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aiskuus, joutilaisuus, saamattomuus. Keskuudessamme hiipivällä
kuolemansynnillä on
monta nimeä.
Usein vetoamme ajatteluun, jossa päätämme
tarttua asioihin ”sitten
kun on aikaa”.
Hankin kuntosalikortin
sitten kun... Luen kirjoja
sitten kun... Paneudun
hallitusohjelmaan sitten
kun… Kuulostaako tutulta?
Karu totuus on se, että
tämä kyseinen aika pysyy
usein käden ulottumattomilla, jos siihen ei muista
erikseen ja harkiten tarttua.
Mitä voisimmekaan saavuttaa, jos tällaisen ajattelun sijaan ottaisimme edes
kevyellä otteella härkää
sarvista?
Kolkuttavan Sitten kun
-mörön takana on kuitenkin yleensä halu muuttaa
omaa toimintaa johonkin
suuntaan.

Ehkäpä mallia voisi ottaa kulovalkean tavoin leviävistä curly girleistä, eli
vapaalla suomennoksella
niin sanotuista kiharista
tyttösistä.
Niille, jotka ovat onnistuneet sulkemaan silmänsä curly girl -metodilta, on
syytä selventää asiaa.
Vastausta voi etsiä Curly Girl Suomi nimisestä
Facebook-ryhmästä, jossa
on lähes 80000 tuhatta
säkkäräistä pörröpäätä
ja lasten leikkeihin korkkiruuvinsa kadottanutta
innokasta etsijää.
Yksinkertaistettuna metodin ajatuksena on korostaa
hiuksen luonnonkiharaa,
jotta hiuksista saadaan
elinvoimaisemmat ja kauniimmat.
Tähän päästään tuotteilla, jotka eivät sisällä
kuivattavia alkoholeja tai
haitallisia sulfaatteja.
Lisäksi tulee läträtä
hoitoaineella ja kosteuttaa
hiusta suunnilleen kuudella eri tuotteella. Kotona
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on syytä keitellä omat
hiusgeelit kauppojen epäsopivien tuotteiden tilalle,
ja hiukset tulee kuivata
sileään puuvillaiseen paitaan.
Myös rajoitukset tulee
huomioida tarkasti. Esimerkiksi frotee ja suoristusrauta ovat pörröttäviä
kirosanoja.
Kokonaisuutena kaiken tämän huomioiden
hiustenlaittoon saa helposti metodilla kulutettua
kerralla ilmeisesti jopa
tunteja. Tämä jos mikä on
omistautumista.
Jokainen voi muodostaa
mielipiteensä siitä, onko
kuontalomme kuolleeseen
solukkoon järkeä tuhlata
näin paljon aikaa ja vaivaa.
Mielipiteestä huolimatta
metodin takana voi kuitenkin nähdä motivoivan
ajatuksen, jossa omia
piirteitä kehitetään ja korostetaan pitkäjänteisellä
työllä.
Kiharat tyttöset iästään

tai työstään huolimatta
näyttävät löytävän aikaa
metodille. He kipuavat
kohti korkkiruuvin muotoista tavoitettaan luovuttamatta mahdollisista
vastoinkäymisistä huolimatta.
Tällainen omistautuminen
inspiroi. Jokainen voi tehdä oman valinnan, mihin
haluaa tällaisen paneutumisensa keskittää.
Oli kyse hiusten kihartumisesta, uuden kielen
opettelusta, rahan säästämisestä tai maratonin
juoksemisesta, vaativat
henkilökohtaiset tavoitteemme ja haaveemme aikaa sekä pitkäjänteisyyttä.
Tärkeimpänä tavoitteet
vaativat kuitenkin aina
rohkean askeleen sille
isoimmalle ja raskaimmalle kynnykselle. Ne vaativat
aloittamisen nyt eikä ”sitten kun”.

Kirjoittaja on Iisalmen
Sanomien kesätoimittaja.
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