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Mistä on kysymys?
Elämäntapamuutoksista ja muutoksesta yleensä on puhuttu ja
kirjoitettu jo valtavasti. Vaikka me käsittelemme samaa teemaa,
uskallamme väittää, että tämän kirjan näkökulma muutosten
tekemiseen poikkeaa siitä, miten aiheesta yleensä puhutaan
ja kirjoitetaan.
Vaikka monet ovat onnistuneet tekemään elämässään suuriakin muutoksia itsekurinsa ja tahdonvoimansa avulla, on vielä
moninkertainen määrä niitä, jotka eivät ole saaneet haluamiaan
muutoksia aikaan yrityksistään huolimatta. Tässä kirjassa me etsimme muutoksen tekemisen uutta paradigmaa, ajattelutapaa,
josta käsin nekin ihmiset, jotka eivät ole onnistuneet muutospyrkimyksissään perinteisellä tavalla, voisivat onnistua. Samalla
pyrimme osoittamaan, että tahdonvoima ja itsekuri eivät välttämättä ole niitä ainoita tekijöitä, joilla muutoksia elämäntavoissa
ja elämässä yleensä voidaan saada aikaan.
Lukijana sinulla on ehdoton yksinoikeus päättää, lähdetkö muutoksen tielle vai jatkatko elämääsi niin kuin tähänkin asti. Ihmisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että hän saa päättää itse
toiminnastaan eikä hänen tarvitse alistua toisten käskettäväksi.
Tällöin motivaatio muutokseen voi kummuta ihmisestä itsestään
eikä se perustu ulkoiseen pakkoon tai muiden odotuksiin.
Me emme kerro sinulle, mitä valintoja sinun pitää elämässäsi tehdä. Sinä teet itse valintasi, kuljet omat polkusi. Me emme
myöskään ole kieltämässä ketään käyttämästä perinteistä ajattelutapaa oman muutoksensa eteenpäin viemiseen. Jos tunnet,
että pystyt tekemään haluamiasi muutoksia itsekurin ja lujan
tahdon voimalla, me sanomme sinulle: Anna mennä! Toivomme
vilpittömästi, että onnistut saavuttamaan tavoitteesi.
Kirjan alussa kuvaamme lyhyesti perinteisen muutoksen ajattelutapaa omien kokemustemme kautta. Tarkoituksenamme on
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luoda vertailukohtaa sille ajattelumallille, jonka kirjassa esittelemme. Vaikka vanha ja uusi muutostyyppi näyttäytyvät erilaisina ja joskus jopa vastakkaisina, ne ovat samanarvoisia: kummallakin tavalla on mahdollista onnistua. Oikeaa ja väärää tapaa
muutosten tekemisessä ei ole.
Me haluamme lähteä etsimään uutta onnistumisen tapaa. Olisi
hienoa, jos lähtisit matkalle mukaan.
Killinkoskella, Rauhan majassa, Aleksis Kiven päivänä 2020
Rauno Korpi ja Pertti Tanhua

