Freudilainen lipsahdus
Tiedättehän tilanteen, kun ihminen menee
sanoissaan sekaisin ja sanoo vahingossa
sanan sillä lailla väärin, että merkitys
muuttuu. Jonkun hataran teorian mukaan
näin tulee paljastaneeksi, mitä todella
ajattelee. Kuten suomalaisen urheilun
liturgia ja jouluevankeliumi ”urheilija
keskiössä” voikin päästä suusta muodossa
”urheilija keskiyössä”. Mieli on sillä lailla
viekas, että tämän luettuasi et enää voi
palauttaa sitä ennalleen. Se on yhtä vaikeaa
kuin se, jos pyytäisin sinua opettelemaan,
ettet osaisi enää uida tai ajaa pyörällä.
Harva aloittaa huipulta
Sääntö vahvistaa poikkeuksen, kuten Sami
Hyypiä, jonka uutisoitiin lopettavan
huippujalkapalloilijana ja aloittavan uran
huippuvalmentajana. Jos hän olisikin
jatkanut jalkapalloilua maalivahtina, niin
olisikohan
hänen
kerrottu
siirtyvän
huippumaalivahdiksi.
Urheilu on tärkein opettaja
Urheilun opettaa kasvateilleen voittamista,
häviämistä ja työnteon kulttuuria. Moni saa
lisäksi
kokea,
kuinka
yleisin
tie
onnistumisiin kulkee epäonnistumisista
vastoinkäymisiin, sieltä suorinta tietä
pettymyksiin jatkuen vähättelyyn muiden
taholta kautta ja luottamuspulaan omista
kyvyistä, nopeinta reittiä osaamattomaan
valmentautumiseen, päätyen vammojen
kautta
ärsyttävän
hitaaseen
kuntoutumiseen kipeytyneellä keholla. Ja
jos reitin kulkemiseen käyttää kaiken
aikansa
(jolloin
me
mukavuusaluenarkomaanit teemme jotain
mukavampaa) kiihtyvän vauhdin hurmasta
nauttien, voi lopulta keskipakoisvoima
singota
urheilijan
menestykseen.
Häviämisen
ja
epäonnistumisen

oppimisessa kertaus todellakin on opintojen
äiti, isoäiti ja vielä äitipuolikin päälle.
Palvelukseen halutaan
Sotshin
Olympialaisten
lähestyessä
valitaan taas joukkoa nuoria, jotka pääsevät
urheilun suurimpaan huvipuistoon. Paljon
kiinnostavia ihmisiä ja huvittelulaitteita,
mutta sinulla on lippu vain omaan
laitteeseesi. Alla työpaikkailmoitus, jos
harkitset alan vaihtoa.
Oy Atleetti Ab niminen yritys hakee
itseensä uskovaa ja sitten vaan kovaa
duunia tekevää huippukuntoista ja taitavaa
miestä tai naista. Tarjoamme haastavan
työn
mielenkiintoisessa
ympäristössä.
Edellytämme iloista mieltä ja nöyrää
kiitollisuutta riittämättömyydestäsi.
Älä liitä hakemukseen palkkatoivomusta,
sillä on helpompi jos vastaat aiheutuvista
kustannuksista pääosin itse. Jos onnistut
kehittymään työssäsi niin hyvin, että
muihin saman alan yrittäjiin verrattuna
sijoitut mitaleille, niin tarkkaile postiasi,
sillä ilmoitamme pian milloin voit tulla
kanssamme kättelyvalokuvaukseen.
Otathan huomioon, että samalla alalla
toimii lukuisia koti- ja ulkomaisia
kanssakilpailijoita, joista suuri osa tulee
huomattavasti paremmista lähtökohdista,
kuin sinä. Osa heistä saa korkealaatuista
tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusta.
Lisäksi he voivat nauttia taloudellista,
henkistä, sosiaalista ja oman elämän uran
kehittämiseen liittyvää tukea ja he saavat
harjoitella
täyspäiväisesti.
Heidän
suorituskykyään
optimoidaan
ja
kehitystään
seurataan
jatkuvasti
huolehtimalla terveydentilasta, ravinnosta,
tunneja
vuorovaikutustaidoista
ja
valmentajien jatkokoulutuksesta.
Jos joskus koet olosi epävarmaksi, niin voit
huojentaa mielesi muistelemalla, kuinka

Lontoon
rinkulakisojen
televisiohaastattelussa
Suomen
urheilujohtajat sanoivat, että kyllä meillä
Suomessa osaamista on. Polta tämä
tulikirjaimilla aivokuorellesi, jos olit juuri
silloin
treenaamassa
tai
missasit
lähetyksen.
Jos saat vamman, joka estää harjoittelua tai
kilpailemisen, niin saat kuntoutua kaikessa
rauhassa. Kukaan ei tule häiritsemään
sinua tulemalla tapaamaan tai soittamalla
ja kysymällä kuinka voit. Saat nauttia
kaikista yhden miehen (tai naisen)
yrityksen eduista.
Joka päivä sinun on oltava töissäsi parempi
kuin edellisenä päivänä ja työpäivien
välisenä
aikana
noudatettava
elämäntapoja, jotka tukevat kehitystäsi. Jos
käyt baarissa niin älä loukkaannu, kun
sinua
kuvataan
kännykällä,
sillä
juorulehtien vihjepalkkio on nostettu 50
euroon.
Jos kuulet olleesi turistimatkalla, niin anna
anteeksi kriitikoillesi. He eivät tiedä, että
olet kustantanut matkasi itse.
Matti Henttinen

