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Energiahoitoa ja jokaiselle sopiva peiliharjoitus.
MIELI-lehden toimittaja Monica Nyman-Korhonen haastatteli Tiina Nurmea, joka auttaa
ihmisiä löytämään oman energiataajuutensa.

NLP MIELI-LEHTI
NLP Mieli-lehti C/O Tarja Törmänen
Katariina Saksilaisen katu 12 B 29, 00560 Helsinki
p. 040 544 5550, mieli@nlpyhdistys.fi
Mieli-lehti on Aikakauslehtiliiton jäsen.
Vastaava päätoimittaja:
NLP Trainer ja NLP Coach Tarja Törmänen
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Tiedottaja, MTi, Monica Nyman-Korhonen
Taitto: Tiina Uusitalo

Kannen kuva: Sari Suonpää
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Moni NLP-kouluttaja ja -valmentaja
sai tai joutui sopeutumaan tilanteeseen
ottamalla ison digiloikan, suorastaan
korkeushypyn. Kun kasvotusten tai ryhmässä tapaaminen ei ollut mahdollista,
piti joko järjestää yhdessäolo toisin tai
hyväksyä, että valitsin olla tekemättä
töitä.
Tietenkään tämä ei ole oikeasti näin
mustavalkoista. Kukaan meistä ei valinnut koronaa, eikä kukaan meistä
toivottavasti halua jatkossakaan toimia
Suomen hallituksen tai THL:n ohjeita
vastaan. Jos esimerkiksi työkalenterisi
oli täynnä esiintymisiä isoissa massatapahtumissa, et voinut mitenkään valita
tapahtumajärjestäjän puolesta korvaavan tilaisuuden online-järjestämistä.
Turskaa tuli omaan talouteen usealla,
kun moni asia hyppäsi ripeästi vuodella
eteenpäin.
Poikkeusolot toivat näkyväksi yksilöiden ja yhteisöjen sopeutumiskyvyn.
Havaintoni on, että ne menestyivät ja
selvisivät pienemmin tappioin, jotka sopeutuivat nopeimmin.

Toimitus:

Monica Nyman-Korhonen
Tuula Masalin
Seija Mauro
Terhi Mäkiniemi
Tarja Törmänen
Kiitos lukuisille avustajille!

Vuosi 2020 on muuttanut käsitystämme
tilasta ja sijainnista. 60 % suomalaisista
siirtyi suhteellisen sujuvasti elämään ja
työskentelemään yhteisiltä työpaikoilta
koteihin ja piilopirtteihin, suojaan koronavirukselta ja piiloon sosiaalisilta
kontakteilta.

SUOMEN NLP-YHDISTYS RY
Suomen NLP-yhdistys C/O Macula/Tarja Törmänen
Katariina Saksilaisen katu 12 B 29, 00560 Helsinki
Pankkiyhteys Nordea FI09 1112 3000 3524 65
info@nlpyhdistys.fi, www.nlpyhdistys.fi

Sopeutuminen ei ole ollut iästä kiinni.
Vaikka helposti ajatellaan, että Z-sukupolven diginatiiveilla on ylivertainen
asema tällä hetkellä työelämässä runsain
mitoin toimiviin keski-ikäisiin nähden.

Mielen on tässä helppo harhaantua,
sillä nyt viisikymppisen lapsuudessa
korkeinta teknologiaa ovat edustaneet
elektroniikkapelit ja VHS-nauhurit.
Iäkkäämmillä on kokemusta, nuorilla
näkemystä. Et ole koskaan liian vanha
oppimaan, etkä liian nuori johtamaan.
Digitaalisessa maailmassa on se hyvä
puoli, että siellä on luontaisempaa ja
tasa-arvoisempaa törmäyttää edellämainitut elementit. Tiedän aika monta
Teams- ja Zoom-kokoustajaa, jonka
koronakeväästä miellyttävämmän teki
omalta lapselta saatu oppi älypuhelimen
appsien käyttöön ja korville asetettuihin mojoviin vastamelukuulokkeisiin
(”Mulla on nyt nämä lapsen pelikuulokkeet päässä, niin pystyy keskittymään
ihan eri tavalla.”)
Suomen NLP-yhdistyksessäkin mietittiin, miten sopeutua poikkeusoloihin.
Innostu ja onnistu voimaan hyvin –
NLP-yhdistys 30 vuotta juhlaseminaari
siirtyi Zoom-tapahtumaksi 10.10.2020
ja kaksipäiväisesti Helsingin Paasitornissa tavataan 2021 lokakuussa. Suosittuja NLP-iltoja siirtyi pidettäväksi
Zoomissa ja verkko-osallistuminen on
mahdollista myös jatkossa, vaikka iltoja
jälleen syksyllä onkin myös perinteiseen
tapaan. Lisäksi olemme muun muassa
suositelleet pitkäkestoisten NLP-koulutusten (NLP Practitioner, NLP Master
Practitioner ja NLP Trainer) osalta
muotoa ja kestoa ja lähiopiskelutapaa.
Koronakevään oppi meille oli tuoda
monimuotoisuus mukaan opiskeluun.
On valmentajan ja valmennettavien
päätös, miten he haluavat opiskella.
Uskomme esimerkiksi läsnätyöskentelyä

ja verkkokouluttautumista yhdistelevän
tavan opiskella tulleen jäädäkseen, mahdollistaahan verkon yli osallistuminen
kouluttautumisen myös heille, joille se
fyysisen välimatkan vuoksi on aiemmin
ollut mahdotonta.
Pandemiaeristys tai -karanteeni sata
vuotta sitten on ollut aika erilainen kuin
vuonna 2020. Mitä kaikkea älylaitteet
meille tarjoavatkaan. Vaikkemme ole
voineet olla joukolla yhteisessä tilassa,
olemme kuitenkin nähneet toistemme
kuvan, ilmeet, kehon liikkeet, kuulleet
äänen, lähettäneet kirjoitettuja viestejä
tai ääniviestejä, jotka ovat perillä vain
silmänräpäys enterin painamisen jälkeen. Läsnä voi olla, myös verkon kautta, varsinkin kun läsnäoloa kannattelevat aiemmat yhteiset kokemukset, arvot
ja tavoitteet sekä halu olla yhteydessä.
Mitä kehittyneempi teknologia, ehkäpä
sitä isompi arvo ja tarve myös aidoille,
fyysisesti samassa tilassa oleville kohtaamisille. Ja tulevaisuudessa sosiaaliset taidot ovat yhtä tärkeitä kuin osaaminen.
Kukaan ei kuuntele sinua tai vaikutu
sinusta, jos tunneyhteyttä ei muodostu.
Itsellä se muodostuu parhaiten, kun
keskustelukumppania saa primitiivisesti
vähän nuuhkaista ja vielä hetkinen taitaa mennä siihen, että se on mahdollista
online.
Tarja Törmänen
päätoimittaja, MIELI-lehti
puheenjohtaja, Suomen NLP-yhdistys
Kursivoidulla merkityt ajatukset ovat
mukaeltu Perttu Pölösen Tulevaisuuden
lukujärjestys -kirjasta. (Otava, 2019)
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Joskus suurin vaikutus ei
tulekaan tekemisestä, vaan
tärkeintä on lopettaa tavoitetta
estävien asioiden tekeminen.

Time for
HUGG
Elämän tarkoitus löytyy
omista arvoistasi
Miltä tuntuisi, jos sinulla olisi selkeä ja
konkreettinen tosi-iso elämänkokoinen
tavoite? Elämämme on täynnä tavoitteita ja ehkä unelmiakin. Moni NLP-koulutuksissa käynyt omaa myös hyviä työkaluja tavoitteiden muotoiluun. Voisiko olla,
että tosi-ison elämänkokoisen tavoitteen
löytäminen veisi myös lähemmäksi oman
elämän tarkoitusta? Asiaa on pohtinut
Soili Hämäläinen.
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Vuosi 2020 on ollut hyvin erilainen ja
erikoinen itse kullekin, ja koko maailma
on joutunut kohtaamaan ennen näkemättömiä haasteita. Moni pohtii, miksi
teen, mitä teen? Mikä jokapäiväistä
toimintaani kannattelee, niin että jaksan
eteenpäin?
Joseph O’Connor esittelee NLP Workbookissaan HUGGin, tavoitteen, joka
on niin suuri ja merkittävä, ettei sen
työstäminen luonnistu tavallisilla tavoitemalleilla. HUGGit ovat hänen mukaansa valtavia ja uskomattoman tärkeitä, Huge Unbelievably Great Goals
– elämän kokoisia. Esimerkiksi NLP:ssä
määritellyt Hyvin muotoillun tavoitteen
kriteerit eivät kaikki sovellu näihin elämän kokoisiin tavoitteisiin, sillä todella
suuria tavoitteita ei voi täsmentää yksityiskohtaisesti. HUGG voisi suomeksi
olla vaikka TIET, tosi-iso elämänkokoinen tavoite.
HUGGeilla on seuraavia ominaisuuksia:
• Ne ovat pitkän aikavälin tavoitteita
(5-30 vuotta).
• Ne ovat selkeitä, houkuttelevia ja
helppotajuisia.
• Ne liittyvät identiteettiisi ja ydinarvoihisi.
• Ne ovat henkilökohtaisia ja itse luotuja, eivät muilta kopioituja.
• Niihin liittyy vahvoja tunteita. Tunnet olosi hyväksi, kun ajattelet niitä.

Kun asetat todella suuren tavoitteen
ensimmäisen kerran, se tuntuu mahdottomalta. Ajan kuluessa se alkaa saada
selvempiä muotoja
HUGGit muokkaavat elämääsi ja vievät
aikaa. Tavoite voi toteutua yllättävällä,
jopa paradoksaalisella tavalla, niin kuin
taika. HUGG-tavoitteita voivat olla esimerkiksi kirjoittaa kirja, perustaa oma,
menestyvä yritys, aloittaa hyväntekeväisyysprojekti, muuttaa ulkomaille tai
voittaa kultamitali olympialaisissa.
Tunnet tuskaa, jos HUGG ei toteudu.
Tämä lisää motivaatiota tavoitteen saavuttamiseen. HUGGilla on myös usein
kulminaatiokohta, jonkinlainen aikaan
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tai tiettyihin olosuhteisiin liittyvä deadline. Esimerkiksi eräs Josephin ystävä jätti
työpaikkansa ja perusti oman yrityksen.
Jos yritys ei menestyisi viidessä vuodessa, hän etsisi uuden työpaikan vanhassa
ammatissaan.
Kaikkein vahvimpiin HUGGeihin liittyy
usein joidenkin asioiden poistaminen
elämästä. Joskus suurin vaikutus ei
tulekaan tekemisestä, vaan tärkeintä
on lopettaa tavoitetta estävien asioiden
tekeminen.

HUGGit
muokkaavat
elämääsi ja vievät
aikaa.

HUGG ja elämän merkitys
Vaikka HUGGit siis ovat selkeitä, helppotajuisia ja houkuttelevia, niihin voi
liittyä esteitä. Kyseessä voi olla joku
konkreettinen este, esim. rahan tai muiden resurssien puute, mutta useimmin
kuitenkin rajoittava uskomus, itsetunnon ja omiin kykyihin luottamisen puute.
Tällöin HUGG voi esiintyä epämääräisenä, jonkinlaisena alitajuisena toiveena
elää jotenkin merkityksellisempää elämää. Haluamme tietää, miksi nousemme
aamulla sängystä ja mikä tekee elämästämme elämisen arvoista.
Positiivisen psykologian hyvän elämän
PERMA-mallissa merkityksen kokemus
jaetaan kahteen osaan: ymmärtämiseen
ja päämääriin. Haluamme ymmärtää,
keitä olemme, millaisessa maailmassa
elämme ja mikä on meidän paikkamme
siinä. Haluamme myös tavoitella meille
merkityksellisiä päämääriä. Tavoitteiden
tulee olla itsessään motivoivia ja linjassa
meidän arvojemme kanssa, sen sijaan
että ne tulisivat ulkoa päin. Tätä kautta
voimme elää itsellemme merkityksellistä
elämää.
Positiivisen psykologian mukaan merkityksen kokemusta vahvistavat yhteenkuuluvuus – tunnet kuuluvasi jonkin
ryhmään, sinulla on ns. oma heimo – sekä yhteys johonkin suurempaan (transsendenssi), joka voi tarkoittaa paitsi
uskontoa, myös esim. yhteyttä luontoon
tai taiteeseen.
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Oma tarina

Elämäsi
tarkoitus ja merkitys
on jo sinulla, sinun
pitää vain löytää
arvostamasi asiat.

Kaikkein tärkein tekijä merkityksen
löytämisessä on kuitenkin itsetuntemus.
Oman elämän tutkiskelu ja siihen liittyvien tarinoiden tiedostaminen suhteessa
omiin arvoihin on tärkeää oman elämän
merkityksen tunnistamisessa. Erityisesti
ns. ”vapahdustarinat”, vaikeasta kokemuksesta myönteiseen ratkaisuun, auttavat luomaan positiivista identiteettiä.
Kysymys ”Mitä tarinaa kerrot?” liittyy
sekä sisäiseen puheeseen että siihen,
miten kuvaat omaa elämääsi kertoessasi
siitä muille.
Kun merkityksen tunnistaa, voi siirtyä
tekoihin, toteuttamaan merkitystä käytännössä. Merkityksen tekoja voivat
olla työ, lasten kasvattaminen, vapaaehtoistyö jonkun tärkeän asian puolesta,
henkiset harjoitukset, tai luova ilmaisu.
Kannattaa miettiä, mihin toimintaan
käytät aikasi ja mitä tuo toiminta antaa
sinulle.
Lisää potkua saa omien luonteenvahvuuksien hyödyntämisestä. Positiivisen
psykologian VIA-testi (Values in Action
Inventory of Strengths) erittelee 24
luonteenvahvuutta, joista viisi tärkeintä
ovat ns. ydinvahvuuksia. Erityisesti juuri
ydinvahvuuksien käyttäminen auttaa
tavoitteiden selkiyttämisessä ja saavuttamisessa.

Löytyykö merkitys NLP-kurssilta
Edellä kuvattu voi jonkun mielestä
tuntua monimutkaiselta ja tekniseltä
tai suorastaan tukalalta. Tutkimusten
mukaan merkityksen etsiminen voikin
heikentää onnellisuutta ja lisätä ahdistusta, kun taas merkityksen löytäminen
ja kokeminen parantaa oloa.
NLP-kouluttaja Damon Cart Santa
Cruzista käsittelee videoissaan elämänhallintaa NLP-menetelmien kautta. Hän
vastaa myös kysymykseen, voiko elämän
tarkoituksen löytää viidessä minuutissa (lyhyen NLP-harjoituksen aikana),
vaikka toteaakin, että NLP keskittyy
enemmän toimintaan kuin filosofiseen
pohdiskeluun.
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Elämän tarkoitusta etsiessä tehdään
Cartin mukaan se virhe, että oletetaan
sen olevan jossain meidän ulkopuolellamme. Jätämme liian usein huomiotta
sen, että jokainen luo itse oman elämänsä antamalla merkitykset omille kokemuksilleen. Tässä NLP tulee apuun, sillä
NLP tutkii ja selvittää sitä, miten me
luomme nämä merkitykset.
Merkityksellinen elämä ja elämän tarkoitus löytyy meidän sisältämme, omista
arvoistamme. Kun käyttäytyminen,
asenteet (uskomukset) ja ajattelutavat
ovat linjassa syvällisten arvojen kanssa,
elämän tarkoitus ja merkitys koetaan
automaattisesti hetkessä.
Mutta koska useimmat eivät tiedä omia
syvällisiä arvojaan, he eivät tunnista
merkityksen kokemusta. Jos ihmiset
tunnistaisivat arvonsa, heidän olisi helpompi hyödyntää niitä tietoisesti. Silloin
jos elämä tuntuisi merkityksettömältä,
he ymmärtäisivät, etteivät ole yhteydessä
arvoihinsa ja osaisivat tehdä asioita, jotka olisivat paremmin arvojen mukaisia.
Et siis välttämättä löydä elämäsi merkitystä NLP-kurssin lopuksi, et löydä sitä
henkisistä harjoituksista, sinun ei tarvitse tehdä hulluja asioita todistaaksesi
jotain, sinun ei tarvitse kysyä gurulta
eikä kävellä kuumilla hiilillä. Elämäsi
tarkoitus ja merkitys on jo sinulla, sinun
pitää vain löytää arvostamasi asiat. Ja
kun löydät arvosi, ei tarvitse kysyä elämän merkitystä, koska elät sitä. HUGG
selkiytyy ja tiedät mitä tehdä.
Cart itse sanoo oppineensa todella paljon Steve Andreasin minäkuvan mallista
(self-concept model) ja suosittelee kaikille omien arvojen tutkimista ja määrittämistä.

SOILI HÄMÄLÄINEN
NLP Trainer, Positive Psychology
Practitioner, englanninopettaja,
toimittaja

LÄHTEET JA LISÄTIEDOT:
Joseph O’Connor: NLP Workbook.
A Practical Guidebook to Achieving
the Results You Want. Thorsons 2014
(2001)
PERMA-malli: Joylla Oy:n 6 askelta
kohti kukoistusta -opas
www.joylla.com
VIA -testi (saatavana myös suomeksi)
www.viacharacter.org/survey
Damon Cart: NLP - Is It Possible to
Discover Your Life Purpose in Under 5
Minutes? Video
https://www.lifemasterygym.com/

Omia arvoja voi hakea yksinkertaisesti
kysymällä ”Mitkä asiat elämässäni ovat
minulle tärkeimpiä?” Ja miksi ne ovat
tärkeitä. Kokeile myös tästä lehdestä sivulta 10 löytyvää arvoharkkaa.
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Arvot eletään todeksi joka päivä. Kun tiedät, mitkä arvosi ovat, ne voimauttavat sinua
ja antavat varmuutta valintoihin. Siksi arvoihin kannattaa tietoisesti tutustua.
Inhimillistä on myös se, että osan arvoistamme olemme ottaneet elämäämme
perintönä; ja kun tutkimme omia arvojamme, huomaamme, että osa niistä onkin
esimerkiksi vanhempien tai isovanhempiemme arvostuksia vuosikymmenten takaa.
Millaiset arvot luovat pohjan sinun elämällesi? Tutki asiaa tämän harjoituksen avulla.

Mieliharkka
TUTKI ARVOJA, TEE HARJOITUS
1.

Mieti kolmesta viiteen tärkeintä asiaa elämässäsi.
Kirjoita asiat ylös. Ne voivat olla elämän eri osa-alueilta. Esimerkiksi: työ, ura, perhe, parisuhde,
läheiset ihmissuhteet, vanhemmuus, sosiaaliset suhteet ja ystävät, terveys ja hyvinvointi, koulutus,
itsensä kehittäminen, tai vapaa-ajan toiminta.

2.

Perustele lyhyesti miksi.

3.

Kirjoita, miten nämä arvot näkyvät arjessasi.

Vastausten jälkeen voit lisäperustella asioita itsellesi vastaamalla miksi-alkuisiin tarkentaviin
kysymyksiin. Jo viisi miksi-alkuista kysymystä saa aikaan mielessä perustelujen prosessin, joka
sysää yhä syvemmälle pohdintoihin. Mieli hakee yhä uusia vastauksia, kun siltä kysyy. Jokaisella
kysymyksellä pääset vielä lähemmäksi sinulle tärkeitä asioita.
Kysymistä jatketaan vastauksen pohjalta. Kuvitteellisessa esimerkissä vastaaja on vastannut terveyden
olevan elämässä tärkeää. K= kysyjä, V=vastaaja.
Esimerkiksi:

4. Kierros

1. Kierros

K: Miksi se, että voi elää parempaa elämää
on tärkeää?

K: Miksi terveys on sinullelle tärkeää?
V: Koska terveenä jaksan tehdä töitä.

2. Kierros
K: Miksi se, että jaksat terveenä tehdä töitä,
on tärkeää?

Arvot ohjaimina
elämän merellä
10 MIELI | KESÄ 2020

V: Koen onnistuneeni elämässä.

5. Kierros
K: Miksi se, että koen onnistuneeni, on tärkeää?
V: ….

V: Koska silloin saan rahaa ja toimeentuloa.

3. Kierros
K: Miksi se, että saa rahaa ja toimeentuloa
on tärkeää?
V: Silloin voi elää parempaa elämää.

Kokeile! Ehkä arvosi vahvistuvat, ehkä löydät lisää
ja uusia tai päivität jonkin vielä parempaan!

Harjoituksen MIELI-lehden lukijoille tarjosi
henkilöstökouluttaja, coach ja muutosvalmentaja
Terhi Mäkiniemi. Harjoitus löytyy myös
terhimakiniemi.fi -sivustolta.
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Miten kauan olen
tätä kantanut? Keneen
kaikkiin olen voinut
tartuttaa? Olisiko minun
pitänyt tietää tai
ymmärtää diagnoosi
jo paljon aiemmin?

Sairastuminen
ja häpeä
12 MIELI | KESÄ 2020
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Kaisa Liukko on sairastanut tartuntataudin ja hävennyt sitä.
Ja selviytynyt sekä taudista että häpeästä. Kokemuksen myötä
hän oppi paljon itsestään ja meille ihmisille luontaisista tavoista kokea häpeää ja syyllisyyttä. Lukemalla Liukon ajatuksia on
sinunkin mahdollista löytää keinoja käsitellä näitä tunteita.

Jo sanan tartuntatauti kuuleminen saa
ihmiset varovaiseksi. On inhimillistä
pelätä sairauden tarttumista itseen tai
omiin läheisiin. Ajattelu saattaa helposti
lähteä urille, missä on “ne” ja “me”.
Kuka tahansa saattaa olla tartuttaja,
yksi “niistä”. Kuitenkin milloin vain minusta voi tulla osa “niitä”, saatan saada
tartunnan ja sen jälkeen olen tartuttaja.
On vaikea ymmärtää miltä sairastuneesta tuntuu, ennen kuin itse kuuluu siihen
joukkoon.
En tiedä, millaista on sairastaa korona.
Mutta tiedän, millaista on sairastaa
tartuntatautia. Viime syksynä sairastuin
syyhyyn. Syyhy on loistauti, jossa ihooni
päätyi asustelemaan pieni syyhypunkki, joka kaiveli käytäviä ihoni alle ja
lisääntyi siellä. Oireina oli ihottumaa ja
kutinaa. Luultavasti kannoin tartuntaa
pitkään. Sain oikean diagnoosin vasta
kun kolmannella lääkärikäynnillä ymmärsin itse ehdottaa syyhydiagnoosia.
Siinä vaiheessa oireet olivat jo tuskalliset. Joka puolella kehoa oleva kutina on
viheliäinen seuralainen. Tiedän – siihen
ei kuole, eikä se varsinaisesti ole kipua.
Mutta tuskaa se oli. Piinaava kutina ja
epätietoisuus siitä, milloin se päättyy vai
päättyykö koskaan. Ja se kaikki muu,
mikä tuli sen myötä.
En vertaa syyhyä koronaan, se ei ole
yhteiskunnallisesti samalla vakavuusasteikolla. Mutta pikku juttu se ei ollut.
Ei yksilön näkökulmasta.
Ensin tuli syyllisyys. Miten kauan olen
tätä kantanut? Keneen kaikkiin olen
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voinut tartuttaa? Olisiko minun pitänyt
tietää tai ymmärtää diagnoosi jo paljon
aiemmin? Olisiko minun pitänyt eristää
itseni heti kun iho-oireet alkoivat? Pitäisikö minun nyt eristää itseni täysin,
jotta en varmasti tartuta ketään? Entäs
oma perhe, mitä tästä aiheutuu heille?

Häpeään
tipahtaminen
kävi nopeasti.

Sitten alkoi tuskallinen prosessi yrittää
päästä eroon vihulaisesta. Täydellinen
paniikki, kumihanskat ja jäätävä epäily
jokaista vaatekappaletta, jokaista esinettä, jokaista huonetta kohtaan. Kaikki
käyttötekstiilit patalapuista lähtien keitettiin tai laitettiin 60 asteen pesuun, ulos
pakkaseen tai viikkokausiksi jätesäkissä
varastoon. Neljän henkilön perheessä se
ei ollut ihan pikkujuttu. Lopulta oltiin
tilanteessa, missä minä syynäsin petivaatteitani ja omaa ihoani, en kuvainnollisesti vaan kirjaimellisesti suurennuslasilla.
Näkyykö suurennuskuvassa pieniä mustia täpliä? Ja niitähän näkyi. Voit vain
kuvitella. Aluksi ne ehkä olivatkin punkkeja, mutta viikkokausia näin pieniä
mustia täpliä ihollani. Ei auttanut, että
ihoani on siunattu sekä pisamilla että
luomilla. Olin siis hyvää vauhtia tulossa
hulluksi. Eikä auttanut, että syyhyssä
kutina jatkuu vielä hoitokuurin jälkeenkin ja epätietoisuus hoidon tehoamisesta
leijuu tiheänä ilmassa. Kutina oli piinaavaa. Sain itseni kiinni ajatuksesta valella
ihoni bensalla ja sytyttää tuleen. Jos sillä
pääsisi kutinasta eroon. Hermostoni kävi
täysin ylikierroksilla. Olin jatkuvassa
hälytystilassa, jossa vihollinen oli joka
puolella. Se vaani vaatteissa ja pinnoilla,
omassa ihossani ja läheisten kosketuksessa.
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Koronavirusta et erota suurennuslasilla.
Onneksi. Jos erottaisit, tiedän että sinäkin syynäisit parhaillaan pintoja suurennuslasi ojossa.
Tuli myös häpeä. Ja sairasloma. Niillä
on yhteys keskenään, molemmat ruokkivat toisiaan. Häpeään tipahtaminen
kävi nopeasti. Ymmärsin, että jotkut
ihmiset ajattelivat syyhyn tarttuvan
sukupuoliteitse. On tosin mahdollista,
että vain itse tulkitsin tällaisen ajatuksen muiden reaktioista. Suoraan sitä ei
sanottu. Se hetki, kun tämä tarina saavutti tajuntani, valahdin häpeään. Olisi
tehnyt mieleni palata karjumaan, että
en todellakaan ole saanut tätä mistään
irtosuhteista! Kuinka kehtaat edes vihjata sellaista näin haavoittuvassa tilassa
olevalle ihmiselle. Sillä haavoittuvassa
tilassa olin. Syvällä syyllisyydessä ja
häpeässä. Ja eristyksissä. Sairaslomalla.
Eristettynä yhteisöstä. Itse itseni häpeällä eristäneenä. Puhumattomuudessa.
Vaikenemisessa. Hiljaisuudessa. Salailussa. Niistä häpeä saa ruokansa.
Olin tartuttaja, olin saastainen. Olin
loinen, jota muiden on parempi välttää.
Minulla oli stigma, häpeän poltinmerkki, joka piti salata. Näistä ajatuksista
häpeä sai voimaa.
Yhteisöstä eristäminen on kautta aikojen ollut tapa saattaa ihminen häpeään.
“Et ole riittävän hyvä voidaksesi kuulua yhteisöön.” “Sinulla ei ole arvoa.”
“Olet pohjasakkaa.” “Häpeä!”
Eristyksissä olevan ihminen kokee olevansa turha, tarpeeton, hävettävä, vääränlainen.
Aina eristämiseen ei tarvita yhteisöä,
joka aktiivisesti eristää ihmisen. Tartuntatautia kantava ihminen voi tehdä itse

päätelmän siitä, ettei kelpaa enää yhteisönsä osaksi ja siten eristää fyysisyyden
lisäksi myös henkisesti itsensä.
En tiedä miltä tuntuu sairastaa koronaa.
Voi olla, että tauti vie fyysiset voimat
niin vähiin, ettei aikaa jää henkisille
tuskailuille. Voi olla, että kollektiivinen,
kaikkia koskeva eristäminen auttaa siihen, että sinä koronaan sairastunut et
tunne itseäsi niin likaiseksi kuin minä
tunsin syyhyni kanssa. Voi olla, että
saat pelkkää myötätuntoa ja auttavia
käsiä. Toivon niin. Mutta jos tunnistit
tekstistä itsesi, niin toivon seuraavaa:
vapauta häpeä. Koronasta on kirjoitettu paljon. Siitäkin näkökulmasta,
miten sen mukanaan tuoma uusi maailmantilanne voi tuoda jotain hyvääkin:
esimerkiksi paluuta yhteisöllisyyteen ja
arvojen uudelleen arviointia. Minä näen
tässä tilanteessa myös mahdollisuuden
vapauttaa kollektiivista häpeää, jota
olemme kantaneet sukupolvesta toiseen.
En tiedä, miten monen vuosikymmenen,
-sadan tai -tuhannen takaa suomalaisten häpeä on lähtöisin. Liittyykö se
sotien perintöön ja siitä seuranneeseen
köyhyyteen, tappioihin urheilussa,
suomettumiseen vai takapajuisuuteen
(Viljamaa 2018). Liittyykö se aikoihin,
kun suomalaisten omat perinteet jyrättiin kristinuskolla vai Eevaan, joka söi
paratiisin kielletyn hedelmän (Reenkola
2014). Eikä minun tarvitse tietää.
Sen tiedän, että häpeän ilmentymistavat
ovat moninaiset. Ihminen voi hävetä tekojaan, sanojaan, ulkonäköään,
ääntään, mielipiteitään, seksuaalisuuttaan tai melkein mitä vain. “Herkkä
häpeäjä syyllistyy jopa ajatuksistaan”.
(Viljamaa 2018) Myös perfektionismi
tai häpeämättömyys saattavat kertoa
omaa tarinaansa. Niihin sairastunut on

valmis tekemään mitä vain, jottei joudu
kohtaamaan omaa häpeäänsä. Sairastunut ihminen taas voi hävetä sairauttaan
– ehkä samaistaa itsensä sairauteen,
vaikka oikeasti on vain sairas, ei yhtä
kuin sairautensa. Jos potilas on sairastunut myös pärjäämisen kulttuuriin,
hän häpeää tilaansa ja tarvitsevuuttaan,
eikä ehkä kestä olla autettavana, koska
haluaisi itse auttaa.
Häpeän voi tunnistaa ja vääränlaisesta
rikkovasta häpeästä voi vapautua. Häpeä ei kestä sitä, että siitä puhutaan eikä
häpeä kestä, että sille nauretaan.
Siis puhu. Kerro. Pyydä apua. Olet ansainnut sen. Sinun ei tarvitse piiloutua.
Vitsaile sairaudesta, jos pystyt. Ole
näkyvä. Koska olet arvokas. Koska
olet osa yhteisöä. Olet niin tärkeä, että
olet saanut kunniatehtävän päästä vapauttamaan kollektiivista häpeää. Vain
voimakkaimmille sotureille uskotaan
vaikeimmat tehtävät.
Minä aloin puhua syyhystä. Sen verran, kun pystyin. Kerroin lähimmille
ystäville ja perhepiirille. Sanoin huonekavereille töissä ja esimiehelle. Sainko
kauhistuneita katseita tai sääliä tai hylkäämistä? En saanut. Sain myötätuntoa
ja rohkaisuja.
Vaikenemisesta ja salailusta häpeä saa
voimansa, mutta nähdyksi tulemista,
puhumista, haavoittuvuuden näyttämistä - niitä häpeä ei kestä. Niillä se kevenee ja puhdistuu pois.
“Heikkous on ihmisen arvokkain ominaisuus, koska se vie sinne mitä ihminen
kaikkein eniten tarvitsee, eli rakkautta.”
Tommy Hellsten Terveys Summit haastattelussa tammikuussa 2020.

Puhumattomuudessa.
Vaikenemisessa. Hiljaisuudessa.
Salailussa. Niistä häpeä saa
ruokansa.

Häpeä ei kestä sitä, että siitä
puhutaan eikä häpeä kestä,
että sille nauretaan.
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Mieliharkka
HORJUTA USKOMUSTASI KARTEESISTEN KOORDINAATTIEN AVULLA
Uskomus täytyy ensin tunnistaa, jotta sitä voi lähteä kyseenalaistamaan. Kun olet tunnistanut
uskomuksesi, yksi keino kyseenalaistaa omaa uskomusta on karteesisten koordinaattien käyttö.
Tässä esimerkissä uskomus on laatikossa vasemmalla ylhäällä ja sen vastakohta kirjoitettu oikealle
alhaalla. Kaksi muuta vaihtoehtoa on täytetty jäljelle jääneisiin ruutuihin. Voit lähteä pohtimaan
jokaista neljää väitettä erikseen.
•

Onko tämä aina/joskus totta?

•

Missä tilanteissa tämä on totta?

•

Kuinka usein tämä on totta?

Kun kaikki neljä väitettä on käyty läpi, voit vielä kysyä itseltäsi “Entä jos kaikki neljä olisivat yhtä aikaa
totta?” Miltä se näyttäisi mielikuvissasi? Entä minkälaiseksi uskomuslauseesi muuttuisi tämän jälkeen?

Minun täytyy hävetä sitä,

Minun ei tarvitse hävetä sitä,

että olen sairas.

että olen sairas.

Minun täytyy hävetä sitä,

Minun ei tarvitse hävetä sitä,

että olen terve.

että olen terve.

(Veli-Matti Toivosta mukaillen.)

LÄHTEET:
Elina Reenkola. Nainen ja häpeä. 2014
Janne Viljamaa. Hirveä häpeä, Suomalainen häpeä ja kuinka siitä pääsee eroon.
2018
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KAISA LIUKKO
Kaisa Liukko on NLP Master Practitioner, lappeenrantalainen päätoiminen matematiikan lehtori, sivutoiminen hathajoogaohjaaja ja
sataprosenttinen NLP:stä innostuja. Hän hyödyntää NLP:n elementtejä
ammattikorkeakoulujen Campus online -portaalissa vetämässään
Oppijana kehittyminen -opintojaksossa. Vapaalla Kaisan voi löytää piirtämästä mandaloita, maalaamasta tauluja ja liikkumasta luonnossa.
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Sisulla läpi
sadan vuoden
NLP-kouluttaja ja mentaalivalmentaja Jaana Hautala
on kohdannut vuoden 2020 aikana monia sisulla
läpi poikkeusolojen puskevaa. Suomalaisten dna:ssa
asuva sisu on monella tavalla hieno voimavara.
Väkisinkäytettynä se voi olla kuitenkin väärinkäytetty,
eikä se silloin palvele ihmistä itseään eikä ehkä koko
ihmiskuntaakaan. Sata vuotta sitten ja tänään oli moni
asia eri tavoin ja samalla kuitenkin ihmeellisen samalla
tavalla. Onko meillä rohkeutta laskeutua päästä
sydämeen, tiedosta tunteisiin, pohtii Hautala.
Lue juttu ja pohdi sinäkin, se voi tehdä TARJA
hyvää
TÖRMÄNEN
omille uskomuksille.
Tarja Törmänen on MIELI-lehden
päätoimittaja ja Suomen NLPyhdistyksen puheenjohtaja,
NLP-vietintävalmentaja ja NLP
Trainer. Hänelle tärkeää on mielen
vapaus ja kehon hyvintointi.
Kuva: Samuel Glassar
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Sata vuotta sitten 1920-luvulla olimme
nuori itsenäinen oma tasavalta. Runsaan kolmen miljoonan asukkaan Suomi
oli maatalousyhteiskunta ja pyrimme
eheytymään sisällissodastamme sekä
espanjantaudista, joka kosketti rankasti
Suomeakin. Sata vuotta sitten ihmisiä
kulki Suomessa hengityssuojaimet kasvoillaan, sairaalat täyttyivät ja suruuutisia oli kaikkialla. Kaiken kaikkiaan
Suomessa espanjantautiin kuoli arviolta
30 000 ihmistä. Saman verran menehtyi sisällissodassa ja niiden aikaisilla
vankileireillä. Tästä selvittiin yhdessä
kansana ja voimakas sekä dynaaminen
uudistumisen vaihe alkoi koettelemuksen jälkeen.
Olisi mielenkiintoista tietää minkälaiset
mielen mallit meitä sata vuotta sitten
ohjasivat ja mitä uskomuksia rakensimme? Kansana olimme matkalla vanhasta
uuteen. Urheilun merkitys yhdistävänä tekijänä oli suuri: urheilusankarit
Paavo Nurmi, Ville Ritola ja Hannes
Kolehmainen sekä kumppanit nostivat
kansakunnan itsetuntoa. Suomi juostiin
konkreettisesti maailmankartalle.
Entä tänään? 2020-luvulla, 100 vuotta
myöhemmin, olemme keskellä suurta
epävarmuutta, josta pyrimme eheytymään. Koronavirus pysäytti Suomen
niin kuin koko maailman maaliskuussa
2020. Tämä koskettaa meitä kaikkia.
Tapahtuu sama kuin sata vuotta sitten:
toiset lamaantuvat, toiset taistelevat ja
toiset näkevät mahdollisuuksia ja nousevat. Mitkä mielen mallit ohjaavat meitä
nyt ja mitä uskomuksia rakennamme,
jotta tästä noustaan uudenlaiseen tulevaisuuteen? Fokus karkaa epävarmuuden keskellä helposti uutisoinnin
uhkakuviin, vaikka yhtä tärkeää tai
jopa tärkeämpää olisi siirtää huomio
nyt mahdollisuuksiin ja uudistumiseen.
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Meidät pysäytettiin äkisti ja yllättäen.
Nyt, jos koskaan NLP:n ja metataitojen
merkitys korostuu. Mitä haluamme rakentaa nyt?
Nykyisessä tilanteessa uskomukset murtuvat työelämässä kohisten. Ihmisten
mieltä ja organisaation uudistamista rajoittavat uskomusten raja-aidat
kaatuvat. Poikkeustilanteessa ihmisen
potentiaali voi päästä huomattavasti
normaalitilannetta paremmin esiin. Jos
haluamme, ympäristö on täynnä mahdollisuuksia, joihin voimme rohkeasti
tarttua. Ehkä nyt tarvitsemme uteliaisuutta ja ihmettelyä enemmän kuin koskaan. Futuristi Perttu Pölönen kirjoitti
kirjassaan Tulevaisuuden lukujärjestys:
”Uskalla kokeilla, kaikesta selviää häpeällä.”
Ehkä 2020-luvun poikkeusolot tarjoavat meille mahdollisuuden päästää irti
aikansa eläneestä kollektiivisesta häpeästä, joka on jo sata vuotta vaikuttanut suomalaiseen työelämään ja meidän
tarinaamme. Voisiko tämän muutoksen
tehtävä ollakin tarinan ja uskomusten
haastaminen ja kehittäminen? Meillä on
nyt aikaa tutustua itseemme ja katkaista
tuttu ja turvallinen autopilotti: haastaa
itseämme sietämään epämukavuutta
ja opetella kohtaamaan kaikenlaisia
tunteita – myös sitä häpeää. Hyväksyä
ja toivottaa kaikki tunteet tervetulleiksi. Elämämme on ollut pysähdyksissä
2020, onko meillä rohkeutta laskeutua
päästä sydämeen; tiedoista tunteisiin?
Lähteä luomaan uudenlaisia tarinoita
sekä uudenlaista yhteyttä meidän ihmisten välillä? Voisimmeko rakentaa
kollektiiviseen uskomuksen, että kaikki
tunteet ovat todellakin sallittuja ja yhdessä voimme toivottaa niitä tervetulleeksi. Niitä ei enää piiloteltaisi, vaan ne
voisivat yhdistää meitä.

Tapahtuu sama
kuin sata vuotta sitten:
toiset lamaantuvat, toiset
taistelevat ja toiset
näkevät mahdollisuuksia
ja nousevat.
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Aalto-yliopiston väitöstukija Emilia
Lahti tutkii suomalaista sisua, jota pidetään yleismaailmallisena voimavarana.
Pieni suomalaisen kansa löysi sata vuotta sitten sisusta voimaa selviytyä, kykyä
tarttua toimeen ja saada asioita aikaiseksi. Sisäinen voimamme oli silloin
vahva selviämisen elinehto. Entä tänä
päivänä, kun elämme pitkään aikaan
suurinta muutosta niin Suomessa kuin
maailmalla. Miten sisu meillä Suomessa
näyttäytyy nyt? Tässä hetkessä sisu on
monelle selviämisen elinehto, mutta
miten paljon meillä on vielä jäljellä
ajattelua ”sisulla perkele” selviän, ja sen
aiheuttamaa uupumista?

Pieni suomalaisen
kansa löysi sata
vuotta sitten sisusta
voimaa selviytyä,
kykyä tarttua toimeen
ja saada asioita
aikaiseksi.

Monet meistä kamppailevat aivan uudenlaisessa tilanteessa sinnikkäästi ja
periksiantamattomasti, saaden sisusta
voimaa, mutta osaammeko käyttää
sisua viisaasti? Osaammeko jo puhua
siitä, ettei jaksa, kun tarvitsemme
apua? Osaammeko nyt 2020-luvulla
olla tarpeeksi pehmeitä ja lempeitä ja
kohdata niitä tunteita, jotka aikanaan
piilotettiin? Voi tuntua häpeälliseltä
sanoittaa ääneen ”en pärjää, tarvitsen
apua”. Vaikeudet, jopa konkurssit voivat olla monella edessä. Miten niihin
suhtaudutaan? Olemmeko armollisia ja
luommeko psykologista turvallisuutta?
Rakennamme yhdessä tilaa, jossa on
lupa olla keskeneräinen ja lupa epäonnistua – niin, ettei suomalainen arvokas
sisumme käänny meitä vastaan?
Pelko on vaarallinen kuski, jollei sitä ei
tiedosta. Se voi ajaa meidät henkisesti
seinään, vaikka juuri nyt tarvitsemme
kaiken henkisen kapasiteetin ja sen
potentiaalin, joka meissä asuu. Valmentajana olen saanut tänä vuonna
kohdata ja koutsata monia, jotka ovat
sisuuntuneet ja yrittävät puskea tämän
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poikkeuksellisen ajan läpi pysähtymättä
kuuntelemaan itseä. Sisu kuitenkin toimii parhaiten, kun sitä käyttävä ihminen voi hyvin.
On tärkeää pysähtyä välittämiseen,
inhimillisyyteen, empaattisuuteen ja yhdessä luomiseen. Pysähtyä tuntemaan,
hyväksymään ja aistimaan eikä puskemaan, vertaamaan ja selviytymään.
Tämä on se hetki, jolloin on hyvä tarkastella omaa sekä yhteistä tarinaa. Uskomusten raja-aitojen kaatuessa rakennamme tulevaisuuteen joka tapauksessa
uudenlaisia uskomuksia. Hyvä kysymys
on, millaisia uskomuksia haluamme rakentaa tulevaisuuteen?
Vain rakkaus mahdollistaa inhimillisyyden kasvun, koska rakkaus tuo elämää.
Se on ainoa energian muoto, joka kestää ikuisesti. – Michel Quoist

JAANA HAUTALA
Jaana Hautala on NLP Master
Trainer, Life Coach Trainer,
rentoutus- ja hypnoosivalmentaja, puhuja sekä
tietokirjailija.

TUTUSTU KIRJOITTAJAAN
Jaana Hautalan intohimona
on oivalluttaa ihmisiä löytämään henkistä suorituskykyä,
rohkeutta pysähtyä elämässä
ja hyödyntää mielen voimaa
sekä löytämään mielen ja
kehon yhteyden. Hän Jaana
itse pitää yllä omaa kasvun
potentiaaliaan NLP:n lisäksi luonnossa liikkuen sekä
meditoimalla ja kundaliinijoogalla, jota hän parhaillaan
myös opiskelee. Jaana toimi
Suomen NLP-yhdistyksen
puheenjohtajana 2013-2017.
NLP-kouluttamisen hän aloitti
vuonna 2011 ja on ohjannut
jo kymmeniä pitkäkestoisia NLP-koulutuksia. Omia
NLP-opintojaan hän on viimeksi syventänyt 2019 Santa
Cruzissa Yhdysvalloissa (NLP
University) ja valmistuen NLP
Master Traineriksi.
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Jokaisella
meistä on ääni,
ja se on yhtä
yksilöllinen kuin
sormenjälki.
Tiedätkö, mihin
kaikkeen voit
käyttää omaa
ääntäsi?

Äänimeditaatio
maadoittaa ja auttaa
jännitykseen
Laulaja Katri Somerjoki on löytänyt äänimeditaatiosta keinon
voimautua ja rauhoittua. Meditaatioryhmissä Katri hoivaa ihmisiä
lauluäänellään sekä rummulla ja huilulla. Jokainen voi oppia itse
käyttämään omaa ääntä helpottamaan jännitystä ja ahdistusta.

”Se oli mielen ja tunteen räjähdys”,
kuvailee laulaja Katri Somerjoki kuuden vuoden takaisia ensimmäisiä omia
kokemuksiaan äänimeditaatiosta. ”Ei
ole sääntöjä, miten ääntä tuotetaan.
Lauluopettajani laittoi minut laulamaan
silmät kiinni sitä, miltä minusta tuntui”,
kertoo Somerjoki.
Pitkän laulajanuran tehnyt Somerjoki
oli etsinyt uusia sävyjä lauluunsa ja hakeutunut gregoriaanisen kirkkolaulun
pioneerin, Pia Skibdahlin oppiin ajatuksena haastaa itsensä harjoittelemaan
barokkilaulua. ”Pia huomasi minussa
laulullisen lukon ja ehdotti barokkikappaleen sijasta kokeilemaan äänimeditaatiota. Siitä kaikki lähti liikkeelle”,
Somerjoki sanoo.

Matalat, monotoniset äänet voimauttavimpia
Äänimeditaatio on sukua joogan mantroille. Meditaatiossa hyödynnetään mo-
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notonisen laulun hoivaavaa vaikutusta.
”Matalat äänet resonoivat eri kehon
kohdissa. Tietyt hertzit ja äänen korkeudet ovat voimauttavimpia”, Somerjoki
kuvaa.
”Oma suhteeni ääneen on erityinen
lievän puhevikani, änkytyksen, vuoksi.
Musiikin kuuntelu ja äänen kokonaisvaltainen käyttö on ollut minulle merkittävää lapsesta saakka”, Somerjoki
kertoo. Laulaessa änkytys ei vaivaa.
Laulu myös rentouttaa ja helpottaa jännitystiloja. Somerjoki on hyödyntänyt
äänimeditaatiota rauhoittumiseen esimerkiksi kilpaillessaan Voice of
Finland -ohjelmassa.

Äänimeditaation vetäjän ja
vastaanottajan vuorovaikutus
tärkeää
Katri vetää omia meditaatiotunteja
pienryhmille ja käyttää tunneillaan erikoista yhdistelmää soittimia.

”Yhdistän meditaatiossa huilua, käsin
tehtyä rumpua ja laulua”, kertoo Somerjoki. Hän on soittanut poikkihuilua
lapsena ja löysi soittimen uudelleen vuosituhannen vaihteessa. Matalaääninen
huilu toimii rauhoittavasti.
Tunneilla ääntä käyttää Somerjoki, ja
osallistujat makaavat rentoutuneina
joogamatoillaan keskittyen äänimaisemaan.
”On tärkeää, että olemme samassa
tilassa, jossa minun energiani pääsee
siirtymään vastaanottajaan ja palaamaan sieltä takaisin. Mitä soivempi
tila, sen parempi. Joogasalit ovat usein
täydellisiä äänimeditaatiopaikkoja”,
Somerjoki kertoo.
Äänimeditaatio sopii kaikille, ja
Somerjoen ryhmissä käy ihmisiä
laidasta laitaan. ”Ryhmiin on tullut
joogaa harrastavia, mutta myös
sellaisia, joille meditaatio ei ole tuttua.
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Osa tulee suosituksesta”, sanoo Somerjoki.
Somerjoki suosittaa äänimeditaatiosta
kiinnostuneita tutustumaan ihmisäänen asiantuntiija Pia Skibdahliin. ”Pian
sivuilta löytyy tietoa hoitavasta laulusta”, Somerjoki vinkkaa. Netistä löytyy
myös paljon meditaatioon sopivaa rauhoittavaa musiikkia.

MONICA NYMAN-KORHONEN
Monica Nyman-Korhonen on
hyvinvoinnista ja mielen tasapainosta kiinnostunut viestinnän ammattilainen ja tuore MIELI-lehden
toimituspäällikkö.

Pysähtyminen on mahdollisuus
minän tutkimiseen
Koronaepidemian vuoksi äänimeditaatioryhmiä ei ole voitu järjestää
normaalisti. ”Aluksi olin tilanteesta
sokissa, mutta olen koettanut asennoitua positiivisesti. Pelko on lamaannuttava tunne eikä vie minnekään”,
Somerjoki sanoo.

Kirjoittajakuva:
Emma Rinneheimo

Hän uskoo, että kaiken pysähtyminen
antaa ihmisille mahdollisuuden tutkia
minäänsä. Ehkä tilanne johtaa voimakkaampaan henkistymiseen, Somerjoki
toivoo.
Äänimeditaatiota voi onneksi jokainen
kokeilla myös itse.

ÄÄNIMEDITAATIOHARJOITUS
Istu risti-istuntaan tai seiso kevyessä haara-asennossa hyvässä
ryhdissä.
Laita silmät kiinni ja toinen käsi rintakehän päälle.

KUKA KATRI SOMERJOKI?
Katri Somerjoki on laulaja, lauluntekijä,
esiintyjä ja elämänmakuinen taiteilijamuusikko.
Katri on tehnyt musiikkia vuodesta 1979.
Taiteilijanelämän parissa on kulunut neljä
vuosikymmentä. Tähän elämään kuuluvat
ylä- ja alamäet. Somerjoki on kuitenkin
onnellisimmillaan laulaessaan tai
soittaessaan.
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Hengitä. Ala päästää kevyttä “mmm-mmmm-mmm” -ääntä ilman
nuottia. Kun maltat pysähtyä, pääset rentoutuneeseen tilaan.

”Tämä harjoitus auttaa tutustumaan omaan henkilökohtaiseen
ääneen. Se on kaikilla persoonallinen minän ja sielun jatke”,
Somerjoki kannustaa.
Harjoitus on helppo toteuttaa missä vain ja se sopii hyvin
ensimmäiseksi kokeiluksi. Voit katkaista vaikka etätyöpäivän
2–10 minuutin äänimeditaatio-harjoituksella.

Äänimeditaatio
on sukua joogan
mantroille.
Äänimeditaatio on
tehokas tapa helpottaa
jännitystä ja ahdistusta.
Tätä kannattaa
kokeilla ja lisätä
hyvinvointia
elämässään!
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Haluatko
paremman
muistin?
Muistia voi suorittaa, ja suoritusta aina parantaa.
Sari-Marika Durchman innostui kehittämään omaa
muistamistaan, inspiroitui aiheesta, luki ja tutki teemaa
ja kokosi MIELI-lehden lukijoille lahjapaketin aiheesta.
Muistamista helpottavia tekniikoita ja simppeleitä
toimenpiteitä muistisuorituksen parantamiseen,
olkaa hyvät!

30 MIELI | KESÄ 2020

MIELI | KESÄ 2020 31

mieli
ammattilaisia
| sari-marika
| seija
durchman
mauro
Ihminen kykenee muistamaan noin seitsemän asiaa kerrallaan, kertoo esimerkiksi psykologi George Millerin vuonna
1956 Harvardin yliopistossa tekemä
tutkimus. Jos sinulle siis sukujuhlissa
tai palaverissa esitellään kerralla 15
ihmistä, niin aika harvan nimi jää ensiesittäytymisellä mieleen. Miten ihmeessä
sitten muistamme kaiken tarvittavan?
Kännykkäänkään kun ei aina voi – eikä
kannatakaan turvautua.

Otamme vastaan ympärillämme
olevan informaation aistiemme
välityksellä
Elämme nykyään melkoisessa aistitulvassa. Näemme, kuulemme, tunnemme
– jopa haistamme ja maistamme paljon
enemmän kuin mitä kykenemme havaitsemaan.
Muistamista edesauttaa, jos tiedostat
mikä aistijärjestelmä juuri sinulla on
vahva tukemaan muistiin painamista
ja opittujen asioiden mieleen palauttamista. Monet asiat muistaa näkemällä; muistettavia asioita voi palauttaa
mieleensä erilaisina näkömielikuvina.
Joskus asioiden kuuleminen helpottaa
mieleen painamista: muistaa, mitä joku
sanoi tai miltä jokin asia kuulosti. Tekemällä voi myös helpottaa oppimista
ja muistamista. Voit kokeilla näitä eri
tapoja, joilla yhdistät muistettavan asian
henkilökohtaisiin kokemuksiisi. Tuttuus
ja aiemmin koettu helpottaa asioiden
mieleen painamista.
Meillä kaikilla on varmasti kokemusta
siitä, miten joku aistikokemus tuo mieleen menneen tapahtuman. Esimerkkinä
vaikkapa vanha laatikon pohjalta löytynyt valokuva, joka tuo elävästi mieleen
unohtuneen lapsuuden leikkikaverin ja
samalla koko tapahtuma elävöityy aistikokemuksineen. Jos kuvan aihe on kesäpäivä rannalla, saatat kuvaa katsoessasi
tuntea auringon lämmön ihollasi, kuulla
lasten ilon kiljahdukset sekä veden loiskeen. Ehkä jopa haistat aurinkorasvan,
jota ihollesi on levitetty. Samaan tapaan
vastaleivotun piparin tuoksu voi tuoda
mieleen lapsuuden joulun ja tietty musiikkikappale haikean ensirakkauden.

Harjoita tarkkaavaisuuttasi
Tiedonkäsittelykykymme on rajallinen.
Siksi meidän on jatkuvasti seulottava
oleellinen tieto esiin ympäristöstämme,
ja kyettävä ohittamaan epäoleellinen.
Tähän tarvitsemme tarkkaavaisuutta.
Valikoiva tarkkaavaisuus on edellytys
muistamiselle, oppimiselle ja ongelmanratkaisulle. Tämä ei ole synnynnäinen taito, vaan sitä pitää opetella ja
harjoittaa. Sisäiset mallimme ohjaavat
havaintojen tekemistä. Ennakoimme
kokemustemme pohjalta, mihin huomio
kannattaa suunnata.

On tärkeää
huolehtia siitä, että
aivomme saavat
riittävästi lepoa
voidakseen hyvin.

Helli aivojasi
Älä tingi unesta; se on oppimisen ja
muistamisen keskeinen edellytys. Unta tarvitaan uusien tietojen ja taitojen
tallentamiseen pitkäaikaiseen muistiin.
Nukkuessasi aivot vapautuvat välittömistä virikkeistä ja näin mielelläsi on
tilaa käsitellä edellisen päivän tietoa.
Unen tarve on yksilöllinen, mutta on
tutkittu, että ihmiset, jotka nukkuvat
seitsemän tuntia yössä, muistavat asioita paremmin kuin ne, jotka nukkuvat
vähemmän kuin viisi, tai enemmän kuin
yhdeksän tuntia yössä.
Levoton mieli häiritsee keskittymistä.
Voit opettaa aivojasi rauhoittumaan
esim. meditoimalla, joka on hyvä keino päästä häiritsevistä ja stressaavista
ajatuksista eroon. Tutkimusten mukaan
meditaatio voi muuttaa aivojen rakennetta vaikuttamalla juuri niihin osiin,
jotka vastaavat tarkkaavaisuudesta.
Pelkkä kymmenen minuutin päivittäinen
meditaatio voi auttaa muistiasi toimimaan paremmin, kannattaa siis kokeilla. Myös luonnossa oleilun on todettu
parantavan muistia: metsäympäristö aktivoi muistitoimintoja ja lisää psyykkisiä
voimavaroja.
Jätä multitaskaaminen ja ole läsnä siinä
mitä teet. Monen asian yhtäaikainen
suorittaminen johtaa helposti jonkin
asian unohtamiseen. Kun olet ostoksilla,
jätä puhelin rauhaan. Kun valmistat illallista, älä seuraa samalla tv:tä. Säilytä
tavarat niille varatuilla paikoilla: puhelimen laturi aina samassa paikassa, auton
Luonnossa oleilun on todettu parantavan
muistia; metsäympäristö aktivoi muistitoimintoja ja lisää psyykkisiä voimavaroja.

32 MIELI | KESÄ 2020

MIELI | KESÄ 2020 33

mieli | sari-marika durchman
avaimet omalla paikallaan. Näin et suotta
rasita muistiasi sillä, että yrität muistaa mihin minkäkin tavaran tänään jätit.
Käytä muistutuksia. Asioiden ylös kirjoittaminen auttaa vahvistamaan muistijälkiä.
Kirjoita muistilappuja ja hyödynnä kännykän kalenteria. Kokeile myös piirtämistä,
sillä se on muistin kannalta kirjoittamista
tehokkaampaa. Piirrettynä muistamme
jopa tuplasti enemmän sanoja kuin kirjoitettuna, sillä 90 % kaikesta aivojemme
käsittelemästä tiedosta on visuaalista.
Muistutuksia käyttämällä varmistat sen,
että voit täysillä keskittyä tekeillä olevaan
asiaan, koska ei tarvitse huolehtia muusta.

Myös aivoja voi treenata
Aivot tarvitsevat sopivasti haasteita voidakseen hyvin. Kaikki mielekäs ja iloa
tuottava tuttu tekeminen on aivoille hyödyksi. Kannattaa myös rikkoa rutiineja ja
antaa aivoille uusia haasteita. Aivotreeni
luo uusia hermosolujen välisiä yhteyksiä eli
hermoverkkoja. Hyvin verkottuneet aivot
ovat vastustuskykyisemmät myös muistisairauksien aiheuttamille muutoksille.
		
Hyvää aivotreeniä on esim. ristisanojen
ratkominen ja palapelien kokoaminen. Voit
myös haastaa aivojasi tekemällä asioita eri
tavalla. Kokeile vaikka harjata hiukset tai
hampaat eri kädellä kuin yleensä. Opettele
jokin uusi asia, vaikka yksi uusi lause viikossa jotain vierasta kieltä!

Rutiineista on
hyötyä muistille: kun
et kuormita aivojasi
arkipuuhastelussa,
vapautat aivoillesi
kapasiteettia
merkityksellisempien ja
tärkeämpien asioiden
mieleen painamiselle.
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MUISTIKIKKOJA
JA TEKNIIKOITA:

1. ÄÄNEEN TOISTETTU ASIA JÄÄ PAREMMIN MUISTIIN

BONUS: NÄIN MUISTAT
SALASANAN TAI PIN-KOODIN

Lyhyiden numerosarjojen muistamisessa voi käyttää hahmo-tekniikkaa
Keksi numeroille nollasta yhdeksään omat, itsellesi sopivat hahmot.

Kertaus on opintojen äiti – tämä on varsin totta. Kun tapaat uuden henkilön, toista hänen nimensä ääneen. Näin toimimalla viestität aivoillesi, että
henkilö on sinulle merkityksellinen, joka taas vahvistaa kykyäsi muistaa
nimi. Kun laitat esineen johonkin paikkaan, voit samalla sanoa: ”Laitan
tämän maljakon nyt tänne kaapin perälle”, ”Siirrän tämän kirjan nyt ylimpään hyllyyn”. Ääneen sanottu asia jää paremmin muistiin, koska silloin
keskityt siihen useamman aistin voimin.

SARI-MARIKA DURCHMAN
Sari-Marika Durchman
Art Director, MAT,
markkinoinnin ammattilainen
NLP Trainer ja muutosvalmentaja
www.mindforce.fi

2. YHDISTELE ASIOITA JA LUO ERIKOISIA MIELLEYHTYMIÄ
Muistamista auttaa, kun linkität muistettavan asian johonkin aiemmin
tuttuun kuten ulkonäkö, tietty puhetapa/ääni tai tuttu tuoksu. Kun tapaat
uuden tuttavuuden, joka muistuttaa jotakuta tuntemaasi henkilöä ulkonäöltään tai puhetavaltaan, voit käyttää näitä muistikeinoina. Julkisuuden
henkilökin toimii hyvin benchmarkina. Yhdistämällä muistettavat asiat erikoisiin ja hieman outoihinkin yhteyksiin muistaminen helpottuu. Mitä hullumpi mielleyhtymä, sitä todennäköisemmin muistat asian myöhemmin.
Esimerkki nimen muistamisesta: jos henkilön nimi on Jaana Törmänen,
voi nimen muistamisessa auttaa mielikuva Jaanasta, joka törmäilee Jaana-nimiseen serkkuusi. Tai Mikko Kukkonen: voit sijoittaa mielessäsi herran vasemmalle hartialle Mikko Leppilammen, ja oikealle kukon.

3. TEE JOTAIN TAVALLISUUDESTA POIKKEAVAA

Kuvaesimerkissä 0 = hiuslenkki 1= kynä 2=vaskitsa 3= hopearengas 4=viiri
5=silkkinauha 6=teippirulla 7=linkkuveitsi 8=pullapoika 9= piippu
Kuva: Sari-Marika Durchman

Kuulutko niihin, jotka puolessa välissä matkaa alkavat tuskailemaan
unohtuiko silitysrauta tai liesi päälle? Tai suljitko oven kunnolla lähtiessäsi
kiireellä? Saat arkirutiinista helpommin muistettavan, kun teet jotain epätavallista toimintoa suorittaessasi. Esim. ovea lukitessasi voit viimeistellä
toiminnon kuvitteellisella numerokoodilla.

Jos pin-koodisi on 2078, luo tarina, jossa käytät lukujen hahmoja. Esimerkiksi
kuvan hahmojen mukaisesti tarina voisi mennä näin: ”Vaskitsa livahtaa hiuslenkin
läpi, mutta säikähtää linkkuveistä ja menee pullapojan luo turvaan. Jos salasanasi
olisi 4969, voisi tarina kuulua ”Viiri (4) huiskii pois piipunhajua (9) ja lopuksi teippaa
(6) piipun (9) umpeen.

4. SIJOITA MUISTETTAVAT ASIAT SAMAAN TILAAN

Näin sekalaiset numerot saavat mieleenpainuvan merkityksen. Käytit aikaa tarinan
miettimiseen ja todennäköisesti myös näit sen mielikuvissasi, joka taas helpottaa
mieleen palauttamista. Tämä tekniikka todella toimii, kannattaa kokeilla!

Jos sinun pitää muista useampi asia samanaikaisesti, voit helpottaa muistamista sijoittamalla asiat. tyhjään tilaan, kuten huoneeseen.
Esim. nimien muistaminen helpottuu, jos kuvittelet bussiin henkilöt,
joiden nimet pitää muistaa ja sijoitat heidän viereensä istumaan omasta
elämästäsi tutun nimikaiman.

5. MUISTIREITTI
Jos sinun on muistettava asioita tietyssä järjestyksessä (esim. planeetat
kaukaisimmasta lähimmäksi aurinkoa tai presidentit ensimmäisestä nykyiseen), voit hyödyntää tekniikkaa nimeltä muistireitti. Muistamme hyvin
itsellemme tutut paikat. Asiat painuvat mieleen, kun ne yhdistetään itsellemme merkityksellisiin mielikuviin. Tärkeää on, että reitti on sinulle hyvin
tuttu; esim. mieluisa metsäreitti, lapsuuden koti tai vaikka mökkipaikkasi.
Seuraavaksi suunnittelet reitin, jonka varrelle sijoitat muistikuvat haluamassasi järjestyksessä. Kun haluat palauttaa mieleen muistettavat asiat,
katselet mielessäsi reittiä, ja tiedot nousevat esiin.
Esimerkkinä ostoslistan muistaminen. Sijoita ostettavat tarvikkeet hassuja
mielikuvia hyödyntäen reitin varrelle. Mitä hassumpia mielikuvia, sen paremmin nämä jäävät mieleen. Ostoslistallasi on perunoita, kissanruokaa,
sukkahousut ja vanupuikkoja. Voisit sijoittaa eteiseen lattialle perunoita.
Löydät lattialta myös sukkahousut, johon keräät perunat päästäksesi
eteenpäin. Seuraavassa huoneessa istuu kissasi valtavassa tyhjässä ruokakulhossa ja puhdistaa vanupuikoilla korviaan. Sait varmaan ajatuksesta
kiinni?

KIRJALLISUUTTA
Dominic O’Brien: You can have an amazing
memory: learn life-changing techniques and
tips from the memory maestro
Dominic O’Brien: Muista! Kasvot & Nimet
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Ammentaisitko
energiahoidosta
rakkautta
itsellesi, itseltäsi?
Meidät on opetettu keskittymään, näkemään sekä tuntemaan vain
se, mitä paljaalla silmällä näemme. Tiina Nurmi valmentaa, kouluttaa
ja hoitaa ihmisiä tunnistamaan sekä tiedostamaan näkymättömän
energian vaikutukset heidän elämässään.

36 MIELI | KESÄ 2020

MIELI | KESÄ 2020 37

energia | monica nyman-korhonen

Useiden oivallusten, yllättävien ajatusketjujen
ja yhteisen naurun jälkeen huomasimme tehneemme
suunnitelman tulevalle vuodelle.

Tiina Nurmi on lapsesta saakka kokenut
aistivansa ihmisissä erilaisia energioita.
“Näen, koen ja tunnen näkymätöntä
energiaa, joka vaikuttaa meihin jokaiseen, tahdoimme tai emme. Aistin
ovatko henkilön energiat sisäisesti ja
ulkoisesti yhtä vai tuntuuko energia ristiriitaiselta”, Nurmi kuvaa.
Energioiden lisäksi Nurmi on pienestä
pitäen nähnyt enkeleitä. “On suuri ilo
saada tehdä enkelten kanssa yhteistyötä.
Lapsena luulin, että kaikki ihmiset näkevät enkeleitä”, Nurmi kertoo.

Tietoisuus omasta energiasta
kehittyi aikuisena

näyttivät tarkkaan missä kohtaa tuo nikama oli ja kehottivat varjoainekuvaukseen. Röntgenkuvassa selässä ei näkynyt
poikkeamaa, mutta varjoainekuvassa
näkyi vaurioitunut nikama. Selkä leikattiin ja asiakas parani täysin”, kertoo
Nurmi.

Rakkaus itseä kohtaan löytyy
energiahoidolla
Nurmi iloitsee auttaessaan ihmisiä löytämään omat lahjansa ja ainutlaatuisen
energiansa. “Nykyään energiahoidot,
joita teen, palvelevat erityisesti sydäntä
ja sielua. Autan ihmisiä löytämään rakkauden itseään kohtaan”, sanoo Nurmi.

Nuorempana Nurmi koki voimakkaasti
toisten kivut ja sairaudet, kuten päänsäryn, polvikivun tai huolet. Energiahoitojen antaminen tuli mahdolliseksi, kun
Nurmi oppi vanhempana tiedostamaan
ja erottamaan oman energiansa toisten
energioista.

Nurmi sanoo maailmankaikkeudessa
kaiken olevan energiaa, jota ihmiset
luovat ajatuksilla, tunteilla, sanoilla ja
toiminnalla. “Se, mistä lähteestä toimimme, vaikuttaa elämäämme, vedämme samankaltaista puoleemme”, Nurmi
tarkentaa.

Nurmi kuvaa energiahoitojen tekemisen
tulleen kanavoituna tietona. “Tunsin,
miten kauttani virtaa hoitavaa ja uudistavaa energiaa. Aloin tekemään yhdessä
enkelten kanssa hoitoja. Enkelit kertoivat tarkkaan jokaisen henkilön kohdalla
mitä minun tulisi tehdä tai kertoa”,
Nurmi sanoo.

“Minulle energiahoito on rakkauden
valon virrattamista ja välittämistä eteenpäin”, sanoo Nurmi. Energian virrattamista hän tekee valmennuksissa, koulutuksissa, kursseilla ja webinaareissa sekä
puhelimitse. “Valmistan harjoitukset ja
tehtävät niin, että niiden kautta virtaa
rakkauden valoa, iloa ja energiaa”, Nurmi kertoo.

Enkelit apuna kipukohtien
tunnistamisessa
Nurmen mukaan enkelit näyttävät hänelle asiakkaiden kipukohtia ja jopa kehottavat hakeutumaan lääkärin hoitoon.
“Erään asiakkaan kohdalla näin, että
hänen kipukohtansa tarvitsi tietyn taajuista valoa. Toisen asiakkaan kohdalla
enkelit näyttivät hänen selkärankansa,
jossa oli nikama pois paikaltaan. Enkelit
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vasta ohjauksesta ja vanhojen rakenteiden kahleista. “Uskon, että yhä useampi
tuntee sydämessään palon ja innostuksen löytää oma merkityksensä ja tarkoituksensa”, sanoo Nurmi. Yksilöllisyys ja
vastuunotto omasta itsestä löytyy askel
askeleelta, rohkeuden avulla.
“Feminiininen energia on tulossa enemmän esille ja tietoisuuteen. Feminiinisen
energian tiedostaminen on avain tasapainon löytymiseen niin yksilötasolla
kuin kollektiivisesti. Luomme uutta, inhimillistä maailmaa sydämen tasolta käsin, samalla, kun vanhat toimimattomat
rakenteet murtuvat”, Nurmi sanoo.
Omassa elämässään hän pyrkii luottamaan entistä enemmän rakkauden voimaan, sydämen ääneen sekä yhteistyöhön enkelten kanssa. Luonto on arvokas
ja hyvin tärkeä eheyttäjä ja vastausten
antaja. Toivonkin, että juuri tässä ajassa, mahdollisimman moni meistä löytää
luontoyhteyden ja oppii tuntemaan
luonnon uudistavan merkityksen omassa
elämässään.

Kenelle energiahoito sopii?
“Suosittelen energiahoitoja kaikille,
jotka ovat niille avoimia. Nurmi kehottaa hoitajan valinnassa kuuntelemaan
omaa sydäntä.

Elämän iloa, voimaa, syvää rentoutumista ja oman sydämen tietoisuuden
löytämistä, tätä kaikkea energiahoito
Nurmen mukaan antaa. “Monet tunnistavat hoidoissa oman energiansa ja
saavat selkeyttä siihen, mikä on elämässä seuraava askel”, Nurmi kertoo. Hän
auttaa ihmisiä oman energiataajuuden
Nykyinen ajanjakso vapauttaa
löytämisessä. Sydämen tietoisuuden
ulkoapäin tulevasta ohjauksesta
löytyessä itsetuntemus lisääntyy, tapahNurmi kokee, että nyt käsillä oleva ajan- tuu voimaantumista ja elämänilon
jakso vapauttaa meidät ulkoapäin tulevoimistumista.
“Olen ammentanut oppini suoraan
Ylhäältä ja enkeleiltä”, Nurmi jatkaa.
Myös luonnolla on suuri merkitys vastausten antajana. Yksinkertaisuus ja
luonnollisuus on Nurmelle tärkeätä.

Ennen mitä? Ennen
kuin silmäni aukenivat,
korvani alkoivat kuulla,
tiedostamaton mieleni
alkoi värähdellä ja
käsijarruni alkoi pettää.
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Koronarajoitusten aikana Nurmi tarjosi palveluita verkossa ja puhelimitse.
“Avatar Akatemia -verkkovalmennuksessa autetaan oman tarkoituksen
syvemmässä löytämisessä. Siellä
opetellaan mm. uutta ajattelu- ja
toimintamallia sekä luontoyhteyttä”,
kertoo Nurmi. Ihanaa olla minä
-verkkovalmennuksessa keskitytään
rakastamaan itseä luonnollisella ja
taianomaisella tavalla, löytämään ilo
ja sisäinen valon lapsi.

KOKEILE!

Tutustu omaan energiaan
Nurmen MIELI-lehden
lukijoille tarjoamien
harjoitusten kautta.

“Puhelimen kautta tapahtuvaa valmentavaa ja hoitavaa kanavointia
kysytään myös paljon esim. elämän
solmukohtiin”, sanoo Nurmi.

Hauska peiliharjoitus
(voit tehdä tätä myös yhdessä lasten kanssa)

Huumorisaappaat

Varaa aikaa noin 10 minuuttia peilin edessä.
Hengitä muutamia kertoja syvään sisään ja ulos
oman hengityksesi tahtiin.

Valokuvat:
xxxxxxx
Kirjoittajakuva:
Emma Rinneheimo

Visualisointiharjoitus
Jotta mielikuvituksesi ja luomisvoimasi
lähtevät käyntiin heti aamutuimaan,
sinun on tärkeä laittaa jalkaasi huumorisaappaat. Kyllä, huumorisaappaat!

(varaa aikaa noin 10–15 minuuttia)
1. Etsi paikka jossa voit olla rauhassa ja
jossa sinulla on hyvä olla.
2. Ota mukava asento ja rentoudu hengittämällä, iloisia ajatuksia ajatellen.
3. Tunne jalkapohjasi maassa. Voit kuvitella, miten juuresi lähtevät jalkapohjistasi äiti maan ytimeen, samoin tavoin
kuin puun juuret ovat yhteydessä äiti
maahan.
4. Laita kätesi sydämesi päälle ja yhdisty
sydämesi lämpöön, hymyssä suin.

Anna kehosi rentoutua ja mielesi rauhoittua.

5. Hengitä rauhallisesti oman hengityksesi tahtiin ja tunne miten levollisuus
valtaa sekä kehosi että mielesi. Keskity
vain hengitykseesi ja hyvään oloon.

Sulje silmäsi hymyillen ja anna hymystäsi lähtevän
positiivisen hymyaallon vallata kehosi.

Tiesitkö, että huumorisaappailla on huikea
vaikutus?

Kutsu sisäinen valon lapsesi tähän leikkimieliseen
harjoitukseen mukaan. Harjoitus antaa sinulle
hauskalla tavalla tietoa energioista sekä niiden
vaikutuksista omaan itseesi.

Mielikuvituksesi alkaa voimaan taas paljon
lennokkaammin, joten uudenlainen ajatusmaailma saa tilaa.

6. Näe sielusi silmin, miten jokaisella
hengityksellä tunnet yhä selkeämmin
sydämesi lämmön ja valon voimistuvan
kauniiksi kirkkaaksi auringoksi.

1. Katso itseäsi arvostellen peilistä minuutin verran
(muista myös ilmeillä). Pyri tuntemaan arvostelevan energian vaikutus itsessäsi. Hyvä!
2. Katso seuraavaksi itseäsi rakkaudella ja ilolla niin
kauan, kunnes saat tuntuman rakkauden sekä ilon
energiasta (pyri näkemään silmiesi tuikkivan).

• Visualisointitaitosi vahvistuvat, jolloin myös
unelmasi alkavat toteutumaan helpommin ja
joustavammin aina toimintaan saakka.
• Ihana leikkimielisyys saa sinut taas syttymään, jolloin elämä aukeaa sinulle aivan uudella tavalla.
• Tulet aistimaan elämän uusin silmin ja jaloin.

3. Katso itseäsi minuutin verran vihaisesti ja syyttävästi (voit heristellä myös sormea itsellesi. Muista
ilmeillä).
4. Lopuksi, katso ihaniin silmiisi rakkaudella ja
muiskauta itsellesi suukko. Huomaatko energioiden erot ja vaikutukset itsessäsi?
Seuraavan kerran, kun koet syyllisyyttä, vihaa tai
arvostelet itseäsi ja koet riittämättömyyttä, mene
peilin eteen ja tee tämä harjoitus ilmeiden kera.
Opit, miten helposti sinä itse pystyt vaikuttamaan
energiaasi sekä muuttamaan energiasi suunnan
siihen olotilaan, jossa sinä viihdyt.
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Sinun sisälläsi on maailmankaikkeus. Havahduttava lause – joka johtaa askel askeleelta aitoon
itseesi. Uskalla rikkoa totutut tavat toimia ja
muuta ajatuksesi sekä toimintasi sinua voimistaviin ja ilostuttaviin tapoihin.

Visualisointiharjoitus

Kun nouset sängystä sinun ikiomat
huumorisaappaasi odottavat aina sänkysi
vierellä. Sinun ei tarvitse kuin laittaa ne
hymyssä suin jalkaasi.

MONICA NYMAN-KORHONEN
Monica Nyman-Korhonen on
hyvinvoinnista ja mielen tasapainosta kiinnostunut viestinnän
ammattilainen ja tuore MIELI-lehden toimituspäällikkö.

Näkymätön
energiasäde

• Avaat ovia, jotka tuottavat sinulle hyvää oloa
ja osaat laittaa kiinni ne ovet, jotka eivät ole
niin mieluisia ja sinua kohottavia.
• Pysyt paljon helpommin omassa hyvässä
energiassasi, kun tiedät käveleväsi omilla
huumorisaappaillasi, jolloin energiaa riittää
koko päiväksi eivätkä muiden energiat pääse
vaikuttamaan sinuun samoin tavoin
kuin aikaisemmin.

7. Anna auringon valaista kehosi
– tunne miten kaunis ja lämmin valo
rentouttaa sinut jännitystiloista,
huolista ja murheista.
8. Nauti olostasi ja vaali lämmintä rakkauden tunnetta sydämessäsi.
9. Näe sielusi silmin, miten sydämestäsi
lähtee kaunis ja kirkas säde maailmankaikkeuden kauneimpaan ja korkeimpaan rakkauden ytimeen, kohtaan
jossa rakkaus on aidoimmillaan.
10. Nauti ja iloitse vuorovaikutuksesta
jota saat kokea.
11. Kiitä ja avaa silmäsi sekä iloitse
olemassaolostasi.

Tiinaan voi tutustua Ilonsäteen sivuilla
www.ilonsade.com.

MIELI | KESÄ 2020 41

mieli ja läsnäolo | maija luomala

Inspiraatio ja
luovuus kutsuvat
läsnäoloon
Oman henkilökohtaisen historiansa kuona-arkistot kannattaa
tyhjentää; sekä mielestä että kehosta. Se vapauttaa tilaa
luovuudelle, inspiraatiolle ja läsnäololle. Jokainen on luova omalla
tavallaan ja luovuutta ei kannata tukahduttaa. Se ansaitsee tilan
olla olemassa. Maija Luomala kirjoitti lukijoillemme aiheesta.

Inspiraatio on
rakkaudellinen
olotila.

Ihmisellä on usein taipumus pyrkiä parempaan, voida
paremmin ja olla onnellisempi edellisiin vuosiin ja olemassaoleviin olotiloihin verrattuna. Se, ehkä, onkin yksi
ihmisyyden suurimmista voimavaroista ja kauneudesta:
pyrkiä parempaan, luoda toimivuutta ja hyvinvointia
sekä omaan että muiden elämiin. Ihminen haaveilee ja
kehittää, keksii ja ratkaisee. Mieti miten suurenmoisia
asioita on jo kehitetty ja kehitetään yhä – tarkoituksena
luoda uusia mahdollisuuksia ja hyvinvointia.
Ei kehittäminen kuitenkaan ihan mutkatonta ole. Usein
ensin on kohdattu jokin ongelma, jota halutaan helpottaa. Ja joskus käy niin, että inspiraatio nappaa hihasta
ykskaks yllättäen, kun ihminen on auki sen sanomalle.
Kun itse koin inspiraation läsnäolon, olin avoin omille
sisäisille viesteilleni. Kun inspiraatio iskee, sen eteen on
toimittava, sillä se on voima, jolla voi olla kauaskantoiset
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seuraukset. Inspiraatio on rakkaudellinen olotila. Jopa
euforisen oivalluttava, luonnollinen high, joka ravitsee
mieltä ja kehoa. Se avaa tien ihmisyyden ytimeen luontaisen luovuuden kautta silloin, kun läsnäolossa on alkanut
tuntua hyvältä.
Uskon, että luovuuden käyttö lisää hyvinvointia ja että
ihminen voi herkästi masentua, mikäli ei tunne saavansa
luonnollisia luovuuden kanaviaan auki. C. Diane Ealy
(Ph.D.) on sanonut: ”Tukahdutettu luovuus voi ilmaista
itseään muun muassa epäterveinä suhteina, ylivoimaiselta
tuntuvana stressinä, vakavana neuroottisena tai jopa psykoottisena käyttäytymisenä ja riippuvuutta aiheuttavina
käytösmalleina, kuten alkoholismina. Silti masennus on
kuitenkin ehkä kaikista salakavalin ja yleisin ilmentymisen muoto naisten ja miesten tukahdutetusta luovuudesta.” [1]
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Uskon monen kokeneen historiansa
haastavana. Moni on sanonut, ettei
osannut, tiennyt tai ymmärtänyt ja että
sitä vaan eli elämäänsä, ehkä jonkinlaisessa lukkotilassa. Mikäpä sen vaikeamman oloinen tila onkaan, kuin sisäinen
lukkotila. Onneksi erilaisten tunnelukkojen avaamiseksi on tarjolla monenlaisia menetelmiä, joista jokainen voi valita
kulloiseenkin tilanteeseensa ja itsellensä
parhaiten sointuvimman tavan alkaa
avata itseään, sillä se on tulevaisuus.
Kun ihminen avautuu omille sisäisille
viesteilleen ja ymmärtää oman elämänsä kipukohdat tyhjentäen historiansa
kuona-arkistot niin kehosta kuin mielestäkin, samalla avaten elämänhistoriansa opit, on upea tulevaisuus runsaine
mahdollisuuksineen taattu. Silloin inspiraatio voi löytyä helpommin ja luova
mieli keksiä keinot oman luovuutensa
hyödyntämiseksi. Kun inspiraatio löytää
väylän, saa ihminen vapauden kehittää,
luoda ja toimia edeltäviä vuosia suurempien voimien avustamana.
Silloin, kun osaa olla rauhallisesti läsnä
tässä hetkessä tuntien historiansa läpikotaisin ja ilman, että suhtautuu siihen
katkeruudella sekä mahdollisesti muiden
painostavalta tuntuvien tuntemusten
valokeilasta käsin, on tulevaisuudellakin
uudenlainen paikka ajatuksissa. Tulevaisuus määritellään nykyhetkessä.

[1] Suora suomennos. In The Woman’s Book of
Creativity, 1995, viitattu 18.02.2020.

Mieliharkka
Tietoinen kirjoitustehtävä
1. Millaisia tuntemuksia menneisyytesi sinussa herättää?
MAIJA LUOMALA

2. Asettaako menneisyys eteesi kiviä? Millaisia?

SIELUKIRJOITTAMINEN®-metodin
kehittäjä, Mainos- ja mediatoimisto Maijamedian perustaja,
NLP Practitioner, joka rakastaa
huomata, kuinka ihminen herää
omiin oivalluksiinsa. ”Tie menneisyyteen voi avata aivan uudenlaisen tulevaisuuden.”

3. Unelmoitko tulevaisuuden olevan tietynlainen, millainen?
4. Miten suhtaudut tähän hetkeen? Miten tämä hetki mielessäsi näyttäytyy?
5. Millaisia odotuksia sinulla on elämälle ja mistä olet mielestäsi jäänyt paitsi?

Kuva: Maija Luomala,
Maijamedia Oy

Kun inspiraatio löytää
väylän, saa ihminen vapauden
kehittää, luoda ja toimia
edeltäviä vuosia suurempien
voimien avustamana.

Ihminen
haaveilee ja
kehittää, keksii
ja ratkaisee.
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mieliharkka | soili hämäläinen

Blendi:
Ajattelun
tutkiminen
mielikuvien
avulla

Poikkeusolojen jälkeen palataan
syksyllä toivottavasti uuteen
normaaliin. Mitä on uusi normaali?
Minkä on hyvä olla toisin, erityisesti
omassa ajattelussa? Blendi on
ajankohtainen harjoitus juuri nyt!
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Harjoitus lisää luovuutta, auttaa irti
jumiutuneista käsityksistä, auttaa
löytämään uusia merkityksiä, kehittää
omaa perusajattelua.
Blendi on kahden ajatuksen, idean,
käsitteen tai mielikuvan yhdistäminen
mielessä niin että asiat, jotka aikaisemmin
eivät ole olleet yhdessä, pääsevät yhteen,
ja mieli hakee niille jonkin mielekkyyden.
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NLP Master Practitioner -koulutus
Turussa syksyllä 2020,
ilmoittautuminen käynnissä
Lisätietoja ja ilmot - www.koivulaukka.com
Masterilla saat syvyyttä NLP Practitionerilla oppimiisi taitoihin.

Mieliharkka

Syvennymme 16 päivän ajan uskomuksiin ja opit monipuolisesti il
hiljaisen osaamisen mallittamisen. Koko kurssi 1736 €/hlö

ma

(1400 € + alv 24 %). Hinta sisältää koulutuksen, materiaalin
sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Se laskutetaan neljässä erässä.
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Blendi mielikuvilla
Ota jostakin asiasta vastakohdat A ja B, esim. kesä ja talvi, työ ja loma,
taitava ja osaamaton.

1) Ajattele hetki A:ta. Mitä sinulle tulee A:sta mieleen?
Katso, missä päin näet mielikuvan A:sta: Edessäsi,
jommallakummalla sivulla, ylempänä vai alempana. Kuva
voi olla luonnollinen, symbolinen tai esim. pelkkää väriä.
2) Ajattele sitten hetki B:tä. Mitä sinulle tulee B:stä mieleen?
Katso, missä päin näet mielikuvan B:stä: Edessäsi,
jommallakummalla sivulla, ylempänä vai alempana. Kuva
voi olla luonnollinen, symbolinen tai esim. pelkkää väriä.
3) Yhdistä sitten molemmat mielikuvat mielessäsi, ja seuraa
hetken aikaa, mitä tapahtuu.

Jos vastakohdat ovat jo aikaisemmin blendautuneet mielessä, uutta oivallusta
ei synny. Blendi tapahtuu yleensä hyvin nopeasti, joskus se taas vaatii
kypsymisaikaa. Uskomukset voivat estää mielikuvien yhdistymistä, varsinkin
jos toinen on merkitykseltään hyvin kielteinen ja toinen taas myönteinen.
Blendaus kannattaa, sillä se käynnistää uutta luovia ajatteluprosesseja, joita
tietoinen ja järkevä mieli ei niin helposti saa aikaan.

Kirjoittaja Soili Hämälänen

P.S. Keväällä 2021 alkaa seuraava NLP Practitioner.

Kouluttajana NLP Trainer Henna Laukka

OIVALTAMAAN NLP-KOULUTUKSIA ESPOOSSA
Tule kehiƩymään kokeneen ja
innostuneen NLP ammaƫlaisen
kanssa - kohƟ omaa voimaa.
NLP-KOULUTUKSET 2020-2021
NLP PracƟƟoner
alkaen 2.9.2020, arkipäivisin
NLP Master PracƟƟoner
alkaen 19.2.2021, viikonloppuisin
UUTENA!
NLP Trainer koulutus
alkaen 5.2.2021, viikonloppuisin
LisäƟetoja ja yhteydenotot:
Jaana Hautala
NLP Master Trainer,
Coach- ja NLP kouluƩaja ja kirjailija
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jaana.hautala@oivaltamaan. I 050 3406 288 I oivaltamaan.

“Se mitä on takanamme, ja se mitä on edessämme
on pientä siihen verraƩuna, mitä on sisällämme.”
- Oliver Wendell Holmes

mielikirja | seija mauro ja terhi mäkiniemi

Wannabe-venäläisen
toisenlainen elämäntaito-opas

Mielikirja

Jos olet kyllästynyt elämäntaito-oppaisiin, tartu Viv Groskopin kirjoittamaan
Älä heittäydy junan alle! Se on toisenlainen, ei ole vinkkilistaa ”tee näin ja elämäsi parantuu; saat menestystä, vaikutusvaltaa, iloa ja onnea”, ei innostavia
ohjeita, on kertomus yhdestätoista
venäläisen kirjallisuuden klassikosta,
heidän elämästään ja keskeisistä teoksistaan. Lisäksi kirjailija kertoo omasta
matkastaan juurilleen ja intohimostaan
venäjän kieleen ja venäläisyyteen. Klassikoiden ja kirjailijan tarinan kautta lukija tulee ikään kuin sivutuotteena
pohtineeksi, mitä itselle tarkoittaa hyvä
elämä ja millaisia asioita kannattaisi
välttää, mitä lisätä.

Mitä lukea kesällä? Terhi Mäkiniemi ja Seija Mauro
ovat jälleen tutustuneet mieltä kutkuttaviin teoksiin.
Nappaa lukuvinkit tästä.

Viv Groskop:
Älä heittäydy junan alle
ja muita elämänoppeja
Atena, 2019
240 s.

Tässä pari maistiaista. Tolstoi: ”Jokaisella tapahtumalla on tarkoituksensa.
Emme kaikki saa sitä mitä ansaitsemme.
Mutta me saamme mitä saamme, ja sen
hyväksyminen voi joskus tehdä
meistä onnellisempia kuin osaamme

odottaa.” Bulgagov rohkaisi olemaan
ottamatta itseänsä turhan vakavasti,
vaikka tilanne olisi kuinka ikävä tahansa: ”On pakko nauraa. Jotta ei itkisi.”
Bulgagov kirjoitti Saatana saapuu Moskovaan - huumoria, nokkeluutta ja
hilpeyttä täynnä olevan kirjan ollessaan
kuolemansairas, varaton ja neuvostoliittolaisen mielivallan alla. Leo Tolstoin
ja Mihail Bulgagovin lisäksi kirjassa on
mm. Boris Pasternakin, Anna Ahmatovan, Ivan Turgenevin ja Fjodor Dostojevskin teoksia.
Viv Groskop on englantilainen stand up
–koomikko, toimittaja, venäjän kielen
maisteri ja wannabe-venäläinen. Hän
on asunut useita vuosia Venäjällä. Hän
rohkaisee ketä tarttumaan venäläisiin
klassikoihin, jokainen pystyy hänen
mielestään lukemaan niitä.
Kirjoittaja Seija Mauro

Me saamme mitä saamme, ja sen
hyväksyminen voi joskus tehdän meistä
onnellisempia kuin osaamme odottaa.
Älä heittäydy junan alle ja muita elämänoppeja
parantaa elämää, varsinaisesti sitä
parantamatta.
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mielikirja | seija mauro ja terhi mäkiniemi

Antti Rönkä & Petri Tamminen:
Silloin tällöin onnellinen
Gummerus, 2020
219 s.

Isän ja pojan
kirjeenvaihtokirja
syväluotaa sekä
vanhempana että
lapsena oloa. Silloin
tällöin onnellinen
on tärkeä kirja.
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Hitto, tässähän kävi ihan hyvin

Ei numeroita, vaan ihmisiä.

Olen lukenut Petri Tammisen romaanit
ja ihastunut. Tammisen teksti on koristelematonta, napakkaa, hänen lakoninen huumorinsa hykerryttävää. ”…
maailmassa tapahtui kaikenlaista:
hän saapui satamaan asiansa kanssa
(halusi saada rahtisopimuksen paluumatkalle), mutta satamalla oli omat
asiansa, ja tällä kertaa ne asiat eivät
käyneet yksiin (hän ei saanut rahtia).

teesta, häpeästä, peloista, sanomisen
vaikeudesta, kirjoittamisen intohimosta,
kirjoittamisen pelosta ja vaikeudesta,
kirjailijan ammatista, elämästä…Vaikeista asioista suorasti ja peittelemättä
höystettynä ripauksella huumoria.
Tammisen kirjeet ovat välillä (liiankin)
isällisen opettavaisia, mutta sitä lienee
vaikea välttää, kun omalle jälkikasvulleen puhuu.

Petri Tammisen pojan Antti Röngän
esikoiskirjan Jalat ilmassa luin heti sen
ilmestyttyä. Ihastuin siihenkin, eipä
tainnut kirjailijaomena kauaksi puusta
pudota. Ei Antti Rönkä kuitenkaan
isänsä kopio ole, hän kirjoittaa omalla
tyylillään. Jalat ilmassa kertoo avoimen
rohkeasti Aaron tarinan, joka perustuu
Antin omiin kokemuksiin. Hän oli useiden vuosien ajan rankasti koulukiusattu. Teksti koskettaa syvältä ja lukijana
jään kysymään: Miksi kukaan ei huomannut? Miksi kukaan ei puuttunut?
Mitä ihmettä isä Petri touhusi, kun ei
nähnyt poikansa valtavaa kärsimystä?

Kirja rohkaisee, koskaan ei ole liian
myöhäistä korjata virheitään, ei pyytää
eikä antaa anteeksi. Isä kirjoittaa: Antti,
pyydän anteeksi. Sinun ei olisi pitänyt
joutua kokemaan ainuttakaan noista
tilanteista. Kunpa voisin saada tekoni
tekemättömiksi. Mutta en tietenkään
saa.

Kirja on pysäyttävä! Sitä on jo kirjan
kansi - sitten kun hoksaa, mitä kannen
täyttävä pieni teksti tarkoittaa. Se on
listaa Välimereen hukkuneista ja kadonneista pakolaisista. Vuonna
2019 kuolleiden pakolaisten määrä
arvioitiin 40 000, kun lasku aloitetaan
1990-luvulta. Mukana on vain löydetyt, hukkuneista suurin osa painuu
meren pohjaan ja katoaa. Löydetyt
merkitään vain numeroin. Kuitenkaan
kukaan ei ollut pelkkä numerosarja
eläessään, vaan oli jonkun lapsi, isä,
äiti…

Nämä kysymykset ovat mielessäni päällimmäisenä, kun aloitan isän ja pojan
kirjeenvaihtokirjan Silloin tällöin onnellinen. Vastauksena kysymykseen, miksi
kukaan ei puuttunut, voi lukea Antin
kommentin: …salasin koulukiusaamisen
kaikki ne vuodet. Salasin sen kaikilta
(myös vanhemmilta), koska asian paljastuminen olisi sattunut vielä enemmän. Petri Tamminen ja Antti Rönkä
kirjoittavat toisilleen, ei kustantajalle tai
lukijoille. He puhuvat koulukiusauksesta, Antin kokemuksista, isä-poika -suh-

Antti sanoo: Sitä haluaisi että isä luotsaa maailman halki ja kestää kaiken.
Mutta ei se niin mene, jokaisen on kannettava itsensä. Ja ihmisellä on lupa olla
heikko. Jopa isällä. Toisessa kirjeessä:
Mutta minusta tuntuu, että tulevaisuudessa, ehkä viiden tai kymmenen
vuoden päästä, voimme katsoa toisiamme ja tajuta että hitto, tässähän kävi
ihan hyvin.
Kumpikin keskustelija kirjoittaa omista
ajatuksistaan, tunteistaan ja käsityksistään. Autenttisesti. Vai onko sittenkään
autenttista vai onko koko kirja autofiktiota, kahden romaanihenkilön kirjeenvaihtoa? Ihan varma en ole, mutta ei
sillä ole väliä. Tärkeä kirja tämä on.
Kirjoittaja Seija Mauro

Kirjassa on lukuisia kuvia ja parikymmentä lyhyttä tarinaa. Se tuo karulla
tavalla esiin, miten Välimerestä on tullut Euroopan suurin joukkohauta.
Kuvaaja Anna Autola toteaa kirjassa:
Katsoessani kuvaa (kadonneen) valokuvasta, lompakosta… tunnen äärimmäistä surua ja epäoikeudenmukaisuutta. Kuvaustilanteessa ei ole aikaa
käydä läpi omia tunteita… tunteet
tulvat pintaan myöhemmin. Itkettää.
Kuvat ovat muuttaneet minua eivätkä
lähde minusta. (Kuvat) muistuttavat
uhreista, heidän omaisistaan. Ne muistuttavat kuolemasta. Ja elämästä, siitä
kuinka arvokas se on.
Tekstin kirjoittanut Taina Tervonen
haastatteli kolmen vuoden ajan kymmeniä työnsä tai asuinpaikkansa takia
kuolleiden kanssa tekemisiin joutuneita ammattilaisia Italiassa, Espanjassa,
Kreikassa ja Ranskassa. Haastatteluista syntyi kirjan tekstit, mm. kreikkalaisen oikeuslääkäri Noussiaksen tarina:

Kenenkään ei pitäisi kuolla merellä sotaa paetessaan. Ne jotka menehtyvät,
ovat niitä, joilla ei ole varaa maksaa
turvallisesta ylityksestä. Heidät lähetetään kohti kuolemaa. Ajatus saa minut
vihaiseksi. Olen tehnyt töitä kuusi
vuotta ilman vakituista virkaa. Olen
antanut sieluni tälle työlle.
Kirjoittaja Seija Mauro

Taina Tervonen &
Anna Autola:
Hukkuneet
S&S, 2019
200 s.

Hukkuneet muistuttaa meitä
kuolemasta. Ja elämästä, siitä
kuinka arvokas se on. Lähihistorian;
ja nykyhetken ikäviä asioita helposti
välttää, tai iltapäivälehtien uutisiin
turtuu. Tämän kirjan lukeminen on
hyvä teko.

MIELI | KESÄ 2020 53

mielikirja | seija mauro ja terhi mäkiniemi

32 harjoitusta tuomaan
buddhalaista viisautta arkeen
Buddhan hipaisu tarjoaa 32 harjoitusta
hereilläoloon. Tietokirjailija Monika
Luukkonen esittelee harjoitukset selkeästi ja elävästi, lukija voi ohjeiden
opastuksella aloittaa itsenäisen harjoittelun.

Monika Luukkonen:
Buddhan hipaisu,
harjoituksia hereilläoloon
Atena, 2020
145 s.

Useimmat harjoituksista ovat tuttuja
vuosituhansia vanhoista buddhalaisista
kirjoituksista. Uudempia edustaa mm.
japanilaisen Jodo Sihnshun (1916-88)
kehittämä Naikan-itsetutkisteluharjoitus. Tässä oivallisessa harjoituksessa
ympärikäännetään näkökulma. Jos toinen on aiheuttanut sinulle hankaluuksia, kuvaile ensin konkreettisesti, mitä
myönteistä olet häneltä saanut. Sitten
mitä itse olet antanut tälle henkilölle.
Lopuksi mieti, mitä vaikeuksia itse olet
aiheuttanut tälle henkilölle.
Kirjan alussa Monika Luukkonen kertoo, millainen on ollut hänen oma tiensä heräämiseen. Ensimmäiset vaikutteet
tuli Japanista, jossa hän vuosia sitten on
asunut kahteen otteeseen. Varsinaisesti
tie alkoi kymmenkunta vuotta sitten,
kun hän kuunteli Thich Nhat Hanhin
äänikirjan Art of Mindful Living. Monika Luukkonen kertoo lempeästi, että
silloin hän tunsi löytäneensä henkisen
isänsä. Hän alkoi harjoitella Thich
Nhat Hanhin opetusten ja arkielämään
sovellettujen harjoitusten mukaan.
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Thich Nhat Hanhin Luukkonen esittelee munkiksi ja mindfulness-opettajaksi.
Mainitsematta jää, että Thich Nhat
Hanh on myös zen-mestari, Nobel
rauhanpalkintoehdokas, useiden meditaatiokeskusten perustaja sekä runoilija
ja kirjailija, jonka kirjoista yhdeksän on
suomennettu. Valitettavasti näistä
suomennoksista ei Buddhan hipaisussa
mainita mitään.
Kirjoittaja
Seija Mauro

Buddhan hipaisu
tarjoaa selkeän ja
eläväisen tavan
harjoittaa henkistä
hereilläoloa 32
harjoituksen kautta.

Aino Sibeliuksen elämänkerta
vie valloittavalle matkalle
Tuusulanjärven taiteilijayhteisöön
Riitta Konttisen Aino Sibelius on ensimmäinen varsinainen elämäkerta Ainosta.
Aikaisemmin hänestä on kerrottu miesten taustahenkilönä, Jean Sibeliuksen
aviovaimona tai Järnefeltien kulttuurija valtiomiessuvun tyttärenä ja siskona.
Riitta Konttinen monipuolistaa tätä
tuttua taustahenkilökuvaa. Aino oli
suorasanainen – kipakastikin kantaa
ottava, huumorintajuinen, inhimillinen,
lahjakas, taiteellinen, sivistynyt, kielitaitoinen ja lisäksi hämmästyttävän osaava monissa käytännön asioissa kuten
puutarhan hoidossa.
Musikaalisuus auttoi Ainoa ymmärtämään ja arvostamaan puolison neroutta
ja tukemaan tätä säveltäjänä. Aino kirjoitti puhtaaksi, soitti ja tulkitsi miehensä musiikkia. Hän osasi ulkoa kaikki
sinfoniat kuunnellen niitä mielessään
tahti tahdilta. Kolmannen sinfonian
sointi mielessä antoi Ainolle voimaa
parantua kuolemanvakavasta keuhkokuumeesta.

Ellei Jeanilla olisi ollut Ainoa, voisimmeko nyt nauttia Finlandiasta tai ehkä
maailman kauneimmasta viulukonsertosta ja monista muista sävellyksistä?
Ellei Ainolla olisi ollut Jeania, olisiko
hänestä tullut konsertoiva pianisti, kirjailija, kääntäjä vai tekstiilitaiteilija?
Kaikkea tätä Aino tosin oli - näkyvän
mestarin taustalla. Yhdessä he olivat
”me”, kuten molempien kirjeet usein
päättyivät.
Riitta Konttinen, taidehistorian professori emerita on kirjoittanut yli 30
tietokirjaa. Onneksi hän kirjoitti nyt
Aino Sibeliuksesta! Tämä loistava kirja
ei kerro pelkästään Ainosta, hänen perheestään ja suvustaan vaan Tuusulanjärven taiteilijayhteisön elämästä ja laajemmin Suomen kulttuurihistoriasta.

Riitta Konttinen:
Aino Sibelius
Kansi Heikki Kalliomaa
(Eero Järnefeltin maalaus)
Siltala, 2019
462 s.

Kirjoittaja
Seija Mauro

Taustalta ja tukijan roolista ansaittuun
pääosaan: Aino Sibelius on elämänkerta,
joka on samalla hieno katsaus suomalaiseen
kulttuurihistoriaan.
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Rohkeutta ja myötätuntoa
elämään

Voimaa toivosta
Kun kaikki näyttää hetkittäin synkältä,
usko tulevaankin on koetuksella, näkyy
toivon voima väkevänä. Toivo on taitoa
luoda kyvykkyyttä toimia ja vaikuttaa,
luoden samalla toimivampaa suhdetta
omaan avuttomuuteen ja tarvitsevuuteen. Siksi toivossa on hyvä elää. Toivossa on elettävä. Sillä aina on toivoa.
Toivo kysyy elämän kulkijalta, mihin
suuntaan olet menossa? Kysymys pysäyttää pohtimaan arvojaan syvemmin.

Maaret Kallio:
Voimana toivo
WSOY, 2020
235 s.
Kuva: Laura Malmivaara

Voimana toivo -teos kiteyttää taiten
sen, miten tärkeää ihmisenä kasvussa
on tavoittaa sisimmässään olevat herkät
ja tarvitsevat puolet: lempeys, sallivuus,
tunteminen ja inhimillisyys. Toisaalta
keskeistä kasvussa on itsen, toisten ja
hyvän elämän näkökulmasta oppia valjastamaan käyttöön lujuutta, voimaa
ja toimijuutta. Toimijuus tarkoittaa kykyä valintojen, tunteiden ja toiminnan
joustavina mahdollisuuksina sekä vastuunkantoa omista teoista, tunteista ja
toiminnasta. Toimijuuden voima näyttäytyy erityisesti vastuullisuudessa toisia
ja heidän tunteitaan kohtaan.
Ihminen kestää yllättävänkin paljon pahaa, mutta toivottomuutta vain hetken.
Toivo on voima, joka vahvistaa niin
koettelemuksista selviytymistä, vaikeuksista toipumista kuin kokemusta omasta
pystyvyydestä ja elämän merkityksellisyydestä. Teos auttaa löytämään taitoja,

joilla toivoa voi tietoisesti vahvistaa ja
tukea. Samalla se virittää lukijan pysähtymään ja pohtimaan, mistä kaikesta
oma toivo syntyy ja keiden kanssa se
saa voimaa kasvaa. Mikään tärkeä tässä maailmassa ei vahvistu yksin, ei edes
toivo. Harvalla meistä on voimaa olla
vakaa kuin tammipuu elämän tyrskyjen
ja myrskyjen heitellessä.

Selkeästi ja oivallisesti koostettu harjoituskirja kutsuu elämän tärkeimmälle
matkalle, itseen. Kirja sopii niin vasta-alkajille kuin jo pidempään itseään
kehittäneille ammattilaisillekin. Tätä
kirjaa säilyttää mielellään kotona yöpöydällä tai vastaanottotilassa, sillä se
on kaunista ja luokseen kutsuvaa katseltavaa!

Hyvä elämä ei ole täydellinen huippukokemusten ketju, vaan taito säilyttää
toivo hyvään, vaikean ja tukalankin
tilanteen keskellä. Toivon teema kutsuu
lukijan katsomaan elämää kirkkaammin sävyin auttaen vaikeiden asioiden
hyväksymisessä ja hyvän tavoittamisessa. Kun ihmisellä on toivoa, ikävät
tunteet eivät kaappaa mieltä ja jätä
yksin kokemuksen keskelle. Toivoa voi
kartuttaa elämän pankkitilille ja tartuttaa toisiin ihmisiin ympärillä. Toivon
lainaaminen toiselta tai sen jakaminen
muille on mielen voimavara, joka toimii
ankkurina hyvän elämän kokemuksille.

Tässä ajassa tarvitsemme rohkeutta ja
myötätuntoa tukevia kirjoja. Heli Suutarin Kaikki kääntyy hyväksi -harjoituskirjan noin 6o erilaista tehtävää opastavat etsimään toivoa, vaalimaan voimia
ja päästämään irti turhista taisteluista
niin työssä kuin kotona. Kirjoittajan
neuvo lukijalle: ”Luota prosessiin”, on
monille tuttu ja muistuttaa siitä, ettei
tarvitse olla valmis.

Kirja lisää voimavaroja kaikille toivon
voimasta kiinnostuneille ja auttaa vahvistamaan toivoa elämässään. Kompaktin kokoisena Toivon voima kulkee
mukana vaikkapa kotoa töihin. Puhutteleviin tekstejä on helppo palata helppo palata myöhemminkin.

Itseensä tutustuminen ja itsetuntemuksen harjoittelu ei aina suju kuin Strömsössä. Kun tutkii sisintään, tietoisuuteen
voi tulla yllättäen asioita, joiden olemassaoloa ei ole aiemmin havainnut.
Murhetaakkojen ja painolastien havaitseminen helpottaa muutoksen polulla,
etenkin, kun ongelmiin voi tarttua pienin teoin ja askel kerrallaan.

Harjoituskirjassa on 12 pääteemaa,
joiden alla on viikoittaiset tekstit voimalauseineen. Tekstejä seuraa yksi tai
kaksi harjoitusta ja kirjoittamiselle on
tyhjää tilaa.
Kirja liputtaa hienosti liputtaa elämään
osallistumisen puolesta. Vaikeudet ja
kompastelut ovat inhimillisiä. Elämässä
sattuu ja tapahtuu.
Kirjan kirjoittaja Heli Suutari on Brysselissä työskentelevä yksilö- ja pariterapeutti. Hän painii itsekin samojen
kysymysten äärellä, kuin me kaikki,
prosessissa nimeltä elämä. Terapia-alan
ammattilainen heittäytyy rohkeasti haavoittuvaksi ja pyytää lukijan mukaan
pohtimaan, mitä voi tehdä, jos voimat
ja ideat elämässä tuntuvat loppuvan.
Oiva lahja esimerkiksi äidille tai ystävälle.
Kirjoittaja
Terhi Mäkiniemi

Kirjoittaja
Terhi Mäkiniemi

Toivon voima perustelee, miksi toivossa on hyvä ja tärkeä elää.
Ihminen kestää yllättävänkin paljon pahaa, mutta toivottomuutta
vain hetken. Mieli-lehden toimitus toivoo, että mahdollisimman
moni lukee tämän kirjan!
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Harjoituskirjan tekstit pohjautuvat
2019 julkaistuun Kaikki kääntyy hyväksi -kirjaan.

Harjoituskirjan tehtävät avittavat muutoksen polulla kulkijaa. Käden tarttuessa kynään, mieli saa paremmin otteen
ongelmista ja löytää ratkaisuja. Jumitilanteessa pienenkin asian työstäminen
tuo toivoa.

”Kaikki kääntyy hyväksi, Kaikki
kääntyy hyväksi ja kaikenlaiset asiat
kääntyvät hyväksi.”
- Juliana Norwichlainen (n. 1342-1416)
Kaikki kääntyy hyväksi -harjoituskirja hurmasi!

Heli Suutari:
Kaikki kääntyy hyväksi
-harjoituskirja
Atena Kustannus Oy, 2020
224 s.
Kuvat: ViIIe Lähteenmäki,
Stéphanie Paquot

HARJOITUSKIRJAN AIHEITA
riippuvuuksien työstäminen,
elämään osallistuminen,
huolien haastaminen,
mielen vahvistaminen,
ongelmien kohtaaminen,
rajojen selkeyttäminen,
armollisuus itseä ja muita
kohtaan, tunteiden ja
pelkojen tiedostaminen,
itsemyötätunnon
kasvattaminen, erilaisten
puolustusmekanismien
ja kontrolloinnin tarpeen
hillitseminen, päätöksenteon
vahvistaminen,
keskeneräisyyden
sietäminen, vastustelusta
hellittäminen, erilaisten
roolien havaitseminen,
vahvuuksien ja kiitollisuuden
sanoittaminen, lapsuuden
taakkojen ja ylisukupolvisen
taakan huomioiminen
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Mielikirja
Lohtua elämän käännekohtiin, mahdollisuuksia
pysähtyä itsen äärelle
Paljon kaikesta – läsnäolon voima -kirja teki vaikutuksen Niina
Finne-Hyttiseen, sillä kirjassa huomioidaan hienosti ujot ja erityisherkät. Henkiseksi ohjaajaksi kouluttautunut Finne-Hyttinen
löysi kirjasta myös hyviä kysymyksiä itselle ja tuleville valmennettavilleen. Tutustu teemaan ja innostu lukemaan kirja!

Veera Jahnin kirja ”Paljon kaikesta –
läsnäolon voima”, opastaa omalle polulle. Kun hain itse tänä keväänä henkisen ohjaajan koulutukseen, minulla
oli toiveena opettajille, että heillä olisi
juuri tämä omalle polulle opastamisen
taito. Ajankohtainen aihe elämässäni.
Ilokseni Jahnin kirja opastaa tielle, joka
tuo näkyväksi itsessä ne osat, joka kaipaavat eniten huomiota.
Kirja tuo näkyväksi ujot ja erityisherkät
sekä antaa arvoa lapsuuden negatiivisille kokemuksille ja niistä parantumisen
mahdollisuudelle. Nykyään puhutaankin trauman merkityksestä ja sen
ymmärtämisestä koko ihmisen elämän
kannalta. Kirjoittaja itse on kokenut
elämänsä aikana paljon pahaa ja se
huokuu sivuilta, joilla on samalla paljon hyvää positiivista energiaa. Veera
Jahn on onnistunut kääntämään kokemuksensa voitoksi.
Kirjailija kysyy lukijalta kysymyksiä,
joita voimme pohtia omassa arjessa.
Kuinka moni pysähtyy tietoisesti miettimään, kuuntelemaan hiljaisuutta
sisällään ja antaa intuition kertoa vastaukset? Hektisessä maailmassa moni
on löytänyt hiljaisuuden ja sen tarkoituksen itselleen omalla tavallaan. Toiset
löytävät sen luonnosta, toiset NLP:stä,
jotkut meditaatiosta tai vaikkapa kirjoittamisen kautta. Tärkeintä on, että ei
unohda itseään ja pystyy aktivoimaan
alitajuntansa palvelemaan itselle tärkeää
tarkoitusta. Näin on mahdollista auttaa itseään. Myös vaikeista traumoista
vapautuminen tätä kautta on mahdollista. Jos käsittelemättömiä traumoja on
omassa elämässä paljon, voi ja kannattaa hakeutua traumaterapiaan.

Jahnin kirja on ensisijaisesti kokemusasiantuntijakertomus pahan kohtaamisesta, mutta myös paljon muuta. Hän uskoo
vahvasti ihmisen oppimiseen, myös ujon,
introvertin ja erityisherkän menestymiseen – ja miksipä ei uskoisi. Nämä eivät
ole ominaisuuksia, joita pitäisi hävetä tai
pitää vakan alla. Nykypäivänä tarvitaan
erilaisia osaajia ja persoonallisuustyyppejä. Tärkeää on löytää omat vahvuudet ja
haluta sekä jaksaa kehittyä.
Moneen ongelmaan auttaa ymmärrys siitä, että olemme psykofyysisiä kokonaisuuksia ja että esimerkiksi meditaation
ja joogan avulla pystymme parantamaan
itse itseämme. Veera Jahn uskoo kehon
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, jonka
voi saavuttaa monin tavoin. Hänellä siinä toimii ayurveda.
Veera tuo kirjaan omilla aforismeillaan
uutta näkökulmaa rakkauteen, onneen,
pettymyksiin sekä meditaatioon. Hän
sanoo, että etsiessäsi rakkautta et löydä
sitä. Kun pysähdyt olemaan rakastettu
ja haavoittuvainen, rakkaus löytää sinut. Kun ymmärrät ajatustesi voiman,
et enää hakeudu negatiivisten asioiden
äärelle. Menestys on sitä, mikä alkaa
pettymyksistä selviytyessä. Sinussa on
vastaus kaikkeen, hiljenny tarpeeksi
kuuntelemaan.
Veera kertoo päässeensä perille, ja muistuttaa samalla, ettei koskaan ole valmis.
Näin ajatellaan myös NLP:ssä: kasvumme jatkuu koko elämämme ajan ja meissä itsessämme on jo kaikki vastaukset.
”Silloin kun käymme äärirajoilla itsemme kanssa, tarvitsemme eniten rakkautta, pysähtymistä ja armollisuutta.”

Veera Jahn: Paljon kaikesta
– läsnäolon voima
Books on Demand [BoD], 2019
80 s.

NIINA FINNE-HYTTINEN
42-vuotias NLP Master Practitioner,
eMBA, ravintoneuvoja sekä reikihoitaja, joka lukee suurella sydämellä
erityisesti NLP- ja hyvinvointikirjoja.
Kehoa liikuttaa saliharjoittelu ja
restoratiivinen jooga.

Kirja antaa arvoa lapsuuden
negatiivisille kokemuksille ja niistä
parantumisen mahdollisuudelle.

58 MIELI | KESÄ 2020

MIELI | KESÄ 2020 59

nlp-paikallistoiminta | anne olonen

Päijät-Hämeen NLP-illoista
kasvoi NLP-leiri
Tätä MIELI-lehteä tehdessä kevään 2020 Kevätpölytys oli vielä edessäpäin ja PäijätHämeen pölytyskokoontuminen ehti myös muuttua etäversioksi itsestään. ”NLP-leiri
sesongin mukaan” on nopeasti jo perinteeksi muodostunut Päijät-Hämeen alueellinen
ANNE OLONEN

”yön yli” NLP-tapahtuma, vähän niin kuin aikuisten NLP-leikkileiri, jolla koetusta ja opitusta
on kuitenkin hyötyä ihan tosielämässä. Tässä jutussa Anne Olonen muistelee 2019

Kirjoittaja on utelias luonnontieteilijä, biokemisti ja NLP Coach,
joka ihastelee elämän monimuotoisuutta niin solujen, aivojen
kuin organisaatioidenkin tasolla.

kokemaansa syksyn sadonkorjuuleiriä lämmöllä. Lue ja innostu!

”Vaahtera esittelee ylpeänä uutta kirkasta syyskuosiaan muiden puiden ollessa
vielä lähes vihreitä. Upea syyskuun aurinko lämmittää vielä. Tulen ruokailusta
leirikeskuksen parkkipaikalle vähän
myöhässä eikä muita ole näkyvissä. Jaa,
paitsi että, Maija on puussa! Ja Tuuli turvallisesti vierellä. Sadonkorjuuleirillä voi
näinkin käydä. Olen palaamassa Upilan
leirikeskukseen NLP-leirin iltaohjelmaa
varten. Illalla ainakin saunotaan ja nautitaan hyvästä seurasta. Ja jotain jännää
on aina tapahtunut, keväällä se oli rumpumatka omaan mielikuvitukseen.”
Sadonkorjuuta edeltää tietenkin kylvö tai
ainakin pölytys ja kasvukausi. Kevätpölytysleirillä vaihdettiin ajatuksia ja kokemuksia sekä saatiin uusia ideoita. Joku
saattoi löytää itsestään tai toisesta jonkin
kohdan, jota ei ollut aiemmin huomannut. Ehkä myös jotain siemeniä lähti itämään. Syksyn leirillä tarkasteltiin mihin

Tuntuu kuin
palaisi lapsuuden
huolettomuuteen
parin päivän ajaksi.
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saakka on kasvettu, korjattiin satoa ja
säilöttiin parhaat kokemukset.
Näillä leireillä on tutustuttu toisiimme
ja etsitty yhdessä uusia ajatuksia. Ohjelmassa on ollut mm. skeematerapiaa,
kehonhuoltoa, maalausta, parhaita uskomuksia, EFT-tekniikkaa, keskusteluja
ja niin halutessaan myös hiljaisuutta
ympäröivän luonnon keskellä. Leirielämään kuuluu myös saunominen ja uiminen. Vesijärven vesi on hätkähdyttävän
raikasta sekä keväällä että syksyllä. Ja
toki, joka välissä syödään ja mikä parasta, joku muu laittaa ruuan ja siivoaa
jäljet! Tuntuu kuin palaisi lapsuuden
huolettomuuteen parin päivän ajaksi.
Leirikeskuksessa on sopivan mutkatonta majoittua, varusteiksi tarvitaan villasukat, rennot vaatteet ja leirimieli.
Miten leirit sitten tulivat mukaan toimintaan? Vuoden 2019 ensimmäisessä
Päijät-Hämeen paikallisessa NLP-illassa
ideoitiin tulevan vuoden ohjelmaa
Disney-mallia käyttäen. Mitä kaikkea
olisi kiva tehdä? No ainakin harkkailtoja, maalausta, valokuvausta, messut,
bileet, festarit, täysihoitola guruilla,
seminaari…Mikä olisi mahdollista? No,
leirillä olisi kiva olla, sen pitäisi olla
edullinen ja siellä saisi olla rennosti.

Muutamien selvittelyjen jälkeen löytyi
leiripaikka ja kustannuksetkin saatiin
neuvoteltua inhimillisiksi. Niinpä Upilan
kevätpölytys toukokuussa 2019 kokosi
yhteen 15 innokasta leiriläistä. Syksyn
sadonkorjuuleiri saatiin järjestettyä syyskuun loppuun ja lähes kaikki kevään
pölytykseen osallistuneet pääsivät mukaan lyhyestä varoitusajasta huolimatta.
NLP-iltoja on järjestetty Päijät-Hämeessä säännöllisesti jo vuosien ajan. Usein
ohjelmassa on alustus jostain aiheesta
ja lähes joka kerralla myös harjoitus tai
pari. Illoissa on ollut eri teemoja Tuhannesta ja yhdestä mallituksesta NLP:n
ja joogan yhdistelmään, on tutustuttu
sosiaalipanoraamaan ja epigenetiikkaan,
ihaniin kehonhuoltokeinoihin, aikaan
ja avaruuteen. Kun ennestään tuttua
asiaa katsoo NLP-laseilla, saa se monesti
ihan uusia ulottuvuuksia. Itselleni näin
kävi esimerkiksi kehonhuoltoklinikalla.
Minun ei olekaan pakko jumpata vaan
minulla vapaus voida hyvin omien valintojeni kautta. On myös ihanaa ihmetellä
asioita turvallisessa joukossa.
Kiertolaiselämän jälkeen kokoontumiset
ovat vakiintuneet pääosin Toisintekijöiden tiloihin Lahden Hämeenkadulla,
maaliskuussa NLP-ilta oli Helkalassa,

10 km päässä Lahdesta Hollolan puolella. Illoissa on ilahduttavasti ollut uusiakin henkilöitä tutustumassa toimintaan.
Uusien ihmisten myötä tulee uusia ajatuksia ja näin NLP elää ja pysyy vireänä.
Päijät-Hämeen NLP-ryhmään on helppo
tulla ja siinä on helppo olla juuri niin
aktiivinen kuin sillä hetkellä hyvältä
tuntuu. Osallistujien kesken muodostuu
hyvän kehä. Kaikilla meillä on omat
kasvun polkumme ja tässä ryhmässä
välittyy sen hyväksyntä. Saan olla juuri
niin kesken ja auki kuin olen. Yhdessä
luomme hyväksyvän ilmapiirin ja yhdessä olemme enemmän, sehän on koodattuna ihmisaivoihin jo aikojen alusta.
Siemenet näille hyvän mielen hetkille
on kylvetty jo vuonna 2013, kun muun
muassa Tuuli, Sinikka ja Päivi aloittivat
toiminnan Päijät-Hämeessä. Kiitollisena
ajattelen nyt niitä, jotka nuo siemenet
kylvivät. Eläköön Disney-malli! Eläköön
NLP!

NLP-illat ovat Suomen NLP-yhdistyksen paikallista jäsentoimintaa,
joissa NLP:stä saa tietää lisää kiinnostavien luentojen, esitysten ja
alustusten muodossa. Usein illat
sisältävät myös harjoituksia.
Iltojen aiheet ja ilmoittautuminen
nlpyhdistys.fi > NLP-illat
Illat ovat jäsenille maksuttomia,
ei-jäsenet voivat tulla kertaalleen
tutustumaan toimintaan maksutta.
Vuoden 2020 oviraha (laskutetaan)
ei-jäsenille on 20 euroa.
UUTTA:
Osa yhdistyksen paikallisilloista jatkossa myös ZOOM-osallistumisen
kautta! Voit osallistua paikallisiltaan
mistä päin Suomea vain!

Lue lisää jutussa mainituista kiinnostavista aiheista:
SOSIAALIPANORAAMASTA:
socialpanorama.com – sosiaalipsykologi, valmentaja, sosiaalipanoraaman
kehittäjä ja NLP-osaaja Lucas Derksin
nettisivut
DISNEY-MALLISTA:
https://bit.ly/disneystrategydilts
– näppärä video Youtubesta. Löydät
aiheesta luettavaa myös googlesta
hakusanalla Disney-malli NLP
EPIGENETIIKASTA:
https://bit.ly/hyooletmitamummosi
– Helsingin Yliopiston artikkelissa m
akupaloja aiheesta

Uusien ihmisten myötä tulee
uusia ajatuksia ja näin NLP elää ja
pysyy vireänä.
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porina | tuuli paltemaa

Olemisen
sietämätön
keveys
ja paino
Tuuli Paltemaa miettii,
mitä on läsnäolo, miksi se
on tärkeää ja kuinka saada
kiinni tästä hetkestä. Eikä
pelkästään saada kiinni,
vaan olla ja elää tässä
hetkessä.
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Ihminen haluaa aina tietää tulevaisuutensa,
keväällä ennustetaan juhannussäätä, juhannuksena syksyn tuloa ja seuraavan talven
lumitilannetta. Pankkiirit ennustavat nousuja laskukausia, fyysikot ilmastonmuutosta
ja tulevaisuustutkijat maapallon ja ihmiskunnan tilaa isomminkin. Joku haluaa tietää
tulevaisuutensa hamaan loppuun saakka,
toiselle riittää tieto lähitulevaisuudesta.
Juuri nyt, eläessämme meille epätavallisissa
oloissa, koronan kanssa, korostuu tarve
tietää milloin ja miten selviämme tästä.
Mitä tapahtuu uudessa normaalissa, kun
kevät vaihtuu kesäksi, kuinka talouden käy

ja milloin hoito ja toimiva rokote löydetään?
Kuinka minä ja läheiseni pärjäämme? Epävarmuus kalvaa ja haluamme varmuuden,
että tulevaisuus on nykyistä parempi. Kuinka kauas tulevaisuuteen voimme nähdä?
Vuoden, viikon, minuutin?
Totuus on, että minuuttikin on pitkä aika
tietää varmasti mitä tapahtuu. Ainoa varma
tieto on tässä ja nyt (onko sekään niin varmaa, en tiedä?) ja siinä sitten on oltava. Tämä on ollut läksynäni jo pitkään, olla tässä
ja nyt, hötkyilemättä tulevaan tai laahustamatta menneessä. Menneisyydessä jaanailun
lisäksi mieleni mielipuuhaa on näet tulevai-

suuden pilvilinnoissa lekottelu. Aah – kuinka
nautinnollista on pötkötellä unelmahötössä ja
ideapilvessä. Vaikka Victor Hugo aikoinaan
kirjoitti ”Unelmointi on paras tapa luoda tulevaisuutta”, uskallan väittää, että unelmoinnilla
ja unelmoinnilla on ero. Toinen luo visioita ja
näkyjä, jotka innostavat ja vetävät puoleensa
aikaansaaden toimintaa. Toisenlainen unelmointi viihdyttää ja pitää otteessaan ja samalla
tuudittaa laiskanpulskeaan ”jos jotain joskus
tapahtuisi”-lillumiseen.
Entä se tässä ja nyt? Läsnäolo? Olla tässä ja
nyt, aktiivisesti ja rauhassa, tietämättä mitä
tapahtuu, silti luottaen, että elämä kantaa?

Samanaikaisesti luoden tulevaisuutensa itse ja
antaen sen tulla kohti. Näennäisesti ristiriitaisesti ja kuitenkin harmoniassa, nyt ja tässä.
Tätä taitoa harjoittelen aina vaan. Toisinaan
harjoitteluni kestää sen piiitkän minuutin,
jolloin keskityn kuulemaan ja tuntemaan
hengitystäni, olemaan rauhassa itsessäni ja
itsenäni. Joskus harjoittelen kävellen, niin että
kävelyn päämäärä ei ole saapua jonnekin vaan
olla matkalla. Silloin jokainen askel on merkityksellinen itsessään, jokainen hengenveto
ja kehon liike on – siis ON. Ja kun oikein hyvin käy, olen silloin tällöin hetken aikaa yhtä
muun luonnon kanssa.

TUULI PALTEMAA
Kirjoittaja on NLP- ja yritysvalmentaja, coach, työnohjaaja, taideterapeutti ja
Suomen NLP-yhdistys ry:n
toinen puheenjohtaja
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Ole tässä ja nyt,
kokeile Tuulin läsnäolon kaavaa!
Läsnäolon kaavaa voi toteuttaa vaikkapa tällä tavalla. Miltä tuntuu, näyttää, kuulostaa?
Onko loogista? Mitä lisäisit, mitä vaihtaiset? Rikasta tai tiivistä listaa itsellesi sopivaksi.

Luottamus

l
ä
s
n
ä

- luotan ihmiseen, itseen ja toiseen
- luotan siihen, että elämä kantaa

Äänettömyys

- hiljaisuudessa ja hiljaisuudesta nauttiminen
- kuuntelemista ja kuulemista

Salliminen

- annan luvan itselleni oppia ja kasvaa
- sallin hyvän kiertää itsessäni ja toisessa

Nauttiminen

o
l
o

Oivaltaminen

- on mahdollisuuksien avaamista
- on muutoksen sisar

Lempeys

- yhdistää ja voimistaa
- eheyttää

Onnellisuus

- on valintoja
- on mahdollista

- nautin elämästä, olemisesta
- rakkautta riittää kaikille

Äärettömyys

- olla osa äärettömyyttä
- olla ajassa ja ajattomuudessa

Jäsenhankintakampanja 2020!

Suosittele jäsenyyttä ansaitse lahja itsellesi ja
uudelle jäsenelle!
Jäsenenä sinä tiedät NLP:stä ja NLP-yhdistyksen jäsenyyden hyödyistä.
Mieli-lehti, maksuttomat jäsenillat ja etuhintaiset tapahtumat – yhteisö,
jolta voi kysyä ja jolta saat tietoa, tukea ja inspiraatiota – osaat kertoa,
miksi olet jäsen ja miksi jäseneksi kannattaa liittyä. Tänä vuonna myös upeat
30-vuotisjuhlallisuudet ja hyödyllistä NLP-sisältöä Zoomissa lokakuussa.

MEMBER GET MEMBER!
Vuoden 2020 jäsenhankintakampanja tuo sinulle 20 euron arvoisen lahjan
jokaisesta jäsenyyteen johtaneesta suosituksesta!
Lisäksi muistamme uutta jäsentä mieluisalla lahjalla. Muistathan ilmoittaa itse omat
yhteystietosi ja henkilön yhteystiedot, jolle suosittelit jäsenyyttä
jasenasiat@nlpyhdistys.fi tai varmistaa, että uusi jäsen ilmoittaa nimesi
ja osoitteesi jäseneksi liittyessään (liittymislomakkeen kohta lisätiedot).
NLP kuuluu kaikille: suosittelemalla jäsenyyttä teet NLP-hyvää!
Kiitos aktiivisesta jäsentyöstä!

MGM–
lahja sinulle
ja ystävällesi!

-10 % ALENNUS KOODILLA NLP 30.9.2020 SAAKKA

kaikista valikoimamme tuotteista verkkokaupassamme eranova.fi.
KIRJAT, VALMENNUS- JA COACHAUSKORTIT, TAROT- JA ORAAKKELIKORTIT, SUITSUKKEET, VOIMAESINEET, UNIIKKIKORUT
Tiesitkö, että tunnelmallista ja hyväenergistä SALIAmme vuokraat edullisesti valmennus- ja koulutustarkoituksiin?
Tule tutustumaan tai kysy lisätietoja p. 040 544 5550.

Era Nova Bookshop & SALI Kasarmikatu 2 00140 Helsinki Avoinna ark. 12-18, la 11-15
p. 09 632 500 eranova@eranova.fi Seuraa meitä FB:ssä ja Instassa: Era Nova Bookshop

Koulutuskalenteri 2020 – 2021

Ilmoittaudu sinäkin nyt - lisää osaamistasi ja hyvinvointiasi.

Ilmoittaudu
iltoihin:

tys.fi /
www.nlpyhdis
NLP-illat

Toukokuu
5.5.-2.6.2020 Suhde itseen – totta ja tarua, 5 krt ti klo 18-20.30, Vantaan aikuisopistossa.
Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi.

8.-10.5. ja 12.-14.6.2020
Social Panorama Consultant –koulutus suomeksi, kouluttaja Marja-Leena Savimäki,
Vantaan aikuisopistossa pe-su klo 9-17, yht. 6 päivää, hinta 1180,- + alv 0%. Vähintään NLP
Practitioner perustaidot. Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi.
14.-17.5.2020 NLP Practitioner IANLP 2020 Vantaan aikuisopistossa to-su klo 9-16, 4 pv, 24 tuntia, oppitunti = 60
minuuttia. Hinta 320 euroa + alv 0%. Täydennyskoulutus NLP Practitioner-koulutuksen käyneille.
Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi.

Muistathan varata paikkasi ajoissa suosittuihin,
maksuttomiin NLP-iltoihin!
UUTTA! Osa illoista nyt myös Zoomissa!
Tiedätkö jo, missä järjestetään sinua lähimmät NLP-illat?
Kurkista NLP-yhdistyksen tapahtumakalenteriin www.nlpyhdistys.fi / NLP-illat, niin tiedät!
Illoissa on tarjolla mielenkiintoista uutta ja tuttua NLP:tä ja NLP:n soveltamista.
Muistathan myös NLP-tutustumisillat: tutustumistilaisuudet ovat kaikille maksuttomia,
joten vinkkaa mukavasta tavasta tutustua aiheeseen ja verkostoitua ystävälle ja
tuttavalle.
Kaikki suosittujen paikallisten NLP-iltojen tiedot; vetäjät, aiheet ja ajankohdat löydät
www.nlpyhdistys.fi / NLP-illat.
Ideoita, palautetta ja toiveita paikallistoimintaan?
Sanaile ehdotuksesi, ideasi ja palautteesi sähköpostiin: nlpillat@nlpyhdistys.fi.
NLP-illat ovat kaikille avoimia ja Suomen NLP-yhdistyksen jäsenille maksuttomia tapahtumia, joissa pääset treenaamaan
NLP-taitojasi ja oppimaan uutta mielenkiintoisista ja ajankohtaisista NLP-aiheista tai sitä sivuavista teemoista. Nettisivuiltamme löydät myös NLP-tutustumisiltojen tiedot. NLP-tutustumisillat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia,
joissa sinun on mahdollista tutustua NLP:hen käytännönläheisesti.
NLP-iltoihin ja tutustumisiltoihin ilmoittaudut näppärästi www.nlpyhdistys.fi. Paikkoja tapahtumiin on rajattu määrä, joten
nopeimmat nauttivat jäsenetuilloista varmuudella! Huomioithan, että useimmissa yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa
on no-show maksu 50 eur. Mahdollisen esteen sattuessa kohdallesi, ilmoitathan siitä välittömästi - näin vältyt lisäkustannukselta ja vapautat paikkasi halukkaalle.

22.-25.5.2020 NLP Master IANLP 2020 Vantaan aikuisopistossa pe-ma klo 9-16, 4 pv, 24 tuntia, oppitunti = 60
minuuttia. Hinta 320 euroa + alv 0%. Täydennyskoulutus NLP Master Practitioner -koulutuksen plus
IANLP Practitioner -täydennyskoulutuksen käyneille. (Hinta ei sisällä koulutukseen pakollisena
kuuluvia työnohjauksia). Kysy lisää. Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi.
Elokuu
4.8.-1.9.2020 NLP-johdanto, 5 krt ti klo 18-20.30, Vantaan aikuisopistossa. Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi.
13.-16.8.2020, 18.-20.9.2020, 23.-25.10.2020, 27.-29.11.2020, 5.-7.3.2021, 23.-25.4.2021, 3.-6.6.2021
NLP Trainer IANLP 2020 – 2021 Vantaan aikuisopistossa, yhteensä 23 päivää, 138h (oppitunti
=60 min.) klo 9-16. Hinta 2450,- + alv 0%. (Hinta ei sisällä koulutukseen pakollisena kuuluvia
työnohjauksia). Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi.
21.-23.8.2020 Mental Space Psychology: Depression and Personality in Mental Space –koulutus, kouluttaja
Dr. Lucas Derks, Tuusulassa kokoushotelli Gustavelundissa, pe-su klo 9-16.30. Hinta 640,- + alv 24%
(793,60) sisältäen koulutuksen ja materiaalin lisäksi aamiaiset, lounaat ja iltapäiväkahvit/teet
hedelmien kera. Sitovat ilmoittautumiset 31.5.2020 mennessä marja-leena@savimaki.net.
Syyskuu
5.-6.9.2020, 3.-4.10.2020, 7.-8.11.2020, 5.-6.12.2020, 9.-10.1.2021, 6.-7.2.2021, 13.-14.3.2021, 10.-11.4.2021, 8.9.5.2021
NLP Practitioner 2020-2021 Vantaan aikuisopistossa, la-su 18 päivää, 132 tuntia, klo 9-16.
Hinta 990,- + alv 0%. Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi.
11.-13.9.2020, 17.-18.10.2020, 14.-15.11.2020, 12.-13.12.2020, 16.-17.1.2021, 13.-14.2.2021, 20.-21.3.2021, 16.18.4.2021
NLP Master Practitioner 2020-2021 Vantaan aikuisopistossa, sisältää Sosiaalipanoraamajohdannon. HUOM! Eka ja vika jakso 3 pvää: pe-su, muut la-su, 18 päivää, 132 tuntia, klo 9-16,
hinta 990,- + alv 0%. Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi.
Marraskuu
3.11.-8.12.2020
Ahdistus, pelko ja stressi, 6 krt. ti klo 18-20.30 Vantaan aikuisopistossa.
Kaikki tunteet kuuluvat ihmisen elämään, mutta kielteisiin tunteisiinsa saattaa jäädä jumiin. NLP:n ja
neurotieteen näkökulmasta ahdistus, pelko ja stressi eivät ole jotain, mikä ihmisellä on, vaan se on
jotain, minkä ihminen tekee itse aivojensa sisällä. Tule oppimaan lisää näistä
estävistä/pysähdyttävistä tunteista, ja mielen voimavaroista muuttaa sinut hyvinvoivaksi jälleen.
Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi.

Lisätietoja koulutuksista: marja-leena@savimaki.net ja www.nlpkoulutus.info ja www.somsp.com
Yli 22 vuotta kouluttajana!
Marja-Leena Savimäki

NLP Trainer, Fellow Member Trainer IANLP, Social Panorama Trainer,
SOMSP Ambassador

Member of The NLP Leadership Summit,
www.nlpleadershipsummit.org

Marja-Leena Savimäki Muutosvalmennus
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Innostu ja onnistu
voimaan hyvin!

Suomen NLP-yhdistys ry 30 vuotta
Juhlapäivän la 10.10.2020 seminaari ZOOMissa maksutta kaikille NLP-yhdistyksen jäsenille!
Live-seminaari ja juhlatapahtuma vuoden 2021 lokakuussa.
Seuraa ilmoittelua nlpyhdistys.fi!

nlp
Suomen NLP-yhdistys
SUOMEN NLP-YHDISTYS 30 VUOTTA | Ihmisyys | Tietoisuus | Kehitys

Suomen NLP-yhdistys
suomennlpyhdistys

