aina ei voi onnistua. Eikä pidä.  
Aina voi oppia. Ja pitää.
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onnistuMinen

Jokaisen »menestyjän« takana ja edessä on paljon epäonnis-
tumista ja toisinpäin. Monen »menestyksen» hinta on paljon 
tuhkaa ja tuskaa. 

 
onni

Mitä pahaa on siinä, että ihminen haluaa onnistua elämässään? 
Eikö oleellista ole se, miten onnistumisen määrittelee? Nyt on 
vallalla kapeasti määritelty ja mielletty menestys, joka korostaa 
enemmän sitä, miltä ihminen näyttää tai omistaa kuin sitä, mil-
lainen ihminen on toisille.
 
Onnistuakseen johtajan on saatava ihmiset puolelleen, ei vas-
taansa.

Onnistuminen alkaa sanalla onni.
 Menestys alkaa sanalla me.

 

oppiMinen
 

Elämä on oppimista. 
Oppiminen on ihmettelyä, 
todellisuuden herkkää ja hellää havainnointia ja 
tyrmistymistä sen kauneudesta. 
Kun kuvittelee tietävänsä, lakkaa oppimasta. 
Tieto turruttaa mielen
ja estää näkemästä elämän ihmettä. 

Ihminen ei opi mitään kuuntelemalla vain juttuja, joihin uskoo.
 

Ihminen on nopeasti oppiva laji ja mielen virtapiirit ovat nykykä-
sityksen mukaan sillä tavalla kytketty, että jokaisen ei tarvitse ihan 
jokaista asiaa itse kantapään kautta opetella.
Mestari ei vain harjoittele oppiakseen jonkin taidon, harjoittaes-
saan taitoaan hän oppii lisää. Käyttäessään taitojaan kirurgi oppii.
 
Oppimisen oikeus on mielen vapautta.

osaaMinen
 
Onnen saa osaamalla.

Osaaminen on hyvä hankkia ennen kuin sitä tarvitsee. Kun on 
vaikeata, ei ole aikaa eikä voimia lähteä paikkaamaan puuttuvia 
taitojaan.
 
Tekninen kehitys pakottaa jokaisen meistä opettelemaan sellaisia 
uusia taitoja, joihin meillä ei ole luontaisia valmiuksia, kiinnostus-
ta tai edellytyksiä. Yksinkertaisten rutiinien suorittamisessa olem-
me koneiden armoilla arkoina ja epävarmoina.
 

osinkotulot
 
Osinkotulot ovat ihan syystä eri tavalla verotettuja kuin an-
siotulot siksi, että kyseessä on kaksi täysin erilaista tulon lajia. 
Sijoittamalla miljoonan yritykseen voi kokeilla, miten helppoa 
on nostaa »verotonta« pääomatuloa.
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pafos
 
Epäilen, että kukaan, joka ei ole Pafos-seminaaria itse kokenut, 
voi tajuta, mistä on kysymys. Sitä on vaikea tajuta sellaisenkaan, 
joka on ollut mukana monta kertaa.

Pafos-seminaari kuorii ihmisiltä väärän oletuksen, että olemme 
mitä olemme, valmiita paketteja. Meissä on voimaa ja syvyyttä, 
joka pulppuaa ylös, kun astumme pois omasta arjesta, tutustumme 
uusiin ihmisiin, kuuntelemme itseämme niin kuin emme ole kos-
kaan kuunnelleet. 

Pafos on matka minuuteen yhdessä kulkien. Ihminen tarvitsee 
toisia nähdäkseen itsensä ja jakaakseen ilon tutustua ihmisen ih-
meeseen. Sitä on Pafos.

paha
 
Ihmisellä on kyky toimia myös niin, että paha ei toteudu.
 
Jos pahan antaa muhia, se puhkeaa kriisinä.

paha olo
 
Pahan olon syynä ovat usein väärät oletukset ja odotukset maail-
masta: maailma ei ole jukeboksi, jossa saa mitä haluaa.

Pahan pitääkin tuntua pahalta.



134 135

pahan puhuMinen
 

Selän takana puhuminen on jokaisen mielestä vastenmielistä 
silloin, kun on itse kohteena. Sen pitää tuntua yhtä tunkkai-
selta silloinkin, kun sitä tekee itse.

paikalla
 
Oletko paikalla, kun olet paikalla?

pakko
 
Pakottamalla pääsee vain puolitiehen.

Tekoja saa pakottamalla, mutta tehoja saa vain innostamalla 
ihmiset.
 

palaute
 
Palaute on taitolaji. Näen ja kuulen paljon enemmän tari-
noita, joissa palautteessa on epäonnistuttu kuin onnistuttu. 
Palaute on helppo tapa loukata, saada ihmiset pois tolaltaan 
ja keskustelu sivuraiteelle.  Näin käy, kun palautteen annossa 
ja otossa keskitytään henkilöön eikä asiaan. 
 
Jos tahtoo kehittyä, palautetta pitää tahtoa,.

 

palkinto
 

 

elämä palkiTsee kiiTollisen.
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palvelu
 

Harva asiakas voi vastustaa sitä, että häntä palvellaan hyvin.
 
Hyvä tarkoitus ei asiakkaalle riitä. Sekään ei riitä, mitä tekee. 
Se ratkaisee, mitä asiakkaat kokevat saavansa.
 
Hyvästä palvelusta 90 prosenttia on kiinni systeemeistä ja 
90 prosenttia ihmisistä. Tyriä voi kummassa tahansa, 
mutta kun molemmissa onnistuu, lopputulos on enemmän 
kuin osasi odottaa.
 
Palvelu ei ole pelkkää tekniikkaa, se on myös tunnetta.
Lopulta ratkaisee ja asiakasta kiinnostaa se,
miten homma toimii kokonaisuutena.
 Jokainen lenkki voi olla heikoin.
 
Palvelu ei koskaan katoa, koska emme halua ja voi 
elää ilman sitä.
 
Palvelua on kaikki, mitä asiakkaan hyväksi tehdään.
 
Palvelun laatu ei ole vain insinööritiedettä, sen tuottamiseen 
tarvitaan innostusta, intohimoa ja iloisuutta, eikä sitä voi syn-
nyttää väkisin.

palveluloisto 

 Asiakas syttyy vain, jos hänen tunteitaan on kosketettu. 

Miksi useimmissa palveluyrityksissä ei ole yksiselitteisesti ase-
tettu toiminnan tavoitteeksi asiakkaan odotusten ylittämistä? 
Ehkä siksi, että ne eivät usko siihen kykenevänsä.

Palveluloisto alkaa poltteesta kohottaa asiakkaiden arki uudelle 
tasolle. 
Jos tässä onnistuu, myynneistä ja tuloksesta ei tarvitse huolta 
kantaa.
 
Palveluloistossa on kyse oman loistokkuuden löytämisestä. 

palvelutilanne
 
Palvelutilanne toistuu, mutta se on aina ainutlaatuinen. 
 

paras
 
Kukaan ei voi olla paras kaikessa, mutta kuka tahansa voi olla 
ainutlaatuinen omassa sarjassaan.
 

pelivara
 
Pelivaraa on enemmän kuin käytämme. Useimmat aliarvioivat 
valtuuksiensa määrän, monet jopa räikeästi. Kuvittelemme 
mahdottomaksi sellaista, mikä olisi ihan mahdollista, jos tosis-
saan yrittäisimme.
 
Pelon kulttuureissa ihmiset kutistetaan käyttämään pientä osaa 
pelivarastaan.
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pelko
 

Ihmisiä opetetaan pienestä pitäen pelkäämään. Aina kun vir-
heistä rangaistaan, ihmiselle viestitetään, että on tärkeämpää 
toimia sääntöjen mukaan kuin erinomaisen hyvin.
 
Jokainen meistä pelkää tulevansa nolatuksi.

Jos organisaatioita kehitetään näkyvän ehdoilla, ei ymmärretä, 
miten pelot ja hengen latistamisen monet muodot estävät saa-
vuttamasta sitä, mikä olisi kaikkien etu. Kaikkien etu on, että 
eri osapuolten edut huomioidaan tasapuolisesti ja oikeuden-
mukaisesti. Näin ei tapahdu, jos jollakin on ylivalta ja alistami-
sen oikeus.
 
Mitä suurempaa on pelko, sitä enemmän puheet ja teot 
pomon edessä ja hänen selkänsä takana poikkeavat toisistaan.
 
Pelko on huono kaveri mihinkään.
 
Pelon ilmapiirissä ihminen tottelee ja tekee tehtävänsä, mutta 
käyttää vain pientä osaa kyvyistään. 
 
Pelot pitää syleillä pois sitä mukaa kun ne hiipivät mieleen.
 
Vaikka olisi kuinka monta vanhaa virhettä jo varastossa, pel-
käämällä lisää kasaan uuden. Tekemällä oppii, ei varomalla 
turhaan. Eikä etukäteen voi aina tietää, onko joku juttu vakava 
virhe vai tarpeellinen oppitunti.

 

persoona
 
Persoona on työkalu, jota voi käyttää hyvän tai pahan tuottami-
seen.

pessiMisti
 
Pessimisti on ihminen, joka polttaa sillan ennen kuin astuu sille.
 

pieni Mieli
 
Pienellä mielellä ei pitkälle pötkitä. 

platon
 
Platonilla oli aika totalitaarinen käsitys sekä musiikista että 
liikunnasta. Hänen mukaansa liian paljon musiikkia tekee nai-
selliseksi ja neuroottiseksi, liian paljon liikuntaa sivistymättö-
mäksi, väkivaltaiseksi ja tietämättömäksi. Ihannevaltiosta piti 
karkottaa nuottien paljous, monimutkaiset asteikot, yhteen 
sopimattomien muotojen ja rytmien sekoitukset.

politiikka
 
Hallitus antaa hyviä syitä itsensä pilkkaamiseen.

Julkinen valehtelu ei ole erityisen suositeltava tapa terapoida 
itseään. Kaikki huomio pitäisi nyt olla siinä, millä me nousemme 
tästä montusta ja elätämme itsemme täällä tundralla. Liian moni 
poliitikko pohtii vain sitä, mihin kaikkeen rahaa pitää saada lisää.
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politiikka

On valitettavaa ja aika pelottavaakin, miten kapeasti ja huo-
nosti kulttuurista vastaava ministeri ymmärtää omaa vastuu-
aluettaan. 

Sellainen tunne on kyllä tullut, että tämä(kin) on liian vaikea 
asia sekä kansan että poliitikkojen päätettäväksi. Oikea päätös 
ei löydy huutokaupalla.
 

polku
 
Ei ole valmista polkua.
Jokainen tekee oman reittinsä. 
 
Eniten tallatut polut eivät johda mihinkään.

Kenenkään polku ei ole suora.

polte
 
Ihmisten poltteen avulla paperinoloisista periaatteista syttyy 
roihuava liekki.

poMot
 
Pomot tuppaavat matkimaan omia pomojaan.

 
porkkanat

Kun teet sitä, minkä koet välttämätöntä, et tarvitse porkkanoita 
etkä piiskaa, et komentelua etkä valvontaa. Sinun ei tarvitse etsiä 
tai keksiä innosta. Sisäistetty näkemyksesi pitää liekin loimuavana.

propaganda
 
Hei, nyt jotain rotia propagandaan! 
Telkussa tuli juuri mainos, jossa sanottiin, että harmaa talous vie 
vuodessa tuhat päiväkotia. Tuohan ei pidä paikkaansa. 
Yhtään päiväkotia ei ole lakkautettu eikä lakkauteta siksi, että 
valtiolta jää saamatta verotuloja. 
Tuolla logiikalla voisi väittää, että puoluetuet vievät tuhansilta 
lapsilta kouluruuan.
Kannatan kaikkia laillisia ja fiksuja keinoja, joilla harmaata talo-
utta laitetaan kuriin. Ihan totuudessa pysymällä voisi onnistua 
paremmin kuin tällaista puppua syöttämällä. 

prosessit
 
Dynaamisten prosessien kuvaaminen staattisilla termeillä johtaa 
siihen, että ei todella ymmärretä asioiden kompleksista luonnetta.
 

puhuMinen
 
Jos ihmiset puhuisivat toisilleen ja kuuntelisivat toisiaan, moni 
turha tabletti jäisi ottamatta.
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puolen valinta
 

»Täällä Pohjantähden alla« palautti mieleeni viisaan elämän-
ohjeen: 
»Don´t take sides«, varo puolen valintaa. Siitä alkavat sodat.

puolen valinta
 
Vaikea on katsoa peliä olematta kummankaan puolella.
 

puppu
 
Meillä ihmisillä on taipumus uskoa omaan puppuumme.
 

puucee
 
Nimetkää se istuntosaliksi.
(Ehdotus kansanedustajan mökin ulkovessan nimeksi.)
 

puuhastelu
 
Iso osa konsernikolossien suojissa tapahtuvasta puuhastelusta 
on sisäisten kahinoiden sovittelua eikä tuota lisäarvoa asiak-
kaalle.

 

puute 
 
Levoton mieli ei kuule hiljaisuutta, 
näe näkymätöntä, 
ihmettele ihmettä. 
Ahne elää aina puutteessa.

pyrkyryys
 
Pyrkyri näkee toiset ihmiset omina astinlautoinaan.

pähkäily
 
Töiden tekeminen vie kellosta katsoen vähemmän aikaa kuin 
kuvittelemme, mutta tekemisen pähkäily moneen kertaan vie 
ajan ja voimat.
 

päteMättöMyys
 
Pätemättömyys ja ylimielisyys on todella kehno yhdistelmä kai-
kissa tehtävissä.
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pään päivittäMinen
 

Liian moni menee töihin kesät talvet samalla asenteella. 
Tietokoneen ohjelmat päivitetään useammin kuin 
aivojen ajatukset.
 
Pään päivittäminen voi tarkoittaa uuden termin tai rutiinin 
omaksumista tai suoranaista elämänvalheen vaihtamista, vää-
rästä uskomuksesta luopumista.

 
päättäMättöMyys

 
Jokainen istuu oman päättämättömyytensä päällä.
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raha
 

Raha tarvitsee rajat.

Rahalla ei saa rikasta elämää.  
Ilo, intohimo ja innostus ovat korvauksetta kaikkien käytössä.
 
Rahalla mitataan ihan kaikki nykyään.
Se on aika sivistymätöntä.
 
Rahan puute on helppo selitys ilon, innostuksen ja intohimon 
puutteelle. 

Ratkaisevaa ei ole, mikä rooli rahalla on, vaan se, millä muulla 
on elämässä ja toiminnassamme merkitystä kuin rahalla.

Jos onnea voisi ostaa, moni ehkä odottaisi niin kauan, että se 
tulee alennusmyyntiin.
 

rakastaMinen
 
Ihminen ei tarvitse syytä tehdä sitä, mitä rakastaa. Rakkaus 
on tarkoitus.  
Jos se puuttuu, ei pidä etsiä elämän tarkoitusta, vaan kysyä, 
miksi ei rakasta.

 

rakenteet
 
Vanhoissa rakenteissa kannattaa puolustaa vain sitä mitä kannat-
taa puolustaa eli sitä mikä toimii. 
 

rakkaat
 
Rakkaat eivät koskaan poistu elämästämme.
 

rakkaus
 
Rakkaus on ainoaa aitoa rikkautta.

Rakkaus on paras lahja, mitä ihminen voi saada ja antaa.

Rakkaus on teonsana, voimasanoista väkevin.  
Kun rakastaa, ei tarvitse muuta syytä toimia.

Rakkautta ei ole ilman toista. 

rappio
 
Rappio alkaa, kun systeemi alkaa kuvitella olevansa haavoittu-
maton ja kuvittelee voivansa sanelemaan muille ehdot. 

Valehtelu ja halu kaverin kusettamiseen tuhoavat yhteiskunnan 
ytimen.
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ratkaisu 
 

Nyt etsitään ratkaisua aivoista, korvien välistä, mutta ei se 
sieltä löydy vaan nenien välistä.

Vähimmällä selviää, jos ongelman ratkaisee ennen kuin siitä 
tulee ongelma. 

ratkaisukeskeisyys

Ratkaisukeskeisyys on sukua ongelmakeskeisyydelle, koska 
ratkaisua etsitään ongelmaan, olkoonkin että ratkaisua painot-
taen. Mahdollisuuksien pohdinta on väylä ohi ongelmien.

rauha
 
Maalla rauha.

reaktio 
 
Kun ihminen kokee inhimillisen arvokkuutensa olevan uhat-
tuna, hän taistelee vastaan joko aktiivisesti käyttäytymällä 
vihamielisesti tai ilkivaltaisesti tai heittäytymällä passiiviseen 
vastarintaan, toimimalla kuin orja.

 
Kun jotakin ei tajua, on ainakin kolme tapaa reagoida: vastus-
taa, voivotella tai yrittää ymmärtää. Useimmille tuttuja ovat 
vain kaksi ekaa - ja niitä käytetään kuin lekaa.

realisMi
 
Pitänee olla realisti ja siirtyä äijäjoogaan... 
Tavoitteeksi: rautakangen notkeus, mutta spagetin rentous.

reseptit
 
Herkullinen kakku ei synny eikä vatsa täyty reseptejä lukemalla.
 

rieMuMieli
 
Ei mieli ole pelkkää matematiikkaa, se on myös äärettömyyttä, 
estetiikkaa, musiikkia, riemua, siinä on sellaista syvyyttä ja pyhyy-
den potentiaalia, jota ei voi mitata eikä numeroilla nitistää.
 

riitely
 
Ihmiset eivät riitele siksi, että ovat eri mieltä. He riitelevät siksi, 
että heillä ei ole yhteistä ymmärrystä.

Ihmiset riitelevät kaikesta, mitä eivät ymmärrä.

Makuasiat on ainoita, joista voi kiistellä.

Niinhän se on: riidan syy on aina juuri se, joka EI TAJUU.
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rikkaus Ei ole rikos olla rikas. Moni on rikastunut tolkuttomasti ole-
malla hyvä siinä mitä tekee tai tekemällä hyvää toisille. Rik-
kauden voisi tuomita, jos vauraus olisi nollasummapeli, jossa 
toisen rahat aiheuttavat köyhyyttä toiselle. Näin ei ole. Terve 
yhteiskunta palkitsee ne, jotka synnyttävät henkistä ja aineel-
lista hyvinvointia, kasvattavat kakkua ja kantavat vastuuta.
Rahalla ei voi ostaa rikasta elämää eikä hyvää sydäntä. Siksi ei 
kannata kadehtia eikä syyllistää rikkaita yhtenä nippuna  otsi-
kon »ahneet kapitalistit« alle. Eiköhän ihmisen arvo lopulta 
riipu enemmän sydämen suuruudesta kuin kukkaron koosta.
 
Halvalla myyminen on mainio keino tulla rikkaaksi 
ja erittäin halvalla myymällä tulee erittäin rikkaaksi. 

Tarkka taloudenpito on hieno piirre.
Maailman rikkain mies Sam Walton sanoi, että kenelläkään ei ole 
oikeutta törsätä toisten ihmisten rahoja. Eikä mikään ole mouk-
kamaisempaa kuin rikkaiden leventely rahoillaan. Raha ei oikein 
sovi tyhmille.
 

riMa
 
Jos haluaa olla huippu, ei saa tyytyä hyvään. Pitää uskaltaa nostaa 
rima tasolle, josta kukaan ei ole ennen yli yrittänyt.

rinnalla eläMinen
 
Kukaan ei voi elää toisen toiveiden mukaan, mutta kaikki me 
elämme toistemme rinnalla.

raha ja rikkaudeT 
eiväT Tee ihmisTä 

Tyhmäksi Tai 
huonoksi. 

se raTkaisee, 
miTä muuTa 

arvosTaa 
kuin rahaa. 
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rohkeus
 

Pystyäksesi tuottamaan muutosta et tarvitse muodollista valtaa, 
tarvitset rohkeutta.
 
Vaatii rohkeutta nousta vastustamaan typeriä toimintatapoja. 
On niin helppo olla hiljaa ja mennä lauman mukana, vaikka reitti 
veisi rotkoon.
 

ryhMä
 
Ryhmässä toimimista on tutkittu paljon, mutta kerätyllä tiedolla 
ei ole pystytty paljon muuttamaan ihmisten käyttäytymistä. 
 

ryhMäkukoistus
 
Ryhmän saa kukoistamaan, jos ihmisiä kannustaa käyttämään 
egoaan yhteiseksi hyväksi. Epävarmoja tulee rohkaista ja itserak-
kaita rauhoitella.
 

röyhkeys
 
Röyhkeys ja jämäkkyys ovat kaksi eri asiaa. Steve Jobs ei menes-
tynyt siksi, että oli tyly, vaan siitä huolimatta. Julmuutta ja vallan 
väärinkäyttöä on vaarallista ja vastuutonta puolustaa edes silloin, 
kun ne näyttävät johtavan ns. menestykseen.
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saavutukset
 

Ihmisen suurimmat saavutukset ovat yhteistyön eikä kampit-
tamisen tulosta. Aivojen nerous pääsee parhaiten oikeuksiinsa 
tilanteessa, jossa ne haastetaan vaikean tai mahdottoman tehtä-
vän eteen ja harvoin jos koskaan niistä kukaan selviää yksin.
 

saivartelu
 
Kyynikot ja älyllä operoivat meillä on aina keskuudessanne, 
mutta kun talo on tulessa, on lapsellista saivarrella sanojen järjes-
tyksestä tai sisällöstä.
 

saMin säännöt
 
Sam Waltonin kymmenen sääntöä kiteyttävät huikean määrän 
bisnesviisautta. Suosittelen lukemaan nämä ohjeet kerran kuussa 
niin kauan, että elät ne.
1. Omistaudu liiketoiminnalle.
2. Jaa tuotot työystäviesi kanssa ja kohtele heitä hyvin.
3. Motivoi työystäviäsi.
4. Kerro kaikki minkä voit.
5. Arvosta kaikkea mitä työystäväsi tekevät.
6. Juhlista menestystä. Löydä huumoria epäonnistumisista.
7. Kuuntele kaikkia ja keksi keinoja saadaksesi heidät puhumaan.
8. Ylitä asiakkaiden odotukset.
9. Seuraa kustannuksia paremmin kuin kilpailijasi.
10. Ui vastavirtaan. 

sanat 

Mielenkiintoinen sana tuo intohimo: kokea himoa intoon.
 
Sanat paitsi kuvaavat, myös luovat todellisuutta.
Muuttamalla yhden kirjaimen apeasta saa upean ja minästä sinän. 
Mitä koemme, sitä luomme.
 
Sanoilla on se merkitys, joka niille annetaan.

selitys
 
Elämää ei voi selittää. 
Eikä tarvitse.

selkeys
 
Selkeys vähentää sekoilua.

Selkeä mieli on oiva opas.

selostus
 
Elämä on suora lähetys.
Onneksi voi valita, millaista selostusta kuuntelee.
 

selviäMinen
 
Elämästä ei selviä muuten kuin olemalla hengissä.
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silMät
 

Silmät ovat ikkuna ihmisen mieleen.
 

sisäistäMinen
 
Tehtävänsä sisäistänyt ei kompastu ensimmäiseen pikku kyn-
nykseen.
 
Tekemisen luonne muuttuu, jos kääntää huomionsa »täytyy 
tehdä» –asioista »tahdon saada aikaan» –asioihin. On ihan 
eri asia tehdä asioita sisäisistä tarpeista kuin ulkoisesta välttä-
mättömyydestä. Ensin mainittu tehdään siksi, että jotain puut-
tuu itseltä, jälkimmäinen siksi, että saadaan syntymään jotain 
arvokasta.
 

sitkeys
 
Lopeta vasta kun loput.
 

sitkutus
 
Ihmiset ihan liikaa miettivät millaista elämän pitäisi olla ja kun 
oma elämä ei täytä itse asetettuja oletuksia, alkaa valitus ja sur-
kuttelu, sitkuttelu ja mutkuttelu. On sääli ja elämän hukkaa-
mista, jos elää vain muistoissa ja unelmissa, menneissä ja tule-
vissa. Elämä on ja oleva preesensissä, elämän voimien kokemi-
sessa eikä kuvitellun onnen tavoittelussa.

sitoutuMinen
 
Ihmiset eivät syty ja veny, jos heidän edellytetään sitoutuvan 
sellaiseen, jonka kokevat vääräksi tai turhaksi. Tarkoitus imeytyy 
ihmisiin organisaation tavasta toimia. Se näkyy siinä, mistä palave-
reissa puhutaan, mitä pidetään tärkeänä, mistä palkitaan ja mistä 
rangaistaan.
 
Jos ei sitoudu, ei heittäydy. 
 

sivistyMättöMyys
 
Suoruus ei ole sitä, että sanoo kaiken mitä mieleen tulee. Har-
kinnan puute ja huono käytös eivät ole suoruutta, vaan sivisty-
mättömyyttä.
 

sivistys
 
Sivistyneisyyttä on helpompi osoittaa vaikenemalla kuin puhumalla.
 
Sivistystä ei näe sanoista, joita käyttää, vaan tavasta, jolla kohtelee 
toisia.
Lempeys ja lämpö käyttävät kieltä, jota jokainen ymmärtää.
 

sonta
 
Sontaan ei kannata sotkeutua.
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sopeutuMinen
 

Sopeutuminen on elämän ehto. Jäykät ja liian hitaasti oppivat 
järjestelmät tuhoutuvat tai tuhoavat itsensä.

sukupuolet
 
Ei kierous ole sukupuolikysymys.

Sukupuoleen vetoaminen on vastenmielistä riippumatta sii-
hen, mihin tarkoitukseen tätä korttia käyttää.
 

suoMi
 
Suomi on hyvä maa, jossa asuu ahkera, mutta kiittämätön kansa.
 

suora kokeMinen
 
Latautuneessa suoran kokemisen tilassa valta siirtyy päästä 
sydämeen ja tästä seuraa kohonnut yhteyden tunne toisiin 
ihmisiin.
 

suora lähetys
 
Elämä muuttuu, kun sen tajuaa olevan suoraa lähetystä.
 

suora yhteys
 
Kynä ja paperi ovat mahtavia apuvälineitä itsensä johtamisessa. 
Ne rakentavat ällistyttävän tehokkaasti sillan omaan mieleen, 
suoran yhteyden itseen.

Yhteyksien laadusta riippuu elämämme laatu. Suora yhteys on 
toisen kohtaamista sellaisena kuin hän on.

Suora yhteys toiseen on mahdollista vain, jos kohtaamista eivät 
sumenna muistot menneistä eivätkä toiveet tulevasta.

suosio
 
Suosio ei minun silmissäni ole musiikin hyvyyden mittari. Massat 
ovat useimmissa asioissa väärässä. Rollareiden »soitto« 2012 on 
aika ponnetonta paskaa.
 

suru
 
Kauniit muistot valaisevat suruamme poistuneista rakkaista.
 

suunta
 
Vauhtia ei pidä kiihdyttää silloin, kun suunta on väärä.
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suuruus
 

Ihmisen suuruus näkyy hänen tavassaan kohdata ja kohdella 
tuntemattomia.
 
Ihmisen suuruutta ei lopulta mittaa se, kuinka paljon hän ehtii 
elämänsä aikana itselleen kahmia, vaan se, kuinka paljon hän 
itsestään toisille antaa.

sydäMen ääni
 
Sydän puhuu hiljaisella äänellä.  
Kuulee kaiken.  
Särkyy, jos ei kuunnella.  
Juuret syvällä maan povessa,  
tuikkii valona pimeässä.  
Ulottuu aurinkoon asti.
 

sydän
 
Kokemukseni ja vakaumukseni on, että jokaisella ihmisellä on 
oma Juttunsa, ja se Juttu on lähempänä kuin luulemmekaan. Se 
löytyy menemällä kohti sitä, mikä sytyttää sydämesi. 

 
Paha ei lopu tekemällä pahaa, 
suru ei pääty suremalla, 
eikä pelko poistu pelkäämällä. 
Se toteutuu, mille mielensä ja sydämensä antaa.

sydän

 

piTää puhua 
siiTä, miTä 
sydän TunTee, 
eikä siiTä, 
miTä ToiseT 
ehdoTTaa.

Järjen komennossa sydän voi pahoin.
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syleily
 

Elämä syleilee sitä, joka syleilee sitä.

syrjäytyMinen
 
Jokainen, joka kuvittelee, että syrjäytyminen ei koske häntä, on 
väärässä. 
 

systeeMi
 
Mitä monimutkaisempi systeemi, sitä vaikeampi voi olla pai-
kantaa toiminnan todelliset ongelmakohdat. Kun syy ja seuraus 
ovat kaukana toisistaan, asioiden yhteyttä on vaikea nähdä, saati 
puuttua niihin. 
 
Toiminnallisten ongelmien syyllinen ei ole aina ihmisissä, usein 
se on systeemissä.
 

systeeMit
 
Kun kutistavat ja latistavat systeemit havaitaan, paljastetaan ja 
poistetaan, ihmisten tapa toimia yhdessä muuttuu. Kun pelon 
ja nöyryyttämisen mekanismit tunnistetaan, ihmiset voidaan 
vapauttaa niistä ja he alkavat luottaa toistensa hyvään tahtoon. 
 

systeeMiusko
 
Sokea usko systeemeihin tekee ihmisistä pelinappuloita. Järjestelmä 
jyrää heistä särmät ja tuottaa kuuliaisia käskyläisiä, ohjeohjuksia ja 
pykäläpaimenia, jotka neuroottisesti välttelevät tekemästä virheitä. 
 

systeeMiäly
 
Monet vierastavat systeemiälyä siksi, että se tuo sanana mieleen 
vääriä assosiaatioita. Kyse on täysin uudesta tavasta hahmottaa 
asiat - ja ihmiset. Systeemiäly edellyttää oivaltavuutta eikä järkeä, 
kykyä lukea »rivien välit« eikä vain saivarrella sanoista.
Ei pidä eristää itseään toisista, asettua ylä- eikä alapuolelle, älyl-
listyä, käsitteellistyä, näsäviisastella, antaa systeemille ylivaltaa! 
Jokaisella meistä on keinot voimistavaan yhteyteen olemalla intui-
tiivinen ja oivaltavasti tietoinen.
 

syttyMinen
 
Ihminen on sisältä syttyvä olento.

Jokainen ihminen hakee syitä syttyä.

Jos mikään ei elämässä sytytä ja kolahda, vikaa voi olla lähettimessä 
tai vastaanottimessa. Tähän ei tarvitse tyytyä. Kun hyvä alkaa hoh-
taa, toiminta ponnahtaa uudelle tasolle.

On tärkeää, että elämässä on tarpeeksi aikaa ihmisille ja asioille, joita 
rakastaa. Jos ei viikon aikana ole syttynyt mistään, jos ei ole kokenut 
elämän liekin tulisesti lepattavan, on elänyt erämaassa ilman vettä.
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syvä eläMä
 
 Syvä elämä on hyvää elämää.

syy
 
Kun on hyvä ja syvä syy tehdä, keksii keinot.

syylliset
 
Jo pelkkä ongelman kirkas tiedostaminen on iso askel kohti rat-
kaisua. Kun ihmisiltä kysyy, mitä työpaikalla pitäisi muuttaa, 
harva löytää asian, jossa vastaaja itse joutuu muuttamaan omaa 
käyttäytymistään tai ajatuksiaan. Olemme taitavia näkemään 
asiat niin, että syyt ja syylliset epäkohtiin ovat yli kolmen metrin 
päässä minusta = asioita, joille minä en tehdä voi mitään muuta 
kuin valittaa.
 

säihke
 
Kaupassa pitää olla sielua ja särmää, vetovoimaa, imua ja innos-
tusta, sytykkeitä. Asiakas ansaitsee parempaa kuin nyt saa. 
Hyvästi siis hengettömät ja puuduttavan tylsät kauppatoteutuk-
set, tervetuloa sielukas säihke! 
 

sääli
 
Ette saa minulta sääliä! En toivota menestystä. 
Toivon ja tiedän, että saatte mitä ansaitsette tai tarvitsette.
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taajuus 

Tätä elämä on: synkan ja saman taajuuden etsimistä. Ja jos 
onnistuu niin avot.
 

tahto
 
Ihmiset haluavat hyvää itselleen ja toisilleen, mutta eivät aina 
ole valmiita tekemään niitä muutoksia, mitä tämä edellyttää 
hänen ajattelussaan ja teoissaan.
 
Jos ei ole tahtoa mahtavaan, syntyy tavallista.
Jos tahtoa on, syntyy taivaallista.
 
Jos jotakin todella haluaa, sitä tekee ehtoja asettamatta.  
Jos haluaa muuttaa maailmaa, etsii keinoja eikä kiemurtele vas-
tuustaan.
 
Mikään määrä taitoa ei pysty korvaamaan puuttuvaa tahtoa.

Tahto on kaiken onnistumisen ehto. Ihminen, joka ei usko osaa-
vansa eikä pystyvänsä, on oikeassa - ja yleensä todistaa sen itsel-
leen.

Taito ei riitä, tarvitaan tahtoa.  
Tahto ei riitä, tarvitaan intohimoa.  
Intohimo ei riitä, tarvitaan tarkoitus. 
 
Monet ihmisen ongelmista syntyvät siitä, 
että tahtoo enemmän kuin tarvitsee.

taitavuus
 
Ihminen voi tulla taitavaksi siinä mistä pitää, mutta vain harvoin 
hän voi kehittyä mestarilliseksi sellaisessa, mitä ei rakasta.
 

taju
 
Elämä on yhdessä tekemistä.
On eri asia tietää ja tajuta tämä.
Tieto ei muuta mitään, mutta tajuaminen johtaa siihen,
että haluaa säätää oman egonsa kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi. 
Vain sopeutuvat mielet soveltuvat aitoon yhteistyöhön.
 

tajunta
 
Tajunnan typistäminen aloitetaan kotona, sitä jatketaan koulussa 
ja se huipentuu työpaikoilla. Kun ihmisen lasta kasvatetaan sellai-
seksi, mitä yhteiskunnassa pidetään ihanteena, sanotaan normaa-
liksi ja kutsutaan aikuisena olemiseksi, hiipuvat tai katoavat koko-
naan luovuus, aitous, spontaani ilo, innostus, ihmeiden ihmettely, 
kauneudesta mykistyminen, hurmoksen kokeminen.
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talous
 

Dosentti Matti Estola kehottaa hyväksymään markkinatalou-
den lainalaisuudet, koska se on hänen mukaansa samanlaista 
kuin eläinten taistelu luonnossa.
Ei ole. Luonnonlakeja emme voi muuttaa, mutta talouden toi-
mintaa voimme ja meidän pitääkin muokata sellaisiksi, että 
talous toimii ihmisen hyväksi eikä häntä vastaan.
 
Suurimmat haasteemme liittyvät mieleen eivätkä talouteen.

taloushistoria
 
Taloustyperyyden lyhyt historia: asiakas unohdettiin ja työ ja 
sen tekijät uhrattiin uhkapelin ja ahneuden alttarilla.
 

Tarkoitus
 
Asiakas antaa yhteisölle olemisen oikeutuksen ja tarkoituksen. 
Yhteisön asiakas on yhteistyön tärkein tarkoitus! 
 
Jos työstä puuttuu sydämet sytyttävä tarkoitus, tekemisestä 
tulee hikeä ilman hurmosta.
 
Järjen ja tunteen hallitsemasta elämästä puuttuu pointti. Se on 
tekemistä tekemisen vuoksi. Jos järki määrää, toimitaan kuin 
kone. Jos tunne määrää, toimitaan kuin tuuliviiri tai heiluri tun-
nelmien mukaan. 

Kun tekemisellä on tarkoitus, onnellisuutta ei voi estää.
 
Pitää erottaa työn tarkoitus ja merkitys. Tarkoitus tulee toisilta, 
mutta merkityksen annamme itse. Työ pitää kokea sekä merki-
tyksellisenä että tarkoituksellisena.
 
Tarkoituksen pohtimisen käynnistää usein joko jonkinasteinen 
kriisi tai muutostarve, mutta tarkoituksen voi käynnistää myös 
positiivinen halu nostaa toiminta uudelle tasolle.
 
Tarkoitus ei ole vastaus kysymykseen miksi. Se on voimaa, joka 
saa ihmisen elämään arvojensa mukaan. Sitä mitä aidosti arvostaa, 
ei halua eikä voi olla tekemättä.
 
Tekemisen tarkoituksella on taipumus hämärtyä tai kadota näyt-
töruudulta. Se pitää palauttaa mieleen aika ajoin: vähintään kerran 
päivässä.

Työ tarvitsee tarkoituksen. Tarkoitus on tunne, joka antaa tekemi-
selle suunnan ja voiman. Sitä, mitä ei halua tehdä, ei tee hyvin. 

tarpeet
 
Ihminen voi pitää vain yksiä kenkiä kerrallaan.

tavat
 
Huonot tavat ovat opittuja, mutta niin ovat hyvätkin.
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tavoitteet
 

Menestys ja onni ovat vaarallisia tavoitteita. Ne ovat ansa, 
johon moni astuu ymmärtäessään väärin ja vajaasti elämän 
olemuksen.
 
Mestariksi ei kasva asettamalla houkuttelevan tavoitteen itsel-
leen ja unelmoimalla sen toteutumisesta, vaan paremminkin 
oppimalla rakastamaan harjoittelua.

Tavoitteiden saavuttaminen on tärkeätä, mutta elämän suolaa 
se ei ole. Meitä opetetaan monin tavoin palvomaan palkin-
toja ja huippuhetkiä, mutta neljännenkin kultamitalin jälkeen 
tulee ennemmin tai myöhemmin arki.
 
Yksioikoiset tavoitteet tekevät ihmisestä yksioikoisen ja sellai-
set ovat huonoa seuraa.
 

tehokkuus
 
Tehoa tavoittelevat systeemit voivat olla tehokkaita pitämään 
yllä tyhjäkäyntiä.
 

tekeMinen 

Hyvät jutut eivät toteudu, koska niitä ei toteuteta.
 

 On niin eri asia tietää ja toimia.  

Ongelmiinhan voi puuttua vain, jos ei eristä itseään ongelmasta.
 
Sitä saa mitä tuottaa.
 

tekeMättöMyys
 
Tekemättömyyteen ei tarvitse apuvälineitä, ei edes tekosyitä!

teMput
 
Katsomalla eiliseen ei löydä lääkkeitä huomisesta selviytymiseen. 
Vanhojen koirien on nyt opittava uusia temppuja. Saattaa kyllä 
olla, että ei loppujen lopuksi olekaan kyse uusien temppujen op-
pimisesta, vaan palaamisesta perusasioiden osaamiseen.

Temppujen tarjoaminen on pinnallista puuhaa. 
 

teot
 
Elämä on tekoja.
Sekin on teko, että ei tee.
Jokaisella on oikeus olla tekemättä sitä,
mitä kukaan ei tarvitse.
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terve yhteisö

Terve työyhteisö selviää kaikista ongelmista, mutta monet 
yhteisöt ovat kyvyttömiä ymmärtämään itseään. Ne eivät ole 
systeemiälykkäitä ja mieluummin kuihtuvat kuin kukoistavat. 
Niiden alistava ihmiskuva johtaa hillittömään henkisen kyvyk-
kyyden tuhlaukseen. 
 
Terve yhteisö selviää kaikista ongelmista.
 

terveMielisyys 

Terve ei ole se, joka sopeutuu sairaaseen maailmaan vaan se, 
joka jaksaa uskoa, että asioita voi, saa ja pitää muuttaa.
 

tiede
 
Tieteen perusongelma syntyy siitä, että asia pitää ennen tut-
kimista eristää ympäristöstään. Eikä kaikkea voi tutkia. Siksi 
päädytään aina johtopäätöksiin, jotka parhaimmillaankin ovat 
vain osittain oikeita.
 
Tieteessä ei ole yhteistä käsitystä siitä, mitä todellisuus on. 
Kvanttifysiikka mursi oletuksen yksiselitteisestä todellisuu-
desta. Runous meille onneksi jäi.

 

tieto
 
Ei elämää voi tietää. Se on elävää ja tieto on vanhaa.
 
Ilman tietoa johtaminen on pelkkää ilmaan huitomista. On kui-
tenkin hölmöä kuvitella, että mistään asiasta olisi saatavissa kaikki 
tieto. Tietämättömyyden tunnustamisesta alkaa kaikki uuden oppi-
minen.
 

tietoisuus
 
Emme täysin tajua, mitä meille on tapahtumassa. Yksilön havah-
tumista hankaloittaa se, että ihmiset hänen ympärillään ovat ihan 
samassa liemessä ja tilanne alkaa tuntua normaalilta. 
 
Hyvä tulee hiljaa. Hiljaa olemalla kuulee paremmin. Katsomalla 
keskittyneesti näkee syvemmälle. Hitaasti tekemällä saa aikaan 
enemmän. Katsominen on voima. Mitä katsoo, sille antaa voimaa.
 
Tietoisuus on suoraa yhteyttä elämän kauneuteen.
 

tiistai
 
Jos selviää tiistaista, selviää koko viikosta!
 
Tavalliset tiistait ratkaisevat elämänlaadun.
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to live  

 

todellisuus
 
Mitä syvemmälle mielen ja todellisuuden syövereiden menee, 
sitä vähemmän on yksinkertaisia selityksiä tai oikeita vastauk-
sia. Hyvät kysymykset pitävät mielen valppaana ja vapaana. Jos 
haluaa samean mielen, voi tarrautua yhteen selitykseen ja torjua 
kaikki muut. Jos antaa elämän opettaa, ei koskaan pitkästy.
 
Todellisuus (= se mitä tapahtuu) on ihan sama kaikille. Tulkinnat 
eroavat.

Todellisuutta ei voi valita, mutta sen voi tiedostaa ja tietoisuus 
vaikuttaa siihen, miten ihminen toimii.
 
Se mikä on totta, toimii aina.
 

toiselle hyväksi
 
Maailmassa on vieläkin liikaa ihmisiä, jotka kuvittelevat tietä-
vänsä, mikä on toiselle hyväksi.
 

toiset 
 
Ihminen tarvitsee toisia kuin happea. Ilman toisia ihminen 
tukehtuu.
 
Toiset ihmiset eivät elä meitä varten, vaan kanssamme.

To live 
is To 
love
♥
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toisin
 

Tempun teho on tilapäinen. Jos haluaa oikeasti olla hohdokas, 
on opittava ajattelemaan, näkemään ja tekemään toisin.
 

toivo
 
Kytkeytyminen toisiin on ainoa toivomme. 
 
Toivoa voi ja saa, mutta todellisuus ei aina tottele.
 

tosi
 
Eilisen muistot ja huomisen haaveet ovat mielemme kuvia. 
Totta on kaikki se, mitä maailmankaikkeudessa juuri nyt tapah-
tuu. Se on valtavaa.

Se toimii, jos se on totta.
 

tosiasiat
 
Tosiasioita ei aina huudeta korvaan. Usein ne kuiskataan niin 
hiljaa, että hälisevä höpöttäjä ei niitä kuule.

totuus 

Parasta elämässä on se, että se on totta.

Unia aikeet, sanoja selitykset, totta se mitä tekee. 

tuhnu
 
Nulikalta pääsi aivopieru. 
Kommentti Kokoomusnuorten pomon väitteseen, että lapsili-
sät lisäävät ’heikomman aineksen lisääntymistä’.
 

tuho
 
Älä anna kenenkään tuhota itseäsi. Älä edes itsesi.
 

tuki
 
Ihminen on ihmiselle tuki.
 

tulevaisuus
 
Huominen ei tule olemaan eilisen toisintoa, vaan maailma, 
jossa mikä tahansa tai kaikki voi olla toisin.
 

tulos
 
Ei ole huono asia, että korostetaan tuloksentekoa, haetaan tehoja 
ja leikataan kustannuksia. Jos kuitenkin taloudesta tulee ainoa 
arvo, jotakin on pahasti pielessä.
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tulos

On todistettu, että parempaa taloudellista tulosta tekevät ne 
yritykset, jotka toiminnassaan korostavat asiakasta kuin ne, 
joille ykköstavoite on kasvattaa omistajan rahakasaa.

 

tuloskone 

Matti Alahuhta on aikamoinen tuloskone.
 

tulot 

Onko yksittäisten ihmisten viime vuoden tulot ihan oikeasti 
uutinen?
 

tunkio 

Ei kannata tonkia tunkioita.

tunnetaidot 

Kaikilla ei ole toisten tunteiden tunnistamiseen tarvittavaa 
nuottikorvaa. He kyllä kuulevat soittoa, mutta eivät tunnista 
kappaletta.
 

tunnevoiMa
 

Suurten tunteiden iskiessä ihminen on luonnonvoimien armoilla, 
eikä siinä omalla tahdolla ole paljonkaan virkaa.
 
Yhä useammin huomaan ajattelevani, että elämä ei ole matka, vaan 
tunne. Se on voimaa, jonka tuntee: joskus se puhuttelee, joskus 
sen kuulee, joskus se vain puhaltaa lävitse.
 

tunteet 
 
Kun närkästystä tai innostusta ei ole tapana näyttää, ihminen oppii 
ja tottuu tähän, mutta eivät kaikki tunteet silti kuole. Tukahdutetut 
tunteet kutistavat ihmisen pienemmäksi kuin hän on, mutta ei hän 
itse välttämättä edes huomaa omaa kutistumistaan.
 
Mitä enemmän ikää tulee, sitä selkeämmin tajuaa, 
että eläminen on tuntemista, ei tietämistä. 
Tieto tuo tuskan, aidot tunteet ilon.
 
Syviä tunteitaan ihminen ei voi valita.

Tunteita ei voi hallita! Ne eivät tottele.  
(Eivät kyllä ihmisetkään)
 
Tunteita on kaiken kaikkiaan ajateltu ihan liian mekaanisina, pään 
sisäisinä juttuina. Tästä virheestä maksetaan isoa laskua.
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tunteMinen
 

On kaksi tapaa »tuntea« toinen ihminen: know ja feel.

tuoreus
 
Kun vanhan vamman kanssa menee uuteen tilanteeseen, ei elä 
todellisuudessa, vaan kuvittelee sellaista, mitä ei ole. Emme 
kohtaa ihmistä, vaan hänestä muodostamamme kuvan.
 
Menemällä samassa roolikaavussa kaikkiin tilanteisiin tör-
määmme takuuvarmasti seinään. Vika ei kuitenkaan ole sei-
nässä. 
 

turha
 
Jos jokin tuntuu turhalta, se saattaa oikeasti ollakin.
 
Lehdessä kerrottiin, että turha valittaminen tuhoaa aivot. Itse 
asiassa kaikki turha taitaa tuhota aivot.
 

turhat asiat
 
Mieleen mahtuu monta turhaa asiaa. 
Ellei välillä järjestä päätään, voi päästä järjestään.

 

turhat työt
 
Turha tekeminen turhauttaa.
 
Turha touhu uuvuttaa kehon ja mielen, mutta hyvän tekeminen 
elvyttää koko elämän.
 
Turhia töitä ei kannata teettää kenelläkään, varsinkaan kun tar-
peellisiakin töitä on tarjolla.
 

turhuus
 
Aikaa on vähemmän kuin tekemistä.
Siksi sitä ei kannata tuhlata turhaan touhuun. 
Turhaa on se, missä mieli ei ole mukana.
 

turta
 
Kaikkeen mitä tahansa tarpeeksi monta kertaa toistaa, tottuu ja 
turtuu.
 

turva
 
Linnakkeen muurit eivät tuo turvaa, vaan eristävät.
 

tyhMä
 
Pitääkö muka ensin toimia tyhmästi voidakseen tulla viisaaksi?
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tyMpääntyMinen

Uupumisen ensioireet ovat, että ihminen tympääntyy ja työstä 
katoaa ilo, mutta tunnollinen ihminen paahtaa urakan loppuun 
vaikka väkisin.
 

tyrannit
 
Tyrannit tahtovat sammuttaa ihmisten aivot.
 

tyytyMinen
 
Keskinkertaisuuteen tyytyminen on seurausta väärinymmärre-
tystä vaatimattomuudesta. Terveet ihmiset haluavat haasteita, 
he eivät halua vain olla olemassa, vaan tehdä jotakin sellaista, 
mitä pitävät tärkeänä. 
 

työ
 
Työ antaa elämälle ryhdin ja rytmin.
 
Työ ei ole tauti, josta pitää parantua. Se on puu, jonka tulee 
kantaa herkullisia hedelmiä.

Työ on haluttu saada näyttämään tuotteiden ja palvelui-
den tekniseltä tuottamiselta, jossa tunteita ei ole, tarvita eikä 
ainakaan näytetä. Mutta tuntevat ihmiset reagoivat tunteella. 
Loukkaannumme huonosta kohtelusta, haluamme arvostusta, 
odotamme muutakin kiitosta hyvästä työstä kuin säännöllisen 
palkkapussin ja pikkujoulut. 

Työ on upean elämän ehto.
 
Työstä tulee turhauttavaa ja ahdistavaa silloin, kun työn tavoitteet 
vain syötetään tekijän päähän annettuina tekijöinä, eikä hän sisäis-
tä niiden tarkoitusta.
 
Yhä vaikeampi on nähdä ja koskettaa sitä, mitä työksemme 
teemme.

työeetos
 
Tarvitaan työn uusi eetos. Sen keskiössä ei ole raha, vaan ihmiset 
yhdistävä tarkoitus.
 

työeläMä
 
Työn liikaa hallitsema elämä ei voi koskaan olla täyteläisen on-
nellista. Myyntiennätykset ja tulosparannukset eivät voi koskaan 
samassa mitassa tuottaa täyttymystä ja kohonnutta elämäntuntoa 
kuin kiireetön oleminen ja juhlahetket rakkaiden kanssa. Jokainen 
mieleltään terve ihminen tajuaa, että elämällä on tarjota enem-
män kuin työtä vuorotta. 

Työn pitää tuntuu enemmän elämiseltä ja vähemmän itsensä elät-
tämiseltä. 

työinto

Työinnon tappaa se, että suoritat rutiineja mekaanisesti, olet vain 
osin mukana siinä mitä teet. Minkä tahansa asian latautunut teke-
minen herättää sinut henkiin.



184 185

työn arvo

Työn arvon Tajuaa eriTyisen hyvin                            silloin, kun se puuTTuu elämäsTä.



186 187

työn hohto

 
Työn rakastaminen ei vähennä tai uhkaa elämää kohtaan tun-
temaa intohimoa, päinvastoin tuo hohdokkuutta yhteen tärke-
ään elämän osaan.
 

työn ilo
 
Arkityömme on suunniteltu ja tekeminen organisoitu niin, 
että ilon kokeminen niissä on vaikeaa tai mahdotonta. Mekaa-
nisten rutiinien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaan 
puuduttaa ja ahdistaa. Ihminen on kyllä suunniteltu työhön 
sopivaksi, mutta töitä ei ole suunniteltu ihmisiä ajatellen.
 
Teknokraatit tappoivat työstä ilon valjastamalla sen rahan rat-
taita vetämään.

työn tarkoitus
 
Eihän se riitä, että työssä on onnellinen tai että hallitsee kii-
reen. 
Oleellista on, että kokee syvästi työn tarkoituksen. Jos tekemi-
sellä on tarkoitus, onnellisuutta ei voi estää.
 
Eilen se kirkastui, 15 vuoden vatkaamisen jälkeen: 
Työn tarkoitus on tuottaa hyvää mieltä. 
Ihminen tarvitsee tarkoituksen, jonkin syyn nousta, lähteä ja 
tehdä. 
Kun rakastaa, syytä ei edes kysy.

Voiko työtä rakastaa? 
Ei, jos sen tekemiseen pitää keksiä syitä. 
Kyllä, jos tajuaa tekevänsä sitä toisille.

Työn tarkoitus ei ole välttää virheitä, vaan tehdä ihmeitä, synnyt-
tää ällistyttäviä asioita, saada asiakkaat haukkomaan henkeään. 
Mitä enemmän pelkäämme ja välttelemme virheitä, sitä epäto-
dennäköisemmin uskallamme tavoitella ihmeitä.

Työtä tekemällä luomme maailmaa, jossa ihmisten on joko hyvä 
olla tai paha olla. Maailma on kotimme ja jokainen tarvitsee tilan 
olla se mikä on ja tehdä sen mikä hänen täytyy. Yhteinen asiamme 
on huolehtia, että kaikilla tuo tila olisi. 
 

työn tuska
 
Suuri osa työn aiheuttamasta tuskasta ei johdu siitä, että työ olisi 
liian vaikeata, vaan siitä, että ihminen ei joko osaa työtään tai hän 
ei haasta itseään oppimaan. Vaatimukset sinänsä eivät meitä uu-
vuta. Ne uuvuttavat vain silloin, kun koemme vaatimusten olevan 
niin kohtuuttomia, ette emme usko niistä selviävämme. 
 

työoletus
 
Omaksumamme oletuksen mukaan työ on työtä eikä siihen kuulu 
leikki. Työtä pitää tehdä, koska sitä pitää tehdä. Myy aikasi, ole 
paikalla, tunne vastuusi, tee tehtäväsi, anna kaikkesi. Vastineeksi 
saat palkkaa, aseman ja arvostusta sen verran kuin sinun katsotaan 
ansaitsevan.
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työote
 

Hankalat tyypit tai ankeat puitteet tarjoavat hyviä syitä inhota 
työtä, mutta vastuuta tympeän ja tahmean työotteensa seura-
uksista ei voi siirtää toiselle.
 
Polta kirjat, joissa kehotetaan vihaamaan työtä tai tekemään 
sitä säästöliekillä. Ota aikuisen ammattilaisen ote itseesi ja tee 
mitä viisas sydämesi vihjaa.
Systeemien suojamuureja ei enää ole. Ainoa turva on ammat-
timainen ja palveluhenkinen työote. Se edellyttää tahtoa tehdä 
työ niin hyvin kuin mahdollista siitäkin huolimatta, että työn 
jatkuvuudesta ei ole takuita.
 

työpöytä
 
Jokaisella paperilla on oikea paikka: siellä, mistä sitä tarvites-
saan etsii.
 

työsuhde
 
Ei kannata tuhlata elämäänsä tekemällä työtä, missä ei ole 
riemumielin mukana. Vaihtoehdot työssä kitumiselle ovat: 
vaihda ajatuksia tai vaihda työtä. 
 
Jos ihminen ei rakasta työtään, työ tuhoaa hänet. Jos työtä 
tekee vain siksi, mitä työn avulla saa, elämä on pinnallista ja 
onttoa, monta kerrosta elämää jää näkemättä ja kokematta. Jos 
palkkapäivä on työn kohokohta, ihminen on kutistanut itses-
tään orjan.

Liian monelle työ on pakkopaita, jonka joutuu viisi kertaa vii-
kossa pukemaan päälle. Yli miljoona suomalaista astelee joka 
arkiaamu työpaikalleen ahdistuksesta raskain mielin. He kokevat 
joutuvansa tekemään työtä olosuhteiden pakosta, eivät saavansa 
tehdä sitä. 
 
Omaa suhdetta työhön, työystäviin ja asiakkaisiin pitää kaiken 
aikaa ajatella uudelleen. On purettava paikkansa pitämättömien 
oletusten miinat.
 
On luovuttava sellaisista ajatuksista, jotka tekevät työstä tylsää 
rutiinia ja istutettava tilalle ajatuksia, jotka auttavat innostumaan 
siitä mitä teemme.

Se nyt vaan on tyhmää mollata omaa työtään.
 
Työ voi tempaista meidät korkeuksiin tai lyödä maahan ja viedä 
kaiken. Molempia se tekee taukoamatta: sytyttää ja sammuttaa, 
innostaa ja lannistaa.
 
Työn oikea paikka on sydämessä. Työtä pitää tehdä tunteella ja 
suurella sydämellä, mutta tunteille pitää olla muitakin kohteita 
kuin työ. 

Työtä inhoavalla on yhtä surkea kohtalo kuin sillä, joka pakenee 
elämänsä tyhjyyttä työhön. Molemmat ovat sielultaan rampoja.

Työtä tehdessään ihminen joutuu jatkuvasti valitsemaan, kumpaa 
kumartaa: pomoa vai asiakasta. Valinta tehdään niin nopeasti, että 
sitä ei edes ehdi mieltää valintatilanteeksi. 
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Uusi työoletus lähtee siitä, että on olemassa asioita, jotka kiin-
nostavat sinua, sytyttävät, herättävät henkiin. Haluat tehdä käsil-
läsi jotain tai käyttää päätäsi. Haluat auttaa sairaita tai kirjoittaa, 
myydä koteja tai pitää kauppaa. 

työuupuMus

Se nyt vaan on tyhmää tuhota itsensä työllä.
 
Työuupumus iskee helpoimmin kiltteihin, herkkiin ja ahneisiin 
ihmisiin. Kiltteihin siksi, että he eivät sano ei, herkkiin siksi, että 
he aistivat ja ovat valmiita kantamaan harteillaan koko rykmen-
tin murheet, ahneisiin siksi, että he eivät osaa lopettaa ajoissa 
vaan haluavat kyltymättömästi enemmän ja enemmän. 
 

työyhteisö 

Työyhteisöjen ongelmia ei voi ratkaista tempuilla eikä massiivi-
silla muutosohjelmilla. Pitää perehtyä paljon syvemmälle syihin 
voidakseen vaikuttaa seurauksiin. Hajuvedellä voi muuttaa tun-
kion tuoksua, mutta ei poistaa raatojen lemua.
 

täydellisyys
 
Jos pyrit täydellisyyteen, olet pulassa. Jos mikään ei sinulle riitä, 
olet oravanpyörässä eikä mikään määrä onnistumisia tee sinua 
tyytyväiseksi. Täydellisyyden tavoittelijan on turha edes haa-
veilla onnellisuudesta, sillä hän on oman tyydytystyranniansa 
uhri.
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uhat
 

Uhat organisaatiolle ja ihmisille eivät tule nopeista kriiseistä 
vaan hitaista prosesseista.
 

uhMa
 
Jokaisen pitää uhmata typeriä tapoja ja tyyppejä.
 

uho
 
Tollojen uhon oikeutus tulee siitä, että he tulkitsevat todelli-
suutta kapeasta kokemuspiiristä ja kokevat uhkaa, joka perus-
tuu pelkoon.
 
Uho ei perustu itsetuntoon. Itsevarma käytös ei johdu hyvästä 
itsetunnosta, vaan yrityksestä peittää huono itsetunto.
 

unelMat
 
Ihmeitä ja rahaa syntyy sivutuotteina, kun tehdään sitä, mitä 
pidetään arvokkaana ja rakastetaan tehdä. Toteuttaessaan 
yhteistä unelmaansa ihmiset tulevat tehneeksi ihmeitä.

Kaikilla mieleltään terveillä ihmisillä on unelmia, mutta 
useimpien unelmat eivät koskaan toteudu. Suurin syy on, että 
niitä ei edes yritetä elää todeksi. 

Monen tyrkyn uljas unelma ihanasta julkisuudesta on paljastunut 
pitkäksi painajaiseksi, josta ei herää vaikka haluaisi.

On unelmia, jotka toteutuvat heti. Silloin ihmisen sanotaan elä-
vän unelmaansa.
 

unelMointi
 
Unelmointi voi vapauttaa mielen menneestä, mutta voi olla myös 
pakokeino nyt-hetkestä. Usein kuljemme kapeata polkua, vaikka 
laajakaistakin olisi käytössä.

usko
 
Jos et usko pystyväsi parempaan, et pysty.

Vaikeuksissa nähdään, mihin ihmiset oikeasti uskovat. 
 

uskoMukset
 
Toistaessamme jotakin ajatusta tarpeeksi monta kertaa mieles-
sämme alamme uskoa siihen. Emme enää pidä ajatustamme ole-
tuksena, vaan totuutena, varmana tietona, jonka todenperäisyyttä 
tai tarkoituksenmukaisuutta ei tarvitse edes miettiä. Jäämme hel-
posti jumiin omiin uskomuksiimme.
 
Uskomuksemme eivät paljastu siinä mitä sanomme. Ne paljastu-
vat koko komeudessaan ja karmeudessaan siinä, miten elämme ja 
miten kohtelemme toisiamme ja itseämme.
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uskonnot
 

Uskontojen suuri vaara on ehdottomuus ja siitä kasvava 
fanaattisuus, jossa ei ole tilaa omalle nöyryydelle tai yritystä 
ymmärtää toisenlaisia vakaumuksia.
 
Kysynpä vaan, ovatko uskontotunnit silmien avaamista vai 
sulkemista todellisuudelta? Syvä uskonnollisuus ja lahko-
lainen uskovaisuus ovat kaksi ihan eri asiaa. Todelliseen 
uskonnollisuuteen liittyy elämän ja sen erilaisuuden aito 
arvostaminen, uskovaisuuteen toisin ajattelevien tuomit-
seminen. Tässä maailmanajassa kaikki ahdasmielisyys on 
todella vaarallista, liittyipä se mihin idiotismiin tahansa eikä 
koulun tehtävä ole ainakaan lisätä sitä.
 

uteliaisuus 

Paras tapa ymmärtää maailmaa on tutustua siihen samalla 
asenteella kuin utelias huipputiedemies.
 

uupuMinen
 
Uupumisen syyt ovat syvällä työyhteisön tavoissa toimia ja 
kaikki yhteisön jäsenet ovat »tartunnan saaneita» ja alttiita 
menettämään työkykynsä. Syiden jäljet johtavat kiistatto-
man selvästi huonoon johtamiseen. Kun tavoitteet ovat epä-
selvät, organisaatiota muutellaan liian usein, vaatimukset 
ovat kohtuuttomat ja resurssit täysin riittämättömät, yksilön 
mahdollisuudet selviytyä ovat heikot. 
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vaatiMattoMuus 

Mainio merkitys sanalle vaatimattomuus: se, että ei vaadi.
 

vahvat ja tyhMä ryhMät
 
On kahdenlaisia ryhmiä: vahvoja ja tyhmiä. Vahva ryhmä 
saa hyvässä hengessä aikaan sen mitä se yrittää tehdä. Tyhmä 
ryhmä on tyhmä siksi, että yhdessä toimiessaan ihmiset syystä 
tai ilman syytä tulevat toimineeksi tyhmemmin kuin jokainen 
haluaisi toimia. 
 
Vahvoissa ja viisaissa ryhmissä toimiessaan yksilön osaaminen 
on toisessa potenssissa ja niin sanotusti ylittää itsensä. Riitai-
sissa ja tyhmissä ryhmissä taas ihminen turhautuu, sairastuu ja 
masentuu.
 

vaihtoehdot
 
Jos suunnitelma A ei toimi, kokeile suunnitelmaa B. Onneksi 
aakkosissa on 29 kirjainta. Jos mikään ei toimi, jää kirjaimeen 
Ö. Ihmettely ja luovuus alkaa, kun ihminen ei keksi ratkaisua.
 
Vaihtoehtoja on aina, mutta ne eivät kävele kohti tai lennä päin, 
niitä on mentävä noutamaan.
 

vaikeneMinen
 
Moni ihminen olisi fiksumpi, jos pitäisi suunsa kiinni.
 

Tuntea kaikilla aisteilla. Ihanaa.  
Tietää. Blääh. 
Vaieta. Viisasta.

 
vaikeudet

 
Ihmisen kypsyyden mitta on se, 
miten hän kohtaa vaikeudet. 
Monet etsivät syitä ja syyllisiä,
säälivät itseään ja syyttävät elämää,
fiksut tunnustavat tosiasiat 
ja keskittyvät etsimään ulospääsyä. 
Toinen johtaa kitumiseen, toinen kasvuun. 
 
Vaikeudet testaavat ryhmän.

vakaus

Elämme tilanteessa, jossa vakaus on poikkeus.

vakuuttaMinen
 
Mitä enemmän vakuuttelee, sen vähemmän vakuuttava usein on.

valinta
 
Mielellä on valta valita pelon ja ilon välillä, 
pitää kiinni vanhasta tai vapautua siitä, 
olla kiero tai suora, puhua vai vaieta, 
luottaa tai epäillä, haluta lisää tai tyytyä tähän. 
Valitsemalla väärin päätyy sinne, minne ei halua mennä. 
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valitut palat
 

Ihmiset kertovat pomoilleen vain valittuja paloja totuudesta.
 

valMiudet
 
Ihmisillä on ammatista riippumatta aika lailla samat ongel-
mat, mutta ihan erilaiset valmiudet vastata työn haasteisiin.
 

valo
 
Pimeän jälkeen tulee valo, kyynelten jälkeen ilo.
 

valta
 
Oleta, että sinulla on kaikki valta. Lopeta vasta, kun joku 
pysäyttää sinut perustelemalla miksi joku toinen tapa on 
parempi.
 
Valta ei aina tuo viisautta eikä virkavalta varsinkaan. Koko jul-
kisen vallan ihmiskuva vaatii ravistelua. Liikaa näkee päällik-
köpönötystä ja liian vähän aitoa ihmisten palveluhenkeä.
 
Valta ja arroganssi on vaarallinen (mutta yleinen) yhdistelmä!
 
Valta tekee ihmisestä samalla aikaa säälimättömän että sää-
littävän. Kukaan ei voi olla vallastaan varma. Ei Kummola, ei 
Putin, ei edes Wahlroos.
 
Valtaa ei anneta. Valtuudet annetaan, mutta valta otetaan 
käyttämällä.

Valtaa ei pitäisi koskaan antaa sellaiselle, joka sitä haluaa. Usein 
sen saa ihminen, joka ei ymmärrä edes itseään.
 

vanheMMuus
 
En tiedä arvokkaampaa osaa ihmiselle kuin olla äiti.
 
Ihmisen tärkein tehtävä on olla toiselle tärkeä. 
Lapsi on äidille tärkeä, äiti on lapselle korvaamaton.
 

vapaus

Ihminen on suhteellisen vapaa vaihtamaan tyhmän ja harhaan 
vievän oletuksen toiseen. Tongeilla vaan kiinni ja parempi ajatus 
huonon tilalle.
 
Jos tunnet itsesi vain olosuhteiden orjaksi, et ehkä ole täysin ym-
märtänyt, mistä elämässä on kyse. Kaikki valta tulee vastuunsa 
näkemisestä ja kantamisesta – tarvittaessa esteitä kiertäen tai 
poikkipuiden yli.
 
Niin kauan kun ihminen pelkää, hän ei uskalla ottaa ensim-
mäistä ja ratkaisevaa askelta kohti vapautta.
 
Tutustu uteliaana oikeaan elämään ja tavoitteena vapautua mielen 
itse tehdyistä kahleista eikä vain koristella nykyistä selliä siedettä-
vämmäksi.
 
Vapaa mieli löytää oikean polun. 
 
Vapaa mieli on vahva.
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Vapaana mieli kohoaa, kahlittuna kutistuu.
 
Vapaus ei ole päämäärä, se on mielen tila.
Seurauksista tietää, valitsiko oikein vai väärin.
 

varMuus

Jos lähtee liikkeelle varmana kannastaan, joutuu joko väit-
telyyn tai antamaan periksi. Jos taas aloittaa kuuntelemalla, 
tajuaa pian, miten on fiksua toimia. 
 
Varma ei voi olla mistään.  
Luottaa voi siihen mikä toimii.
Rahalla ei saa luottamusta. 
 
Varmuus on harha. 
 

varovaisuus

Varo varovaisuutta.
 

vastukset
 
Harmaan kiven voi myös kiertää. 
 

vastuu
 
Ihminen on mielestäni itsenäinen silloin kun hän kykenee 
ottamaan vastuun teoistaan eikä automaattisesti alistu toisten 
valtaan.

En usko, että maailma menisi sekasorron tilaan, jos ihmiset lakkai-
sivat alistumasta tai alistamasta.
 
Mitä isompi organisaatio, sitä varmemmin sen käytävillä kulkee 
enemmän vastuun karttajia kuin kantajia. Kyse ei ole henkilön halus-
ta kantaa vastuuta, vaan organisaation tavasta jakaa vastuu niin pie-
niin palasiin, että vastuun epäonnistumisesta voi aina siirtää toisille.
 
Valtava määrä luovaa voimaa ja elämän energiaa tuhlautuu siksi, 
että ihmiset tyytyvät hiirulaisen osaan ja potkivat vastuun palloa 
pois omalta tontiltaan.
 

veMpaiMet
 
Ei pidä suuttua teknisille vempaimille. 
Tietokoneet olkoon poikkeus.
 

venyMinen
 
Älä sano, ettet pysty. 
Et tiedä, paljonko pystyt venymään.
 

vertaaMinen
 
Kaikki on täydellistä, jos ei vertaa.
 

verukkeet
 
Syiden lisäksi kannattaa yrittää selvittää verukkeet, joiden varjol-
la ei haeta ratkaisua johonkin akuuttiin ongelmaan.
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viat
 

Ihminen, joka etsii ja löytää vikaa vain toisista, on harvoin jos 
koskaan kovin vakuuttava.
 

viina
 
Viinastahan puhutaan nautintoaineena, mutta huume tai 
myrkky se on, vaikka tuottaakin nautintoa niin kuin monet 
muutkin vaaralliset aineet.
Oma syyni olla juomatta on se, että huumattuna mieli ei pysty 
kokemaan elämää ja hyvä vaikutus perustuu siihen, että huume 
turruttaa mielessä olevan tuskan.
 

viisaus
 
Enemmän kuin valtaa, ihminen tarvitsee viisautta.  
Viisaus ilmenee kahdella tavalla ja tasolla:  
1. miten ihminen toimii (mitä sanoo ja tekee) ja 
2. mitä hän EI tee (jättää sanomatta ja tekemättä).
 
Viisaat toimivat toisin.
 
Viisas ihminen tajuaa paitsi viettävänsä omaa elämäänsä, myös 
tuottavansa sitä toisille. On eri asia miettiä sitä, millaista arkea 
haluaa viettää kuin se, millaista haluaa tuottaa.

Nöyryys on suurta viisautta.
 

vika
 
Harva löytää mitään vikaa omasta ymmärryksestään.
 

vireys
 
Mitä enemmän työt ovat aivotyötä, jossa tarvitaan luovuutta ja 
innostusta, sitä enemmän työn tulokset riippuvat siitä, kuinka 
vireänä ihminen pystyy työtään tekemään.
 

virheet
 
Kaikkia virheitä ei kannata,  
ehdi eikä tarvitse tehdä itse.
 
Kodeissa, koulussa ja työpaikoilla elää elinvoimaisena kulttuuri, 
jossa jokainen virhe on epäonnistuminen ja huomautuksen tai 
pikku puhuttelun paikka. Huomiomme ei luontaisesti kiinnity 
siihen, minkä teimme oikein, vaan siihen, mitä emme osanneet.
 
On parempiakin tapoja oppia kuin tekemällä kaikki virheet itse.
 
Ryntäämällä hätäisesti havainnosta tekemiseen junnaamme van-
hassa uomassa, toistamme samoja virheitä päivästä ja vuodesta 
toiseen, eikä synny mitään uutta. 
 
Virheistä oppii.
Siksi aion tehdä niitä edelleen.
 
Virheitä pelkäämällä tekee yhden.
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virta
 

Ihmiskunnalla on pari muutakin isoa ongelmaa ympäristön ja 
talouden lisäksi. Valitettavasti mielemme on kovin kehittymä-
tön käsittelemään virtaavia liikuntoja ja havaitsemaan syy-seu-
raus -suhteita varsinkin silloin, kun mittalaitteemme ei edes 
havaitse ilmiötä.
 
Virta vetää meitä kohti keskinkertaista, tavallista, totunnaista, 
mekaanista, latteaa ja hengetöntä. Jos sinne ei halua mennä, on 
joko tehtävä jotain tai kärsittävä.
 

virtaus

Virtaukseen pääsemisen ehtona on, että ihminen antaa tekemi-
sen temmata itsensä taivaisiin.
 

voiMaantuMinen
 
Kun minästä kasvaa me, ihminen ei menetä omaa voimaansa, 
vaan saa voimaa toisilta.
 

voiMavarat
 
Ihmissysteemeissä on paljon piileviä tekijöitä, joiden voiman 
viisaat johtajat ihmisissä tunnistavat ja osaavat hyödyntää.

 

vuorovaikutus
 
Silloin kun korostetaan vuorovaikutusta, mieltä katsotaan elävän 
liikunnon osana ja huomio kiinnitetään kokonaisuuteen sen sijaan, 
että yritettäisiin korjata sen yhtä osaa. Näkökulman muutos vähen-
tää itsekeskeisyyttä tai poistaa sen kokonaan.
 

väittely
 
Väittelyssä voi oppia, vänkäämisessä se ei ole edes tarkoitus.
 

välineet 
 
Kynä ja paperi rakentavat ällistyttävän tehokkaasti sillan omaan 
mieleen, suoran yhteyden itseen.
 

välittäMinen
 
Onneksi on valtavasti ihmisiä, jotka välittävät mitä heille ja muille 
tapahtuu.
 

värjäys
 
Mieli värjää maailman.
 

väärä viesti
 
Päähämme on taottu monta väärää viestiä.
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yhdessä
 
Jokainen on osa ihmettä. Yksin ei kukaan paljoa ole, toisten 
kanssa koko maailma.
 

yhdessä tekeMinen
 
Kyky tulla toimeen toisten kanssa on ehkä tärkein taito elämässä. 
Mitä paremmin sen osaa, sitä antoisampaa on elämä.
 
Yhdessä tekeminen ei ole periaatteessa vaikeata. Me kaikki odo-
tamme tai toivomme hyvältä yhteistyöltä suurin piirtein samoja 
asioita.
 

yhteinen
 
Jos ihminen etsii eroja, hän löytää erilaisuutta. Kun hakee yhteis-
tä, löytää yhteyden.
 

yhteinen kohtalo
 
Jaamme yhteistä kohtaloa, haluamme tai emme. Kukaan ei pääse 
karkuun ilmassa leviävää aivosaastetta, koska se ei ole erityksissä 
ihmisen sisällä, vaan heijastuu kaikkeen ja leijailee ilmassa. 
 
Yhteistä kohtaloa rakennamme, kukaan ei pääse maailmaa pa-
koon.
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yhteinen tahto

Yhteinen tahto ei edellytä sitä, että kaikki ovat samaa mieltä, 
vaan sitä, että joukko ihmisiä haluaa samaa ja tekee sitä 
yhdessä.
Harmonia ei ole sitä, että kaikki laulavat samaa nuottia. 
Se syntyy, kun erilaiset nuotit soivat kauniisti yhdessä.
 
Yhteinen tahto on se, mikä toteutuu. Kun sitä ei ole, toteutuu 
sekaannus.

yhteistyö 

Yhteistyön rakentamisessa kapea ihmiskuva ja sokea systee-
miusko on tuhoisa yhdistelmä.
 
Egoilla ei pitkälle pötkitä. Ilman toisia ei tule tuloksia.
 
Hyvä ei synny soolona.
 
Ihmiset on tarkoitettu elämään ja toimimaan yhdessä eikä sel-
viytymään yksin. Tarvitsemme toisiamme ja tiedämme sen.
 
Menestyvä yritys ei koskaan ole yhden miehen show. 
 
Miten monen ihmisen työtä onkaan tarvittu jokaisen nautti-
mamme suupalan ja saamamme palvelun eteen.
 
Nopea tapa tuhota yhteistyö on olla puuttumatta huonoon 
käytökseen  
ja hiljaa sallia paskamaisuus ja poikkipuiden heittäjät.

Ongelmamme yhteistyön alueella ovat pääosin ihan itse aiheu-
tettuja.
 
Ratkaisevaa ei ole, mitä ihminen osaa yksilönä tehdä, vaan se, 
mitä hän saa itsestään irti toimiessaan toisten kanssa.
 
Ratkaisua yhteistyön ongelmiin on etsitty väärästä paikasta. Se 
ei löydy rakenteista eikä korvien välistä, aivoistamme. On kat-
sottava, mitä tapahtuu ihmisten välillä.

Väärien oletusten vaihtaminen elvyttää yhteistyön.
 

yhteisö
 
Aitoa yhteisöä ei synny, jos ihmiset vain valjastetaan toteuttamaan 
jossakin muualla tehtyjä suunnitelmia. Jos halutaan elävä yhteisö, 
ihmisten on saatava vaikuttaa asioihin - ei vain siihen, miten asiat 
tehdään, vaan myös siihen, mitkä ovat tärkeitä asioita.
 

yhtenä toiMiMinen
 
Kun minästä kasvaa me, alamme toimia tavalla, joka on enemmän 
kuin yhdessä tekemistä. Silloin toimimme yhtenä. 
 

yhteys
 
Ei maailman muuttamiseksi paljon tarvita.  
Katse syvälle silmiin ja kaunis ajatus.  
Kaksi maailmaa muuttuu, ainakin hetkeksi,  
kun minät sulavat ja syntyy yhteys.
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Elämää ei voi omistaa, se on yhteistä ja kuuluu kaikille. 
Yhteys toisiin ei katoa edes silloin, kun tie vie eri suuntiin. 
Sydän säilöö tunteet ja muuttaa ne muistoiksi.
 
Kahden ihmisen aivojen välillä on näkymätön silta, jonka ansi-
osta pystymme paitsi tuntemaan toistemme ajatuksia ja tun-
teita, myös aavistamaan toisten aikeet. 
 
Tärkeintä on yhteys. 
Kauneinta on suora yhteys kaikkiin ja kaikkeen.

Yhteys toiseen on onnea, jonka menettää keskittymällä liikaa 
itseensä.
 
Yhteys toisiin herättää meidät henkiin.
 
Yhteyttä toisiin ei voi katkaista, vaikka haluaisi. Sen voi kyllä 
kieltää ja olla tiedostamatta. Silti se on.
 

yksiarvoisuus

Eivätkä ne vanhat ajat olleet ihan niin lutuisia kuin kuvitellaan. 
Yksiarvoisuus on yksi suurimmista uhkista maailmassa, koska 
sen luullaan oikeuttavan väkivallan.
 

yksilöllisyys

Yksikään asiakas ei halua olla eikä ajattele olevansa yksi tuhan-
sien joukossa.

 

Yksilöllisyyden korostaminen on johtanut itsekkyyden kulttuurin 
kukoistamiseen. Työyhteisöissä itsekkyyttä ei ole pelkästään hy-
väksytty, sitä on suorastaan pönkitetty monin tavoin. 
 

yksinkertaisuus
 
Maailma on niin monimutkainen, että ymmärtääkseen sitä on itse 
pysyttävä yksinkertaisena ja nöyränä.
 

ylellisyys
 
Mihinkään ei ihminen totu niin nopeasti kuin ylellisiin oloihin.
 
Yhteys toisiin on elämän ylellisyyttä.
 

yleMMyydentunto
 
Näytätte tietävän muita paremmin mikä on oikein ja sopivaa. 
Tuollainen täyttää ylemmyydentunteen kriteerit.
 

yliMielisyys
 
Ylimielisyys ei yleensä muutu euroiksi.
 
Öykkärimäisesti, kovakorvaisesti ja itseriittoisesti toimiva johto 
maksaa kovaa hintaa käyttäytymisestään, sillä se ei saa ihmisiä 
puolelleen.
 

yMMärrys
 
Helpompi on tuomita kuin ymmärtää. 
Kun ymmärtää, ei tuomitse.
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yMMärtää 

halu ymmärTää 
ToisTa on hyvä 

lähTökohTa 
hyvälle 

yhTeisTyölle.
 

yrittäjyys
 
Suomessa on suorastaan nihkeää suhtautumista yrittäjyyteen. 
Jopa presidentti Halonen kehtasi nyrpistellä pressadokumentis-
sa yrittäjille suoraan päin naamaa. 
Suurin ero yrittäjän ja muiden työläisten duunissa on riskin 
luonteessa. Toiselta menee pahimmassa tapauksessa vain työ-
paikka, toiselta omaisuus, maine ja tulevaisuus.
 
Yrittäjyys on sitä, että esteiden edessä ei lakkaa toimimasta, vaan 
etsii tuoreita tapoja nähdä ja tehdä. Etsii kunnes onnistuu. Yrittä-
jyys nostaa Suomen ja auttaa jokaista ihmistä nousemaan uudelle 
tasolle.

yrittäjyyskasvatus
 
Yrittäjyyskasvatus on kansalaiskasvatusta. Sen tavoitteena ei tulisi 
olla niinkään kasvattaa yrittäjiä kuin opettaa kaikkia ymmärtämään 
millainen voima yrittäjyys on ja mitä maasta ja maailmasta puut-
tuisi ilman yrittäjiä.
 

yrittäMinen
 
Ihminen ei yritä. Hän joko tekee tai ei tee. Se pitää tehdä, mitä on 
tehtävä. Sitä ei pidä tehdä, mitä ei kannata tehdä.
 
Isot yritykset ja työntekijäjärjestöt hallitsevat henkistä ilmastoa ja 
kuvittelevat liikoja itsestään. Ilman yrittäjiä tämä maa romahtaisi. 
Kiitosta me yrittäjät emme odota. Jos saamme tilaa toimia, se riit-
tää. Yrittäjä raivaa itse tiensä, jos häntä ei sääntelyllä ja holhoami-
sella estetä sitä tekemästä.
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Suurin syy epäonnistumiseen ei ole se, että emme osaa tehdä 
jotakin asiaa. Suurin syy on, että emme edes yritä tehdä sitä. 

Yrittäjää ei lannista mikään.

yritykset
 
Yritykset ovat riistäytyneet ihmisten käsistä. Niistä on tullut 
ihmisten isäntiä eikä palvelijoita.
 
Yrityksillä on kaksi vaihtoehtoa: kiehtoa tai kuihtua.

ystävyys
 
Elämän ydin on ystävyyttä.
 
Kun ystävyys on aitoa,   
vuodet eivät erota,  
vaan yhdistävät. 
 
Ystävyys on arvo, jolla ei ole hintaa.
 
Ystävyys on huone hyvällä maisemalla.
 

ystävät

 
Elämä ilman ystäviä on kulkemista erämaassa yksin. 
Ei sellaista voi elämiseksi sanoa. 
Ihminen tarvitsee toisia ollakseen ihminen. 
 
Minä kohotan kuplaisen maljan kaikille Ystävilleni, 
te kohotatte minua olemalla olemassa.
Kiitollisena koetan - niin anteliaasti kuin osaan,
välittää teiltä saamaani voimaa edelleen,
koska ajattelen, että juuri siksi me elämme.
 

yö
 
Pimeimmänkin yön jälkeen sarastaa aamu.
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Alahuhta 
Olisi tavattoman surullista, jos yrityk-
sessämme olisi yksikin ihminen, joka 
kokee, että hän ei saa työssään olla 
oma itsensä.
Matti Alahuhta
 
Beatles 
And in the end, the love you take 
equals to the love you make. 
The Beatles: The End
 
Blanchard 
Säännöt synnyttävät robotteja. 
Systeemeillä autetaan saavuttamaan 
haluttu tulos. 
Ken Blanchard 
 
Block 
Ongelmat ovat vain oireita, niiden 
juuret ovat paljon syvemmällä.
Peter Block
 
Bohm 
Suora näkeminen avaa oven vapau-
teen, ystävyyteen ja rakkauteen.
David Bohm
 
Branson 
Lapset ja yritykset kukoistavat 
kehuttaessa.
Richard Branson
 
Csikszenmihalyi 
Onni ei tapahdu meille, se on jotakin 
jonka saamme tapahtumaan.
Mihaly Csikszentmihalyi
 
Drucker 
Organisaation tärkein tehtävä on 
luoda asiakas.
Peter F Drucker
 
Fredrickson 
Älä ole positiivinen, koska se myrkyt-
tää mielesi. Kielteisyys on tärkeää, 
kukaan ei voi kukoistaa ilman sitä.
Barbara Fredrickson
 

Gleeson 
Käytä kekseliäisyyttäsi tehtävän loppuun 
suorittamiseen, älä sen siirtämiseen.
Kelly Gleeson
 
Goleman 
Ystävällisyys kuuluu aivojemme 
oletusasetuksiin.
Daniel Goleman
 
Grönblom 
Vain se, joka voi hyvin, voi antaa 
hyvää palvelua.
Rabbe Grönblom 
 
Harrison 
Ystäviä ei pidä arvioida mikroskoopilla.
George Harrison
 
Hautala 
Takki auki ei kannata mennä mihinkään. 
Markku Hautala
 
Hendrix 
I´m not here to talk, I´m here to play.
Jimi Hendrix 
 
Häkkinen 
Ihminen tarvitsee syyn nousta aamulla. 
Mika Häkkinen
 
Jönsson 
Voin ajatella, että minulla ei ole aikaa, mut-
ta yhtä hyvin voin kuvitella, että minulla on 
paljon aikaa. Kun aloin kuvitella, että minul-
la on paljon aikaa ja lisäksi sanoin sen ää-
neen, minä myös sain paljon aikaa.
Bodil Jönsson
 
Kamprad 
Niin paljon on vielä tekemättä. Mikä 
loistava tulevaisuus!
Ingvar Kamprad
 

lainalauseet
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King 
Olipa elämäntehtäväsi on mikä ta-
hansa,
tee se niin hyvin, että yksikään eläväi-
nen ei tekisi sitä paremmin.
Jos osaksesi tulee toimia kadunla-
kaisijana, lakaise katuja niin kuin 
Michelangelo maalasi, Beethoven sä-
velsi ja Shakespeare kirjoitti runoja.
Martin Luther King 
 
Krishnamurti 
Me olemme maailma ja 
maailma on me. 
Jiddu Krishnamurti
 
Kurkilahti 
Pomosta joko säteilee energiaa ryh-
män jäseniin tai ryhmän energia me-
nee pomon ylläpitämiseen.
Lasse Kurkilahti 
 
Maslow 
Muusikon on saatava soittaa,
taiteilijan täytyy maalata,
runoilijan pitää kirjoittaa,
että hän voisi elää itsenään. 
Mitä ihminen voi olla,
sitä hänen on saatava olla.
Abraham Maslow
 
Yhteiskunnan henkisen hyvinvoinnin 
kannalta elämä työssä on tärkeämpää 
kuin kasvatus. Hyvä työyhteisö tai tii-
mi voi auttaa ihmistä siinä missä tera-
pia ei tehoa. 
Abraham Maslow
 
McCarthy 
Älä murehdi myynnistä. Kun keskityt 
asiakkaaseen, rahaa tulee.
Pat McCarthy
 
Neuvonen 
Ei ole sellaista talouselämässä epä-
onnistunutta, joka pystyisi olemaan 
sitä mieltä, että vika on ollut hänes-

sä. Ihminen etsii oman epäonnistumi-
sensa syitä vähintään 30 metrin etäi-
syydeltä. 
Alpo Neuvonen 
 
Nurmio 
Jos ihminen ei elämässään, 
ymmärrä muita kuin itseänsä, 
hän on vain tylsä näyttelijä, 
ja näyttelee väärässä näytelmässä.
Tuomari Nurmio: Vielä yksi opetus
 
Ollila 
Ole realisti, vaadi mahdottomia – 
itseltäsi. 
Jorma Ollila
 
Peltola 
Nyt on hyvin.
Kalevi Peltola
 
Perttilä 
Kaikkia uusia asioita enemmistö 
vastustaa aina.
Eino Perttilä
 
Peters 
Voimattomuus on mielentila. Jos ajat-
telet olevasi voimaton, sinä olet.
Tom Peters
 
Maailma on hassu paikka. Miksi et 
tepastelisi paraatissa intohimolla?
Tom Peters
 
Jokainen tuulen henkäys, jokainen lu-
mikuuro, jokainen hyvä uutinen on 
ihme. Maistele niitä. Et ole täällä ikui-
sesti.
Tom Peters
 
Keskinkertaisuutta palvovat johta-
jat ovat tehneet yrityksistä tylsyyden 
bunkkereita, jotka imevät ihmisistä 
elämän mehun.
Tom Peters
 

Robinson 
Jos et ole valmis olemaan väärässä, 
et koskaan keksi mitään aitoa.
Ken Robinson
 
Roddick 
Ratkaisevaa on, miten saat ajan maa-
nantaista perjantaihin tuntumaan elä-
miseltä eikä kitumiselta.
Anita Roddick
 
Saarinen 
Ihminen ei voi kukoistaa, jos hän ei 
anna itselleen lupaa kukoistaa.
Esa Saarinen
 
Ihmisen vaihtoehdot: kukoistuskierre 
tai rapistumisliuku.
Esa Saarinen
 
Olet aina enemmän kuin mikään käsi-
tys itsestäsi.
Esa Saarinen
 
Senge 
Kaiken tekemisen tarkoitus on muut-
taa maailmaa, tehdä siitä parempi 
paikka.
Peter Senge
 
Tulos on ykkösasia vain keskinkertai-
sissa yrityksissä.
Peter Senge
 
Sibelius 
Jokaisen nuotin täytyy elää. 
Jean Sibelius
 
Suhola 
Autuaita ovat ne, jotka osaavat nau-
raa itselleen, koska heiltä ei tule hupia 
puuttumaan.
Aino Suhola
 

Terentjeff 
Jos kartta ja maasto eivät täsmää, maasto 
on voimassa.
Jorma Terentjeff
 
Townsend 
Jollet pysty suorittamaan jotakin erinomai-
sesti, älä suorita sitä lainkaan. Jos et onnis-
tu erinomaisesti, se ei ole tuottoisaa eikä 
hauskaa. Jollei tuotto eikä hauskuus ole 
motiivisi, mitä hemmettiä täällä teet?
Robert Townsend
 
Ulfsson 
Viimeinen pätkä jokaisen on kuljettava itse.
Birgitta Ulfsson
 
Walton 
Ei ole kerta kaikkiaan mitään rajoja sil-
le, mitä tavalliset ihmiset voivat saada ai-
kaan kun he saavat mahdollisuuden teh-
dä parhaansa.
Sam Walton
 
Walton 
Mitä suuremmaksi kasvamme, sitä oleelli-
sempaa on osata ajatella pienesti. Olemme 
tulleet suureksi toimimalla niin kuin pieni 
yritys toimii.
Sam Walton
 
Byrokratiaa ei päätetä tehdä, sitä syntyy 
egojen pullistelusta.
Sam Walton
 
Wistrand 
Johtajuus on tarmon antamista.
Birgitta Wistrand

Zohar 
Muutos on yritysmaailman suuri valhe. 
Mikään ei muutu, koska tarkoituskaan ei 
ole todella muuttaa mitään todellista.
Danah Zohar




