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Hei, minä olen Elise, hauska ”tavata
äivääni aloin hermoilla.
Pari viikkoa ennen 29-vuotissyntymäp
Yhtäkkiä tajusin, että elämä kuluu
Kolmenkympin lähestyminen pelotti.
tehdä heti kaikkea sellaista,
niin hurjaa vauhtia, että on aika
sitä tuonnemmaksi.
mitä olen aina halunnut, eikä lykätä
estä asiasta, jotka halusin tehdä,
Niinpä laadin listan kolmestakymmen
an kirjoittaminen oli yksi niistä,
ennen kuin täytän kolmekymmentä. Kirj
sinua
on, että kirja inspiroi ja kannustaa
ja tässä se nyt on, käsissäsi. Toiv
unelmaasi. Mutta se minusta,
toteuttamaan mahdollisimman monta
Ota siis ilo irti,
tämä kirja on nimittäin sinua varten!
ja tulkoon kaikki haaveesi todeksi!

Tämä kirja mullistaa elämäsi. Oikeasti. Mutta ei syytä huoleen, tämä ei
ole mikään elämäntaito-opas, etkä joudu pähkimään suuria filosofisia
kysymyksiä. Tämä kirja saa sinut tanssimaan sateessa, rohkaisee
kiipeilemään puissa, pelastamaan henkiä ja näkemään maailmaa. Sinusta
tulee kirjan avulla fiksumpi, ja jos hyvin käy, pääset vieläpä kaupan
päällisiksi loistokuntoon, kun toteutat unelmiasi.

C

Myönnetään, ettei tuo ehkä ihan täysin pidä paikkaansa. Sillä vain sinä
voit toteuttaa unelmasi! Mutta kirjasta on apua siinä. Jokaisella meistä on
haaveita, joita emme kiireidemme keskellä ehdi toteuttaa. Sellaisia juttuja,
joita sanomme tekevämme sitten joskus, kun siihen on aikaa. Mutta mitä
jos se ”joskus” onkin nyt? (Hupsista, nyt tuli elämänfilosofinen kysymys
eteen.) Poistetaanpa saman tien sanavarastostamme ”joskus” ja ”jos”, ja
eletään tässä ja nyt. Tämä kirja sisältää 500 ideaa, joiden avulla voit
saada elämästäsi enemmän irti.
Haastan sinut kokeilemaan kaikkia tehtäviä, tai ainakin niitä, joita itse
haluat, sillä sinustahan tässä on kyse. Tähän touhuun ei ole mitään
sääntöjä eikä aikarajoja. Kirjan loppuun on varattu tilaa omille tavoitteillesi,
ja siellä oleville sivuille voit hahmotella omia haaveitasi. Sieltä löytyy
myös viisi vinkkiä siihen, miten voit laatia juuri itsellesi sopivan listan.
Oletko valmis uusiin seikkailuihin? Paikoillanne, valmiit, hep!
Kerro omista kokemuksistasi Instagramin, Facebookin tai Twitterin kautta
käyttämällä aihetunnistetta #abucketlistlife, ja käväisepä myös Instagramtililläni @elisederijck. Voit vaikka tsempata somessa muita haaveilijoita,
kuvata itsesi toteuttamassa jotain kirjan haasteista, tai lähettää kuvan
paratiisisaaresta, jolla olet aina halunnut käydä.

Lakkaa haaveilemasta
ja tartu toimeen!
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Tämän

nuoremmaksi

et enää tule.

Joten nyt tai ei koskaan...

1. V

a

Tee toivomuslista asioista, jotka haluat elämässäsi toteuttaa.
Onneksi olkoon, ensimmäinen rasti ruudussa. Jatka samaan malliin!

2. a Ulkoiluta koiraa. Tai kävelytä kissaa, kania
tai kultakalaa.

Jos onnistut viimeksi mainitun kävelyttämisessä, näkisin siitä mielelläni todisteita!
#abucketlistlife
irje.
a Kirjoita tai a vastaanota rakkausk

3.

_____ __
Vastaanottaja: _____ _____ _____ _____
Lähettäjä: _____ _____ _____ _____ _ /

Rakastan sinua

4. a TANS S I SAT EES SA .

Kuin kukaan ei näkisi!

5. e Mene ____________________
(Kirjoita tähän lempiartistisi/suosikkibändisi nimi.)

keikalle. e Ja suuntaa suoraan lavan eteen.
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6. a Järjestä ruokasota.

Jos kuitenkin haluat pitää keitt iön siisti nä, järjestä a lumisota,
a vesisota tai a mutapainiottelu, koska ne käyvät yhtä hyvin.

Mutta jos rohke us ei ihan riitä mihinkään niistä, a tyyny sotak in kelpaa main iosti.

7. e Seiso lavalla ja e anna toisten taputtaa sinulle seisaallaan.

Aplodeja, kiitos!

							

8.
9. e

a

Aja tandempyörällä.

TEE NUOTIO.
Ulos! Älä käräytä kotiasi!
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10.

a

Käy kymmenessä pääkaupungissa, koska olet oikea kosmopoliitti!
a

_________________

a

_________________

_________________

a

_________________

Tee elämästäsi seikkailu!

a
a

a

_________________

a

_________________

_________________

a

_________________

_________________
a _________________
Onko
vaikeaa keksiä, mitä kaikkea
haluaisit kokea
elämäsi aikana? Kaipaatko ideoita bucket-listallesi?
Tässä kirjassa niitä on 500: voit ylittää päiväntasaajan, paistaa kananmunan auton konepellillä,
osi: perhonen, leikkiä turistia
a pahin pelk
Kohtaa/
eseurata
kunvoitkotelosta
kuoriutuu
________________
__________
kotikaupungissasi,
taiaanhymyillä
päivän ajan kaikille
olla mikään jänishousu!
Et taidak
vastaantulijoille. Ruksi kohtia sitä mukaa, kun saat
tehtävät suoritettua. Sääntöjä tai aikarajaa ei ole!
a

11.

12. e Laula Elefanttimarssia (”Yksi pieni elefantti marssi näin…”)
kolme tuntia putkeen.

Ja nyt kappale soikin päässäsi kolme päivää. Sori!

a
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13.

Varo koirankakkaa!

