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Pikkusiskoilleni, jotka ovat syntymästään asti 

innoittaneet minua elämään myötätuntoisesti, 

määrätietoisesti ja vahvana sekä olemaan 

tietoisempi siitä ihmisestä, joksi kasvan päivä 

päivältä. He ovat opettaneet minulle, että 

paras tie toisten rakastamiseen alkaa itsensä 

rakastamisesta. Heidän horjumaton rakkautensa 

on kaikki, mitä isosisko voi toivoa.





Listojen laatiminen – niiden kirjoittaminen tai hahmottelu mielessä 

– on olennainen osa arkeamme. Oli kyseessä sitten päivän tehtävien 

raapustaminen paperille, elämänmittaisten tavoitteiden kartoitus tai 

kymmenen suosikkibiisin asettaminen järjestykseen, luomamme listat 

paljastavat toiveitamme ja syvimpiä ajatuksiamme.

Olen ollut todellinen listanlaatija koko elämäni. Töissä tasa painoilen 

kolmen eri listan kanssa, jotta saan pidettyä langat käsissäni. Yksi 

ensimmäisistä blogeistani keskittyi suosikkiasioideni listaukseen ja 

oli osuvasti nimeltään Miss Lists. Viime aikoina olen ymmärtänyt, 

että listojen ei tarvitse koostua vain muistettavista asioista tai 

työtehtävistä. Ne voivat olla myös työkalu itsensä löytämiseen ja 

hauskanpitoon.

Tämä päiväkirja auttaa tekemään vuoden jokaisesta viikosta 

harkitumman ja elinvoimaisemman. Pääset tavoitteisiisi, kun 

katsot syvälle sisimpääsi ja paljastat siellä piilevän viisauden ja 

itseluottamuksen. Aloita matkasi uteliaalla mielellä ja valmistaudu 

kohtaamaan kaikki se kauneus, ilo, luovuus ja voima, joka sinussa jo on.

Voit aloittaa kirjan sen ensimmäisestä listasta tai hypätä meneillään 

olevaan vuodenaikaan. Käytä kirjaa kuten haluat! Selaile sivuja, aisti eri 

vuodenaikojen tunnelma ja nauti itsetutkiskelusta. Tästä vuodesta on 

tulossa parempi kuin mistään aiemmasta, enkä voisi olla onnellisempi 

siitä, että saan olla osa matkaasi.

Iloista aikaa listojen parissa!





Juuri tällä hetkellä kokonainen yhteisö on samalla itsensä 

tutkiskelun ja löytämisen matkalla! Osallistu ja tutustu 

muihin sosiaalisessa mediassa jakamalla viikoittaisia listojasi 

tunnisteella #52ListsProject. Voimme oppia niin paljon 

katsomalla sisimpäämme. Ja vielä enemmän saamme, 

kun jaamme yhteisiä kokemuksiamme ja iloitsemme 

eroavaisuuksista yhteisönä. Saat matkasi varrella ehkä jopa 

uusia ystäviä, kun jaat listojasi somessa! Löydät minut nimellä 

@mooreaseal. Seuraan innolla matkaasi vuodenaikojen 

vaihtuessa.

Osallistu osoitteessa MooreaSeal.com/pages/52Lists

Liity seuraan
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että elät kaunista elämää.
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