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Moni henkisen
hyvinvoinnin alalla
työskentelevä toimii
yrittäjänä. Intuitiivisen
yrittäjyyden -konseptin
luonut Jenni Arbelius
korostaa, että yrittäjyys
on aina myös henkinen
matka. Hänen viestinsä
kuuluu: "Seuraa
sisintäsi työssä ja
elämässä:'
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- Yrittäjyys on myös
mitä suurimmassa
määrin luottamusharjoitusta, sillä
siinähän on koko lailla
jatkuvasti pois omalta
epämukavuusalueeltaan, Jenni
Arbelius toteaa.

- Kaikessa mentoroinnissa kyse on ensisijaisesti siitä, että vastaukset löytyvät aina
ihmisestä itsestään, sisältäpäin.

Intuitiivista yrittämistä
Jenni on luonut yrittäjien tai yrittäjäksi aikovien tueksi konseptin, jota hän kutsuu intuitiiviseksi yrittämiseksi. Käytännössä se on
kuuden viikon mittainen verkkokurssi, joka
antaa konkreettisia työkaluja ja luovia näkökulmia.
"Verkkokurssi antaa sinulle kaiken tarvittavan, jotta voit kuunnella entistä herkemmin
omaa sisintäsi, löytää omat yksilölliset vahvuutesi, vastaanottaa ja ilmaista omat tunteesi
sekä kommunikoida ja markkinoida työtäsi
tavalla, joka on linjassa sen kanssa, kuka todella olet ja mitä haluat työlläsi tähän maailmaan
luoda", Jenni kuvaa kurssia nettisivuillaan.
- Idea tähän lähti omista kokemuksistani.
Olen toiminut lähes koko työikäni freelancerina ja yrittäjänä. Olen myös aina ollut
kiinnostunut työstä ja nimenomaan hyvinvoivasta työstä, Jenni kuvaa.
- Halusin organisoida työni sellaiseen
muotoon, että nautin työstäni ja rakastan
sitä, mitä teen.

Vain hiljaisuudessa kuulee
Löydettyään itselle sopivat työn rakenteet ja
keinot Jenni huomasi, että myös muut kaipasivat tällaista kokonaisnäkemystä. Niinpä
hän rakensi asian tiimoilta kunnon eväspaketin, josta muodostui intuitiivisen yrittäjyyden kurssi.

- En tuo
ihmisille
uusia
ratkaisuja,
vaan
enemmänkin
vahvistan
sitä, mitä he
itse jo
tietävät ja
haluavat,
mutta mihin
eivät ole
vaan
uskaltaneet
vielä luottaa,
Jenni
Arbelius
sanoo.

jentyä ja kysyä sisäisesti vastauksia asioihin,
jotka ovat pinnalla, Jenni sanoo.
- Olen huomannut, että vuosien saatossa
meditaatiohetket laaj enevat vähitellen enemmänkin pysyvämpään flow-tilaan. Silti meditoin
ja kysyn itseltäni asioita edelleenkin päivittäin.

Mielen sabotoivat äänet
JenniArbelius korostaa, että yrittäjyys ja siihen liittyvät päätökset, haasteet ja sisältä
nousevat monenmoiset tuntemukset eivät
ole erillinen osa niin kutsuttua työelämää.
Yrittäjyys kun on aina koko elämän kattava

- Olen kokenut, että on paikallaan välillä potea päivän
ajan omia pelkojaan sängyn pohjalla ja päästää irti.
- Verkkokurssin tarkoituksena on linjata
asiakkaan työskentelytapa vastaamaan hänen
sisintään. Opetan kurssilla tekniikoita, joiden avulla ihminen oppii kuuntelemaan
omaa sisäistä ääntään, Jenni toteaa.
- Jos haluaa tehdä työtä, jonka kokee merkitykselliseksi itselle, ensimmäinen askel on
ehdottomasti kuunnella ja kuulla itseä. Seuraava askel onkin sitten toteuttaa kuulemansa eli tehdä tekoja sen mukaan, mitä sisäinen
ääni on kertonut.
Jennin mukaan on tärkeää, että järjestää
itselle joka päivä hiljaisuutta. Ilman sitä ei
ole mahdollista kuulla yhtään mitään, mitä
sisäinen ääni haluaa viestittää.
- Jos sinua kiinnostaa sisäisyytesi ja kunnioitat sitä, haluat myös järjestää elämääsi
sille tilaa. Päivittäinen meditaatiohetki on
hyvä tapa toteuttaa tätä. Toinen tapa on hil-
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henkinen prosessi.
- On ollut jopa yllättävää, miten paljon
yrittäjänä olemiseen liittyy myös tunteita,
jotka nousevat pintaan. Etenkin antautuminen omien pelkojen ja demonien edessä on
tosi tärkeää, sillä niiden kohtaamisen ja niistä vapautumisen kautta pääsee eteenpäin.
- Itse olen kokenut, että on paikallaan välillä potea päivän ajan omia pelkojaan sängyn pohjalla ja päästää irti. Yrittäjyys on
myös mitä suurimmassa määrin luottamusharjoitusta, sillä siinähän on koko lailla jatkuvasti pois omalta epämukavuusalueeltaan.
Pelin henkeen kuuluukin se, että aina silloin, kun lähdemme tekemään jotakin, jota
sydämestämme haluamme, asian edessä seisoo pelko.
-Tämän vuoksi verkkokurssin yksi osaalue keskittyy kokonaan tunteiden rakenta-

vaan käsittelyyn. Kurssin käynnistämän prosessin aikana opitaan tunnistamaan mielen
rakenteista, mitkä ovat niin sanottuja sabotoivia ääniä.
- Kurssi auttaa myös kartoittamaan ihmisen lahjat ja kyvyt ja antaa välineitä kommunikointiin näistä vahvuuksista käsin. Tällöin
voi muovata työtään siten, että vahvuude1
tulevat oikeasti käyttöön.

Kuuntelemista ja kuulemista
Intuitiivinen yrittäjyys vaatii mukavuusalueelta hyppäämisen ja antautumisen lisäksi
myös rohkeutta. Omalla yrittäjyyspolullaar
eteen tulevista peloista huolimatta Jenn:
päätti jossakin vaiheessa ottaa riskin.
- Aloin tehdä pelkästään valintoja, jotk<
tuntuivat intuitiivisesti oikeilta. Se oli luon·
nollisesti tosi pelottavaa, sillä olin tottunu·
olemaan tosi kiltti ja ahkera tyttö, joka ol
tehnyt asioita aina varmistelemalla ja by th1
book, käsikirjan mukaan, Jenni kuvaa.
- Kun aloin elää niin sanotusti vaarallisesti j<
tein oikealta tuntuvia päätöksiä, elämä alko
kantaa. Näin toimimalla päätökset alkavat johtaa hyviin ratkaisuihin ja parempaan, aidom
paan elämään. Tätä haluan välittää myös asiak
kailleni.

Intuitiivinen ratkaisunteko lisää Jennin mu
kaan elämään ennen kaikkea luottamusta.
- Olen huomannut, että ihmiset yleens:
kyllä tietävät, mitä he haluavat, mutta eivä
toimi sen mukaisesti. Oma tehtäväni on aut
taa heitä kuuntelemalla ja sitten kertomall.
heille, mitä kuulen. En tuo ihmisille uusi;
ratkaisuja, vaan enemmänkin vahvistan sitä
mitä he itse jo tietävät ja haluavat, mutta mi
hin eivät ole vaan uskaltaneet vielä luottaa
toteaa Jenni Arbelius. D

