
 

 

Lämmin kiitos liittymisestäsi postituslistalleni, olet nyt osa lähipiiriäni. Tervetuloa mukaan! 

Sinä olet nyt niiden joukossa, jotka saavat ensimmäisenä tiedon uutuuksista ja kursseista. Saat ohjausta jopa 
veloituksetta ja vain lähipiiriläiset saavat erikoistarjouksia, joita muille ei tarjota. Tulet saamaan minulta viestin 

noin kerran kuukaudessa, joten merkitsethän osoitteeni sirpa@enchantedlife.fi  osoitekirjaasi.  

Liittymislahjana voit tehdä alla olevan testin, joka kertoo sinulle, kuunteletko eniten mieltäsi, kehoasi vai 

sydäntäsi. Testi on leikkimielinen eikä sitä tule ottaa turhan vakavasti. Tässä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia 

eivätkä pistemäärät kerro parhaimmasta vastauksesta. 

Valitse se vastaus, joka on lähimpänä yleistä toimintatapaasi. Voit myös jättää vastaamatta, jolloin et saa yhtään 

pistettä siitä kysymyksestä. Vastaamatta jättäminen kuitenkin vääristää lopputulosta hieman. 

Teethän testin kokonaan ennen kuin lasket pisteesi ja luet tuloksesi viimeiseltä sivulta. 

Tunnetko itsesi -testi 

1) Olet lähdössä juhliin. Miten valitset vaatteesi? 

• Sen hetkisen fiiliksen perusteella.   3p 

• Juhlien luonteen mukaan.    1p 

• Valitsen asun, jossa viihdyn parhaiten.   2p 

 

2) Sinulle tarjotaan mahdollisuutta lisäansioihin. Miten teet päätöksen lähdetkö mukaan vai et? 

• Punnitsen tarkkaan plussat ja miinukset, ehkä teen ihan listankin. 1p 

• Pohdin, saanko uusia ystäviä ja onko se hauskaa.  3p 

• Tarvitsen lisää faktoja paljonko voin ansaita ja miten.  2p 

 

3) Tuntematon vanha rouva tulee luoksesi ja haluaa antaa sinulle sata tonnia rahaa. Miten toimit? 

• Kiitän kauniisti ja otan rahat.    1p 

• Haluaisin ottaa osan rahoista, mutta epäilen rouvan mielenterveyttä. En ota rahoja. 2p 

• En ota rahoja ja kysyn voinko auttaa jotenkin.  3p 

 

4) Suunnittelet lomamatkaa. Miten valitset kohteen? 

• Valitsen kohteen, jossa olen käynyt ennenkin ja viihdyn mainiosti. 2p 

• Valitsen kohteen, jossa en ole käynyt koskaan ennen.  3p 

• Valitsen turvallisen kohteen ja kysyn muidenkin mielipidettä.  1p 
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5) Olet nälkäinen ja tarvitset nopeasti syötävää. Mitä valitset? 

• Valitsen ruokaa, joka täyttää nopeasti enkä välitä terveellisyydestä. 1p 

• Valitsen suklaata tai pientä naposteltavaa. Syön kunnolla myöhemmin. 3p 

• Ostan smoothien ja teen kotona ruuan, joka valmistuu nopeasti. 2p 

 

6) Joku on eri mieltä kanssasi, mutta tiedät olevasi oikeassa. Kuinka toimit? 

• Annan hänen pitää mielipiteensä ja pidän myös itse omani. 3p 

• Kuuntelen hänen kantansa ja olen valmis tarkistamaan omaani. 2p 

• Esitän hänelle oman kantani ja perustelen sen kunnolla.  1p 

 

7) Haluaisit hankkia itsellesi kalliin tuotteen tai asian, joka tuottaisi sinulle suurta iloa ja olisi lisäksi myös 

hyödyllinen. Sinulla ei kuitenkaan olisi juuri nyt varaa siihen. Kuinka toimit? 

• Kerään rahat ja teen hankinnan sitten, kun rahat ovat koossa. 2p 

• Hankin tuotteen ja luotan, että lisärahaa elämiseen ilmestyy jostakin. 3p 

• Otan luottoa saadakseni tuotteen.   1p 

 

8) Sinun ei tee mieli syödä aamupalaa juuri tänään. Miten toimit? 

• Syön aamupalan kuitenkin, koska se antaa energiaa koko päiväksi. 1p 

• Syön vain jotakin pientä tai juon kunnon kahvin, jotta herään. 3p 

• En syö aamiaista, koska ei tunnu siltä.   2p 

 

9) Miten toimit isoissa päätöksissä? 

• Seuraan iloa ja teen päätöksen nopeasti ja helposti.  3p 

• Etsin lisää tietoa päätökseni pohjaksi. Päätän harkiten.  2p 

• Kirjaan plussat ja miinukset ja emmin vielä sittenkin.  1p 

 

 

Ympyröi saamasi pistemäärä, laske luvut yhteen ja lue vastaukset seuraavalta sivulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pisteet 0-12 kertovat, että mielesi tekee suurimman osan päätöksistäsi. 

 

Mielesi on taitava ohjaamaan elämääsi ja aivan varmasti se osaa kertoa mikä voi mennä pieleen eri 

asioissa. Mielesi osaa myös etsiä vanhoista asioista esimerkkejä ja näkee vaarat jo kaukaa.  

Sinun mielesi rakastaa tarinoita ja on taitava punomaan näkyvillesi tapaamisten ja keskustelujen 

sujumista jo kauan ennen kuin mitään on edes ehtinyt tapahtua. 

Mielesi osaa eritellä plussat ja miinukset erittäin nopeasti, mutta silti et koskaan oikein voi luottaa 

siihen, että päätös olisi oikea pitkällä tähtäimellä.  

Tarvitset inspiraation tai palkkion tehdäksesi jotain, joka ei ole sinulle mieluisaa tai joka vaatii sinulta 

ylimääräistä ponnistelua. Ponnistelun jälkeen on mielialasi kuitenkin hyvä. 

Mielialasi ailahtelee helposti etkä oikein osaa hiljentää mieltäsi silloinkaan, kun haluaisit niin tehdä. 

Pelkän mielen seuraaminen ei koskaan tuo pitkäaikaista tyydytystä, mutta se tuo elämääsi 

turvallisuutta ja tiettyä pysyvyyttä. Mielesi on joka tapauksessa sinun puolellasi! 

 

Pisteet 13-19 kertovat, että kehosi ohjaa päätöksiäsi vahvasti.  

Mahdollisesti syöt tai ainakin pyrit syömään terveellisesti. Liikut jonkin verran tai ainakin 

suunnittelet sitä vakavasti. Teet tekoja ympäristön varjelemiseksi, vaikka sitten pienestikin. 

Et tietoisesti tiedä tekeväsi monia päätöksiä kehosi tuntemuksiin perustuen etkä välttämättä luota 

kehosi kykyyn ymmärtää suuria kokonaisuuksia.  

Isommissa päätöksissä kaipaisit mielesi tai sydämesi apua, mutta usein et saa tarpeeksi selkeää 
vastausta voidaksesi päättää asiasta. Luotat faktoihin enemmän kuin tunteeseen. 

Sinun on vaikeampaa sanoa asioille KYLLÄ kuin EI. Usein myös ajattelet ettet ansaitse hyvää etkä osaa 

sallia sitä itsellesi runsaasti. Sinun on helpompi luovia selviytymisen ja riittävyyden, jopa kipujen 

maailmassa kuin ilon ja helppouden maailmassa. 

Keho on upea kumppani matkallasi elämän halki. Opettele kuuntelemaan sen viestejä sillä kehosi 

tietää sinusta kaiken! 

 

Pisteet 20-27 kertovat, että tunteet ovat tärkeässä osassa elämääsi. 

Kuljet polullasi fiilispohjalta ja suurimmaksi osaksi nautit elämästäsi. Olet kuitenkin nähnyt myös 

tunteellisuuden nurjan puolen ja olet myös taitava pistämään syrjään ne tunteet, jotka eivät tunnu 

kivoilta. Käännät ikävät tunteet nopeasti positiivisiksi tai kiellät ne kokonaan. 

Päätöksenteossa luotat tunteisiisi, vaikka joskus kaipaisit järjen ääntäkin päätöksiin mukaan ja usein 

löydät itsesi tilanteesta jossa et halunnut olla. 

Kyllästyt myös nopeasti ja se ei luo elämääsi sitä tasapainoa ja turvallisuutta, jota kaipaat. Sinun on 

myös vaikea sanoa EI ja annat usein itsestäsi liikaa muille. 

Tunteet ovat kuitenkin tie onnelliseen elämään, joten olet oppinut jo tärkeän osan itsestäsi. 

 

Yhteenveto: 

Kuten huomaat, niin yksikään tapa ei yksinään tuo sinulle parasta tapaa elää elämääsi. Tarvitset 

jokaista osa-aluetta tasapainoisessa yhdistelmässä. Sinun tulee myös tietää, miten kehosi keskustelee 

kanssasi ja miten voit tulkita sen viestejä, mitä mielen on tarkoitus tehdä sinun hyväksesi ja missä se 

on parhaimmillaan sekä miten tunteesi voivat ohjata sinut kohti unelmaelämää, kohti sitä elämää, 

jonka synnyit elämään. 

 

Ilmainen webinaarini keho-mieli-sydän on pian valmiina. Saat siitä viestin heti sen valmistuttua ja 

voit varata oman maksuttoman paikkasi siihen. Ensimmäiseen webinaariin pääsevät mukaan vain 

lähipiiriini kuuluvat eli SINULLE on paikka varattuna. 

Seuraahan siis sähköpostissasi minulta tulevia viestejä. 

 

Iloa ja valoa viikkoosi! 

 

Terveisin Sirpa 
www.enchantedlife.fi  
 


