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Miehelleni Maxille. Sen ymmärryksen kautta, 

että pystymme olemaan onnellisia omillamme, 

valitsemme päivittäin olla toistemme kanssa. 

Rakkautemme perustana on henkilökohtaisen 

onnen tavoittelu ja ajatus siitä, että kaikki 

se, mitä teemme yksilöinä, mahdollistaa 

toisen rakastamisen. En voi kuvitella 

elämänkumppanikseni ketään niin huomaavaista 

ja tavoitteellista oman tiensä kulkijaa kuin 

rakkaan mieheni. Saan päivittäin lahjaksi 

mahdollisuuden valita sinut yhä uudelleen.





Suuren osan elämääni olen asettanut etusijalle niin monia asioita 

onnellisuuteni kustannuksella. Jopa jaloimmat ja hyväsydämisimmät 

aikeet voivat joskus etäännyttää meidät niistä asioista, jotka 

maadoittavat meidät ja saavat meidät kukoistamaan. Uskon syvästi 

siihen, että lähellä oleviin ihmisiin kannattaa panostaa: ystäviin, 

perheeseen, jopa tuntemattomiin. Asetan töissäni itselleni suuria 

tavoitteita ja täytän päiväni tehtävillä niin kotona kuin toimistollakin. 

Tajusin kuitenkin, että silloinkin kun saavutan hankalimmat 

tavoitteeni ja koen tekeväni lähipiirini ylpeäksi, en tunne olevani 

niin onnellinen kuin voisin olla. Ymmärsin, että suurimman osan 

elämästäni olen työntänyt onnellisuuden tavoitelistani hännille. 

Olen nähnyt onnellisuuden mahdollisena lopputuloksena 

saavuttaessani jotain muuta, mutta en ole antanut onnellisuuden 

olla päätavoitteeni.

On helppoa unohtaa, että onnellinen elämä vaatii päättäväisyyttä 

ja harjoittelua aivan kuten pianonsoiton oppiminen, työtavoitteiden 

saavuttaminen ja kodin siivoaminen. Ja tiedätkö mitä ansaitset 

vielä enemmän kuin mahtavan työn, kauniin kodin tai täydellisen 

perheen? Ansaitset paljon onnea ja iloa! Kun harjoitat oman onnesi 

tavoittelua, saavutat iloa ja täyttymystä kaikilla elämänalueillasi. 

Sinä olet onnellisuutesi lähde, ja viikoittaisella harjoittelulla saamme 

yhdessä tuloksia. Muista tulevan vuoden kuluessa, että ilon juuret 

ovat jo sinussa. Varaamalla aikaa onnelliseksi tekevien asioiden 

ajatteluun ja kirjaamiseen – ehkäpä kuppi suosikkiteetä kädessäsi 

ja viltti jaloillasi – saat kosketuksen sisimpääsi ja luot lisää iloa, 

tasapainoa ja positiivisuutta elämääsi. Oletko valmis? Nyt on aika 

olla onnellinen!





Koska olet valinnut tämän kirjan, olet jo aloittanut onnellisuuden 

tavoittelun. Koko 52 Lists -yhteisö odottaa pääsevänsä 

osaksi uskomatonta kokemustasi! Tämä listanlaatijoiden suuri 

maailmanlaajuinen joukko tukee ja rohkaisee sinua matkallasi, 

kun etsit avaimia itsesi näköiseen onnellisuuteen. Käytä 

sosiaalisessa mediassa tunnistetta #52HappyLists löytääksesi 

muut samaa kirjaa täyttävät ihmiset.

Jos haluat vielä enemmän inspiraatiota itsesi kehittämiseen 

ja hauskuutta listojen muodossa, etsi tunnisteella #52Lists ja 

näet, mitä kaikkea 52-kirjojen ystävät ja fanit ovat matkallaan 

löytäneet.

Entä haluatko tietää, millä muilla tavoin voit osallistua 52-listojen 

maailmanlaajuiseen yhteisöön? Käy osoitteessa MooreaSeal.

com/pages/52Lists
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TEE LISTA NIISTÄ ASIOISTA, JOTKA TEKEVÄT 

SINUT JUURI NYT ONNELLISEKSI.

Lista 1
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opettelu. Aloitetaan nyt! Valitse yksi asia 

listaltasi ja mieti, miten voit muuntaa sen 

päivittäiseksi onnellisuuden harjoitteluksi.
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KIRJAA TÄHÄN TYÖPÄIVÄSI 

JA VAPAA-AIKASI RUTIINIT.

Lista 2



21

TOIMI: Ympyröi kaikki ne rutiinit, jotka 

tuottavat iloa, ja vedä yli kaikki ne, joista et 

pidä. Mikä ympyröidyissä kohdissa saa sinut 

iloiseksi?
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TEE LUETTELO KAIKISTA NIISTÄ ASIOISTA, 

JOISSA OLET TODELLA HYVÄ.
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