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 Me hyvinvointiin perehtyneet ihmisolennot tiedämme monipuolisesti siitä, 
kuinka pitää huolta itsestämme. Tiedämme, että hyvinvointiamme syleilevät 
mahdollisimman puhtaan ja luonnonmukaisen ruoan nauttiminen, laadukkaan 
veden riittävä juominen, optimaalinen vitamiinien ja hivenaineiden saanti, 
kehon liikuttaminen, hyvä ja syvä uni, kylmähoidot, kemikaalien välttäminen ja 
luomulaatuisten kodin ja pesuaineiden ja ihonhoitovalmisteiden suosiminen, 
meditaatio ja tietoisen läsnäolon harjoittaminen sekä positiivinen ajattelu. 
Ehkä myös harjoittamme kiitollisuutta päivittäin. Tiedämme ja toteutamme 
hyvinvointimme eteen paljon muutakin. Tämä on mahtavaa, ja voimme vain olla 
kiitollisia tästä kaikesta! 

 Tämä opas on Sinulle rakkaudella runoiltu kirje. Tämän oppaan vinkit 
ovat omia käytännön havaintojani, jotka ovat auttaneet itseäni nousemaan 
korkeammalle tietoisuuden tasolle, resonoimaan ympärilleni syvää positiivista 
ja korkeavärähteistä energiaa ja siten tukemaan ihmisiä syvemmin heidän 
entistä syvemmällä kukoistuksen polullaan. Toivon, ja oikeastaan tiedän, että 
nämä tulevat vinkit resonoivat osittain, kokonaan ja jos ei vielä, niin viimeistään 
tulevaisuudessa Sinun sydämessäsi! Jo Albert Einstein sanoi, että kaikki elämässä 
on energiaa, myös ajatukset. Kiitos, että lumoava energiasi johdatti juuri Sinut 
tämän oppaan pariin. 

 Tämä opas on sekoitus positiivisen psykologian teoriaa ja harjoituksia sekä 
mielenkiintoisia ihmisen sisäiseen tilaan ja sen värähtelyyn liittyviä huomioita, 
jotka kumpuavat käytännön energiahoitajan työstäni, tieteellisistä kirjoituksista 
ja teorioista. Poimin tähän oppaaseen tiivistetysti parhaimmat palat, jotka 
tukevat meitä loistamaan rakkaudellisina valoina itsellemme, asiakkaillemme ja 
yhteisöillemme. 

Iloisia lukuhetkiä!

Anna valosi loistaa niin, että naapurillesikin riittää, 
sydämesi ja yhteinen hyvämme tästä kiittää 

KIITOS, ETTÄ OLET, SINÄ IHANA VALO !
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Positiivinen Psykologia
 Sinulle, jolle positiivinen psykologia tieteenalana on uusi tuttavuus, 
kerron aluksi hieman taustaa sen synnylle. Professori Martin Seligman 
kollegoineen perusti positiivisen psykologian vuonna 1998 tarkoituksenaan tuoda 
psykologian koulukuntaan tieteenhaara, joka keskittyy mielen haasteiden ja 
mielen sairauksien tutkimisen sijaan ihmisen kokonaisvaltaisen kukoistamisen 
tutkimiseen ja edistämiseen. Esimerkiksi positiiviset tunteet, merkityksen 
kokemus, positiiviset sosiaaliset suhteet ja positiiviset instituutiot kaikki osaltaan 
vaikuttavat yksilön ja yhteisöjen onnellisuuteen – ja kukoistukseen. Vuosia 
myöhemmin syntyi positiivisen psykologian toinen aalto, jonka tarkoitus oli 
vastata kritiikkiin koskien sitä, että positiivinen psykologia keskittyisi vain ja 
yksipuolisesti yksilön hyvinvointiin ja onnellisuuteen jättäen ulkopuolelle elämään 
niin olennaisena kuuluvat varjopuolet ja haasteet. Positiivisen psykologian 
toinen aalto on sittemmin lisännyt tieteenalan tutkimuspalettiin myös elämän 
tummasävytteisen puolen – useinhan myös haasteet ja varjot johtavat tavalla 
tai toisella valoon ja onnellisuuteen ihmisen elämässä. Kun ihminen oppii 
haasteiden ja varjojen avulla enemmän itsestään ja elämästä, johtaa se 
henkilökohtaiseen kasvuun ja siten vielä syvempään hyvinvointiin. Viimeisimmän 
suuntauksen, eli positiivisen psykologian kolmannen aallon, mukaan tuomina 
uusina huomion kohteina ovat entistä kompleksisemmat systeemit, joissa me 
kaikki yksilöt olemme osallisina, kuten myös mm. ekologisuus ja monikulttuurisuus. 

Muutama Sana Energiasta

“Everything is energy and that’s all there is to it. Match the frequency of 
the reality you want, and you cannot help but get that reality.

It can be no other way.
This is not philosophy.

This is physics.”
-Albert Einstein

 Jos minulle olisi kerrottu aikoinaan Kauppakorkeakoulussa tai opiskelujen 
jälkeen liiketoimintajohtajana toimiessani, että meitä ympäröi jonkinlaisia 
energioita, olisin todennäköisesti kehottanut viestintuojan tarkistamaan 
lähteensä. Elämä opettaa ja kannustaa laajentamaan maailmankuvaa. 
On mahtavaa, että saamme kasvaa täällä ihmisinä – ja jopa muuttaa 
mielipiteitämme! Tiedekin kehittyy, ja toteaa jatkuvasti jotain uutta. Esimerkiksi 
ennen oli epäterveellistä syödä kananmunia, mutta nyt ne ovat (onneksi!) 
todettu terveellisiksi. Kananmunissa on kaikki tarvittava, paitsi C-vitamiini. 
Periaatteessahan voisimme elää vain kananmunilla ja mansikoilla, eikö? 
Vitsi vitsinä. Kuten tiedämme, ravinnon monipuolisuus on tärkeää suoliston 
mikrobistolle, joka vaikuttaa mielihyvähormoni serotoniinin tuotantoon.
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Eipä ole kauaakaan, kun ymmärrettiin tämä suoliston suuri vaikutus mielen 
hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Voimme siis periaatteessa syödä – ja ajatella – 
itsemme onnellisiksi!

“We should never wait for science to give us permission 
to do the uncommon;

if we do,
then we are turning science into another religion.” 

-Dr. Joe Dispenza

 Energiahoitoja on tieteellisesti tutkittu ja tutkimustulokset puhuvat 
positiivisesti niiden puolesta. Meitä ympäröi energiakeho, jossa sairaudet 
sijaitsevat jo ennen, kun ne ilmenevät fyysisessä kehossa. Esimerkiksi Reiki-
hoidossa universaalia elämänenergiaa kanavoidaan energiakeholle Reiki-
hoitajan toimesta. Olen itse kokenut, että perhettä kauemmaksi ei ole tarvinnut 
välttämättä edes mennä huomatakseen Reikin toimivan ihanasti erilaisiin 
vammoihin, kiputiloihin tai sairauksiin. Hoitojen kiehtovasta toimivuudesta kertoo 
vielä sekin, että energiakehon hoitaminen onnistuu myös etänä, fyysisestä 
sijainnista riippumatta!

 Miksi sitten puhun energiasta? Itselleni sen ajatuksen mieltäminen 
energian olemassaolosta oli käänteentekevää henkilökohtaisen kukoistuksen ja 
ihmisten hyvinvoinnin tukemisen kannalta. Kun omaksuin ajatuksen energiasta, 
elämääni löytyi uudenlainen ulottuvuus. Huomasin myös, kuinka omat unelmani 
alkoivat toteutua yksi toisensa jälkeen! Energiaan nimittäin liittyy myös käsitteet 
värähtely ja manifestointi.
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Ja Vielä - Positiivisen Psykologian Energia
 Mainitsin värähtelyn. Meillä jokaisella on henkilökohtainen värähtelytaajuus. 
Lisäksi kaikki tunteet tuottavat omat värähtelytaajuutensa. Kiitollisuus ja 
rakkaus ovat esimerkkejä korkeammilla taajuuksilla värähtelevistä tunteista. 
Kun värähtelemme korkeasti, se vaikuttaa positiivisesti meidän omaan 
terveyteemme ja hyvinvointiimme. Positiivinen värähtely vaikuttaa myös ihan 
koko kollektiivin hyvinvointiin, sillä energeettisesti kaikki vaikuttaa kaikkeen. 
Einstein on myös sanonut, että tulevaisuuden lääkkeet tulevat olemaan 
värähtelytaajuuksien lääkkeitä. Jos me esimerkiksi tulemme sairaaksi, olisi 
meidän hyvä saada värähtelytaajuutemme korkeammaksi kuin se taajuus, 
millä kyseisen sairauden värähtely sijaitsee. Kiitollisuuden, ilon, rakkauden 
ja muiden korkeavärähteisten sisäisten tilojen kautta me voimme nostaa 
värähtelytaajuuttamme mahdollisimman korkealle. Sama pätee, jos meillä on 
esimerkiksi jokin ongelma, joka vaatii ratkaisua. Värähtelemällä korkeammin 
kun kyseinen ongelma, on ongelma huomattavasti helpompi ratkaista, kuin jos 
yrittäisimme ratkoa ongelmaa samalta värähtelytaajuudelta sen kanssa. 

(Dispenza, 2017)
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 On selvää, että positiivinen psykologia, joka keskittyy yksilöiden ja 
yhteisöjen kukoistukseen, tukee ihmisolennon korkeaa värähtelyä. Elämästä 
tulee ennen pitkää melkoisen kaunista tanssia. Tämähän ei tarkoita sitä, että 
kaikki haasteet elämästä kaikkoaa, ei. Eihän se silloin elämää olisi. Sitä vastoin 
positiivinen psykologia tarjoaa työkalut tilanteisiin, joissa esimerkiksi mielen häly 
yrittää vierittää meitä ojaan, tai ajatusten ja tunteiden negatiivinen spiraali 
on viemässä meitä mukanaan. Negatiiviset ajatukset ja tunteet kun tykkäävät 
ruokkia itse itseään. Sitä vastoin kiitollisuuden, rakkauden ja ilon voimin meillä on 
mahdollisuus nähdä myös elämän haasteissa mahdollisuuksia – ja pimeydessä 
kaunista valoa. 

“Every thought you are thinking creates a wave in the unified field.
It ripples through all the layers of ego, intellect, mind, senses, and matter, 

spreading out in wider and wider circles.
You are like a light radiating not photons but consciousness.”

-Deepak Chopra
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V a l o n a   
h y v i n v o i n t i a l a l l a

- t e e s i t

1. ITSEMYÖTÄTUNTO

Sehän on mennyttä
älä siitä huoli

ei sitä voi muuttaa
ei se ollut mikään juoni

se oli matka, jonka haasteet piti kokea
ei niitä siis virheiksi tarvitse enää hokea

sillä eiväthän ne virheitä olleet, 
ne olivat oppeja omanlaisia

päätöksiä, juuri siihen hetkeen parhaanlaisia
olethan myötätuntoinen ja annat itsellesi armoa

itsemyötätunto kuljettaa eteenpäin 
tuoden aimo annoksen tarmoa 

 Itsemyötätunto on myötätuntoista ystävällisyyttä itseä kohtaan. 
Itsemyötätunto pitää sisällään yhteisen ihmisyyden (engl. ‘common humanity’), 
eli yhteenkuuluvuuden kokemuksen. Ymmärrys siitä, että me emme ole täällä 
yksin irrallisina olentoina, vaan toisillakin ihmisillä on elämänkokemuksia iloineen 
ja haasteineen, auttaa asettamaan omat haasteet elämässä tasapainottavaan 
perspektiiviin. Mindfulness, eli tietoinen läsnäolo, on myös osa itsemyötätuntoista 
elämänotetta. Sen avulla tulemme tietoiseksi, että epämieluisat kokemukset tai 
negatiiviset tunteet ja ajatukset eivät ole pysyviä, vaan meillä on mahdollisuus 
aina valita, mihin huomiomme tässä hetkessä, ja elämässä ylipäänsä, 
keskitämme. 

 Itsemyötätunto oli itselle käänteentekevä löytö. Ettäkö oikeasti voisi 
olla myötätuntoinen itselle, hyväksyä virheet, eikä vaatia joka paikassa 
täydellisyyttä? Ettäkö elämänmakuinen elämä voisikin olla epätäydellistä, eikä 
vakavaa “oikein jyystämistä”? Uusi maailma avautui. Vapaus olla juuri sellainen 
kuin on. Epätäydellisen viallinen, mutta silti rakastettu. Aivan ihana löytö tämä 
itsemyötätunto! 



Heli Roush            www.heliroush.com           IG @heliroush_happycells

V a l o n a   h y v i n v o i n t i a l a l l a 8

Olen myötätuntoinen ja rakkaudellinen itseäni kohtaan!

 On hyvä muistaa, että me emme ole menneisyytemme. Menneet 
kokemuksemme ovat osa tarinaa siitä, miten me olemme kasvaneet juuri 
sellaisiksi, keitä me nyt olemme. Rakkaus itseen lähtee myötätunnosta itseä 
kohtaan. Itsemyötätuntoisina meidän on mahdollista avata sydämemme myös 
muille. Rakkaus ja myötätunto toisia ihmisiä kohtaan rakentuu rakkaudesta 
ja myötätunnosta itseä kohtaan. Itsemyötätunto auttaa ymmärtämään ja 
hyväksymään syvemmin sen, että epätäydellisyys on kaunista.

2. KIITOLLISUUS

 Mitä jos kiitollisuus olisi enemmän kun yksittäinen harjoitus kuukausittain, 
viikoittain tai päivittäin? Mitä jos se olisikin elämäntapa? Elämää kantava 
voima. Sellainen ystävä, joka kulkisi aina rinnalla. Se olisi läsnä kaikissa päivän 
askareissa, suurissa ja pienissä. Se auttaisi näkemään kaikessa elämän 
kauneutta, myös niistä hetkistä, joista ihmissilmä ei ensimmäiseksi kauneutta 
etsisi. Se ei lähtisi viereltä, tosin se täytyisi aina itse aktiivisesti muistaa pyytää 
paikalle. Se olisi paras ystävä, joka kulkisi mukana aina ja iankaikkisesti, myötä- ja 
vastoinkäymisissä. Eikö kuulostaakin kaunissydämiseltä ystävältä?

 Itse olen laajentanut kiitollisuuden koskemaan kaikkea elämää ja olen 
huomannut sen perustavanlaatuisesti kohottavan värähtelyäni ja syventävän 
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Kiitollisuuskirje Kivulleni

Kiitos kipu, kun tulit näyttämään minulle tien. Tien, 
mitä etsin, mutta mitä en ilman sinua löytänyt. 

Kiitos kipu, kun muistutit minua, mikä oikeasti tässä 
elämässä on olennaista. Kiitos kipu, kun nostit minut 
seuraavalle tasolle itseni ja elämäni kanssa. Kiitos 
kipu, kun opetit minulle sen, että sinua vastaan 

taistelun tai uhriutumisen sijaan, sinä hellität otettasi, 
kun olenkin sinusta kiitollinen. Kiitos kipu, kun menit 

lopulta pois ja lähtiessäsi muistutit, että kehoni 
osaa kyllä hakeutua balanssiin, ja parantaa itse 

itsensä. Kiitos kipu, kun myös muistutit luottaa siihen, 
että elämän kauneus nousee esiin kaikesta ei vaan 

valosta, vaan myös pimeydestä.

omaa hyvinvointiani. En siis ole kiitollinen ainoastaan ihanista asioista ja 
mukavista tapahtumista, vaan myös siitä osasta elämää, mikä tuntuu 
epämukavalta ja sitä kautta opettaa, kasvattaa, näyttää suuntaa tai tuo 
oivalluksia. Esimerkkinä olen kirjoittanut kiitollisuuskirjeen erittäin kovalle fyysiselle 
kivulle, jota olen kokenut:

 Positiivisen psykologian tieteenalan yksi harjoitus on Kiitollisuuskirjeen 
kirjoittaminen jollekin henkilölle, jolle on kiitollinen. Toinen kiitollisuuteen liittyvä 
harjoitus on Kolme Hyvää Asiaa (Three Good Things), jossa nimensä mukaisesti 
mietitään päivittäin kolme asiaa, jotka ovat hyvin ja joista on kiitollinen omassa 
elämässä. Kiitolisuusharjoitukset usein ovat kertaluonteisia, missä lasketaan 
“siunauksia”, eli asioita, mitkä elämässä ovat hyvin ja mistä ihminen on milloinkin 
kiitollinen. Ehdotankin nyt, että nämä harjoitukset laajennettaisiin koskemaan 
kaikkea elämää. Ei vain elämän positiivisia puolia, mistä yleensä ensiksi 
lähtisi kiittämään, vaan myös elämän haasteita, kuten Kiitollisuuskirje kivulleni 
-esimerkissä.
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“Become present. 
Be there as the observer of the mind.“

-Eckhart Tolle

 Kiitollisuus sisäisenä tilanamme auttaa meitä värähtelemään korkeasti 
ja lisää siten syvempää hyvinvointiamme. Tämä ei tarkoita sitä, että kiitollisuus, 
tai positiiviset tunteet ylipäänsä, liimattaisiin elämänhaasteiden tai traumojen 
päälle ikään kuin haavan peittäväksi laastariksi. Syvä suru ja muutkin negatiiviset 
tunteet tuovat meille tärkeää viestiä ja ne on koettava ja käsiteltävä. Omaa 
itseään ja sydäntään pitää kuunnella ja hoitaa kokonaisvaltaisesti hyvin. 
Laastarina toimimisen sijaan kiitollisuus auttaa esimerkiksi siihen, että 
väsymyksen tunne ei saa työnnettyä meitä negatiiviseen spiraaliin. Tällöin 
saattaisimme miettiä: “Miksi minä olen näin väsynyt”, ja sitten: “En taaskaan 
saa tehtyä mitään, mitä olin suunnitellut”,  ja seuraavaksi: “Olen kyllä täysin 
aikaansaamaton yksilö”. Ei siis ole tarkoitus ruokkia mielen hälystä nousseita 
negatiivisia ajatuksia, vaan kääntää kiitollisuudella huomio siihen hyvään, mitä 
elämässä jo on. Tunteilla on usein ohikiitävä luonne. Eckhart Tollen mukaan 
rakkaus, ilo ja rauha eivät oikeastaan ole tunteita, vaan syviä olemisen tiloja. 
Nämä tilat nousevat jostain suuremmasta kuin mieli – nimittäin läsnäolomme 
voimasta.

Olen väsynyt 
 Kiitos keho, kun kerrot minulle, että nyt on aika levätä.

Koen kipua      
 Kiitos universumi, kun kuvainnollisesti törmäytit
  minut seinään, että osaan hiljentää vauhtiani ja kääntyä  
 nauttimaan hetkistä.

Joudun luopumaan parisuhteesta/työpaikasta/ystävyyssuhteesta     
 Kiitos elämä, että ohjaat minua sinne, missä minua eniten 
 tarvitaan ja arvostetaan, ja missä saan käyttää kykyjäni ja 
 lahjojani parhaalla mahdollisella tavalla.

En saa jotain haluamaani opiskelu-/työpaikkaa     
 Kiitos, että tulen löytämään jonkin vielä monipuolisemmin
 minulle soveltuvan työn.

Ohikulkija ei hymyillyt minulle      
 Kiitos ohikulkija, että saan hymyillä sinulle.

Olen kiitollinen siitä, että saan valita ajatukseni!

Haasteista voi löytää kiitollisuutta esimerkiksi näin:
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3. EGON RAKKAUDELLINEN KARISTUS

 Liittyen juurikin värähtelytaajuuksiin ja hyvinvointiin meidän ei tulisi 
hävetä tai soimata itseämme, jos mielessämme käy ajatuksia tai tunteita, 
kuten kateutta, tuomitsemista, arvostelua tai vihaa. Ego on sellainen hauska 
kaveri, että se tykkää nostaa esiin ja ruokkia kaikenlaista sellaista, mikä ei tue 
hyvinvointiamme. Eckhart Tolle kuvailee egoistisen tietoisuuden mielen luomaksi 
ja ohjaamaksi. Hän toteaa, että ego harvoin kannustaa elämään hetkessä, sillä 
sen fokus on lähes aina joko menneessä tai tulevaisuudessa. Katsoessaan tätä 
hetkeä ego katsoo sitä menneisyyden linssien läpi. 

MINÄ haluan auttaa

Minä HALUAN auttaa

Minä haluan AUTTAA

 
 Tuemme hyvinvointiamme sillä, että tulemme tietoiseksi egon 
menneisyyteen ja tulevaan suuntaavasta ohjauksesta. Kun vastaan tulee 
ajatus, joka ei omaa eikä yhteistä hyvää palvele, on paikallaan keskittyä tähän 
hetkeen ja kiitollisuuteen siitä. Hengitys auttaa keskittymisessä. Nimittäin 
voimme puhtaasti hengityksen avulla syventyä oman sydämen ja tietoisuuden 
äärelle ja ikään kuin palauttaa itsemme tähän hetkeen. Mieli tuo esiin kaikkea, 
mikä on huonosti, se on sen tehtävä. Ja hyvä niin, emmehän muuten huomaisi 
juosta pakoon petoeläintä tai kovaa vauhtia kohti lähestyvää autoa! Meidän 
tietoisuuden (tai sielun, jos näin haluaa asiaa miettiä) tehtävä sitä vastoin on 
nousta tuon hälyisän mielen yläpuolelle. 

 Auttamisessa voidaan nähdä kaksi toimijaa: EGO-auttaja ja SYDÄN-auttaja. 
Tässä pieni harjoitus. Mikä seuraavista resonoi sinulle eniten?
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 Uskon, että kaksi ensimmäistä kumpuaa egosta, ja sitten tulee 
uupumus. Koska kellään ihmisellä ei ole sellaisia kaikkivoipia resursseja, 
että voisi loputtomasti kaataa omasta laaristaan. Eikä sellaista ihmisegon 
laaria olekaan, mistä todellinen rakkauden tuki kumpuaisi. Kolmas sen sijaan 
lähtee suoraan sydämestä, rakkaudesta ja myötätunnosta kaikkea olevaa ja 
elävää kohtaan. Tätä voisi jopa kuvata kanavointina: on se sitten universaalia 
elämänenergiaa tai kauniita tekoja tai sanoja, jotka osaltaan edistää muiden 
hyvinvointia ja kukoistusta. Sydän-auttajan tuki vuotaa ikään kuin meidän läpi 
jostain suuremmasta, kuten universaalista rakkaudesta ja myötätunnosta. Toki 
omat taidot ja vahvuudet osallistuvat positiivisesti vaikuttamaan auttamisen 
muotoihin ja sisältöön.

 Auttaminen sanana on myös ristiriitainen. Esimerkiksi valmentajina emme 
auta ketään, ihmiset auttavat itse itseään. Emme voi pelastaa ketään. Jokainen 
on vastuussa omasta hyvinvoinnistaan, eikö? Ennemminkin me tuemme ja 
lempeästi puukimme valmennettavia kohti kunkin omaa uniikkia kukoistuksen 
polkua! Jotta emme tässä tukemisen tehtävässämme uupuisi, olisi meidän hyvä 
syvästi sisäistää kaksi asiaa: 

 • auttaminen on universaalia rakkautta, ei pelastamista

 • auttaminen kumpuaa sydämestämme, ei egostamme 

 Usein saatamme omina itsenämme olla se ihana ja fantastinen näkyvä 
osa palveluamme, jota markkinoimme. Olisi kuitenkin perustavanlaatuista 
erottaa syvemmän tietoisuutemme avulla, että me markkinoimme viestiämme, 
emme meitä. Tämä on tärkeää siksi, että jos me tiedostamattamme 
markkinoimme itseämme, auttaminen kumpuaa egosta, ei sydämestä. Kun me 
keskitymme sen sijaan viestiimme ja sen markkinoimiseen, emme itse uuvu ja 
jaksamme auttaa täysin sydämin!

Autan rakkaudesta ja myötätunnosta käsin!

4. PARAS MAHDOLLINEN MINÄ 
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 Millainen sinun Paras Mahdollinen Minä on? Jos istut alas, suljet silmäsi ja 
visualisoit itsesi 3/5/10 vuoden päähän, mitä siellä näet? Mitä kuulet, haistat tai 
maistat?

 Kokeile tätä harjoitusta 4 päivää peräkkäin 20 minuutin ajan kerrallaan. 
Kirjoita aina visualisoinnin päätteeksi ylös vapaasti ja itsemyötätuntoisesti kynä 
sauhuten, mitä koit ja näit. Tutkimusten mukaan kasvatat tällä harjoituksella 
onnellisuustasojasi (ja siten värähtelyäsi) varsin tehokkaasti! 
 
 Paras Mahdollinen Minä (The Best Possible Self) on positiivisen psykologian 
harjoituksia ja hyvin tehokkaaksi todettu. Jos joskus tuntuu, että ei näe tulevaa, 
toivo uupuu hiukan, tai paljonkin, niin suosittelen tekemään tämän harjoituksen 
ja tunnustelemaan, kuinka toivotasosi nousevat! 

Olen Paras Mahdollinen Minäni!

5. RAKASTAVA YSTÄVÄLLISYYS

 On hyvä toisinaan kysyä itseltään, onko itse ollut aina hyvinvoiva? Onko 
koko elämänsä ajan ollut kiinnostunut kehon ja mielen hyvinvoinnista? Jos ei, 
millainen sitten on ollut? Mikä elämää on tuolloin ohjannut? 

 Herkästi me saatamme tuomita muita heidän valinnoistaan tai siitä, 
etteivät he ole vielä ymmärtäneet jotain, mitä me ymmärrämme hyvinvointiin 
ja kukoistukseen liittyen. Aina on hyvä muistaa, että jokainen toimii siltä 
ymmärryspohjalta ja siitä maailmankuvasta katsoen, mikä hänelle on tämän 
hetken totuus. Me emme voi syöttää meidän totuutta henkilölle, joka ei ole valmis 
muuttamaan omaa näkemystään. Me voimme säteillä hyvinvointia ja rakkautta 
ja tämä säteily vetää puoleensa niitä, jotka omasta motivaatiosta käsin haluavat 
tietää, miten hyvinvointia voisi omassa elämässään kasvattaa.

“The love that you search for everywhere is already present within you. 
It may be evoked by any number of people or events.  

But finally, you must realize you are this love. 
The source of all love is within you.”

- Gangaji
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 Rakastavan Ystävällisyyden Meditaatio (LovingKindness Meditation) on 
aivan ihana harjoitus! Silmät kiinni omassa läsnäolevassa tilassa toivotamme 
rakkautta, valoa, rauhaa ja hyvinvointia ensin itselle, sitten tutuille, sitten ei-
tutuille, sitten omalle maalle, sitten koko maapallolle mukaan lukien kaikki 
täällä asuvat elävät olennot. Harjoitus auttaa näkemään pikkulinnun, metsän 
oravan, ohikulkijan ja tutun tutun rakkaudellisessa ja ystävällisessä valossa 
myötätunnosta käsin. Me olemme rakkaus!

Kohtaan kaiken rakastavasta ystävällisyydestä käsin!

6. ELÄMÄ ON LEIKKIÄ 

 Ei jakseta olla vakavia, eihän? Me emme ole tulleet tänne maapallolle 
pelkästään kärsimään. Vaikka jokaisen elämään kuuluu tavalla tai toisella 
kärsimystä, meidän tehtävä on tuoda siihen iloa. Ilo on valinta. Sitä täytyy viljellä 
- hulluttelua, hassuttelua, humppaa ja hömpöttelyä. Pienistä asioista iloitsemista, 
ihan pikkiriikkisistä. Huumori on hirmu kiva, se auttaa iloa pursuamaan myös 
vitseistä ja hölmöistä jutuista! Ilo on jännä, kun sille antaa tilaa, niin sehän 
alkaa jopa rönsyilemään! Jos eteen tulee päiviä, ettei oikein huomaa niitä 
pikkuriikkisiäkään ilon aiheita, kun tällöin vähän muistutamme itseämme 
katselemaan ja aistimaan tarkemmin, niin alkaahan sieltä nousta esiin ilon 
aiheita! Joku kaunis asia tai luonnon ihmeellisyys, pikkulapsen hassu kommentti, 
puolison valmistama omeletti tai ihan vaan kiitollisuuden aiheita siitä kaikesta, 
mikä elämässä on ihanaa! 
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 Hehkuttaessamme, jopa oikein ilotulittaessamme iloa ja ilon 
kokemuksia, tuemme hyvinvointiamme ihanasti. Kun hehkutamme positiivisia 
kokemuksiamme myös sen jälkeen, kun ne ovat tapahtuneet, niillä on 
pidempiaikaiset vaikutukset hyvinvointiimme! Hehkutuksen (engl. ’savoring’) 
voisi ajatella kuvainnollisesti olevan kuten kukkien kastelun tai leikkokukkien 
vesien vaihdon – mitä enemmän kukkia hoidamme, kastelemme ja ravitsemme, 
sitä pidemmälle niistä on meille iloa. Kun koet, että sinulle on tapahtunut 
jotain ihanaa – muistele sitä seuraavanakin päivänä. Ja vielä seuraavalla 
viikolla! Ilo värähtelee korkeilla taajuuksilla, joten se myös säteilee positiivisesti 
ympäristöömme! Ilon säteily auttaa nostamaan myös lähellämme olevien 
yksilöiden tietoisuutta ja syvempää oppimista. Mikä ihaninta, kepeyttä elämään 
voi tuoda ihan millaisella hassuttelulla tahansa. Iloa, iloa, iloa elämääsi, ihana!

Iloitsen elämästäni täysin rinnoin!

7. YHTEISÖN VOIMA

Syvyys, jolla kohtaan itseni

 Syvyys, millä me olemme kohdanneet ja kohtaamme itsemme on sama 
syvyys, jolla meidän on mahdollista kohdata muut. Kun itseltään ei tarvitse 
piilottaa mitään, kun työstää omia pelkojaan, ja kun hoitaa itseään ei-palvelevat 
toimintatavat paremmin hyvinvointia tukevaksi, luovat nämä uudenlaisen 
energeettisen tilan myös asiakkaalle tarkastella omaa itseään ja elämäänsä. 
Kun me kohtaamme itsemme itsemyötätuntoisesti syvällä rakkaudella ja 
paneudumme omaan lumoavaan maailmaan yhä syvemmin, valmennushetkistä 
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 Positiiviset sosiaaliset suhteet vaikuttavat meidän kukoistukseemme 
voimakkaalla tavalla! Kun me ympäröimme itsemme ihmisillä, joiden kanssa 
voimme juhlia onnistumisiamme ja ilojamme, on näillä ilolla ja onnistumisilla 
kauaskantoiset vaikutukset kaikkien osapuolien hyvinvointiin!

 Me olemme yhtä, olemme yhtä kuin. Me olemme sitä, mitä heikoin meistä. 
Koska kaikki vaikuttaa kaikkeen, yhden kurjuus tai onni vaikuttaa koko kollektiivin 
kurjuuteen tai onneen. Jonkun meistä saavutus tai onnistuminen vaikuttaa 
meidän kaikkien hyvinvointiin. Iloitaan toistemme iloista ja onnistumisista, 
tuetaan toisiamme ja ihmiskunnan hyvinvointia – yhdessä! 

tulee taianomaisia. Silloin myös asiakaskin pääsee tutkimaan itseään 
monipuolisesti ja syvemmin. Vaikka me emme olisi terapeutteja tai käsittelisi 
työssämme traumoja, me voimme silti tukea asiakasta liikuttamaan itsessään 
jotain suurta, jotain perustavanlaatuista oivallusta, jonka jälkeen hän pääsee 
eteenpäin tekemään entistä syvempää matkaa itseensä ja hyvinvointiinsa. 

Yhteisöissä piilee yksilöiden voima

Kukoistan yhdessä muiden kanssa!

8. LUONTEENVAHVUUDET

 Päästessämme tutustumaan luonteenvahvuuksiimme ja käyttämään 
niitä missä tahansa elämässämme kasvattaa se hyvinvointiamme 
ja kukoistustamme! Luonteenvahvuudet (engl. Values In Action) ovat 
englanninkielisen nimensä mukaisesti meidän omien arvojen käytännön 
ilmentymiä elämässämme. Luonteenvahvuudet eivät ole sinä. Sinä olet paljon 
enemmän. Eivätkä luonteenvahvuudet ole kiveen kirjoitettu, sillä ne elävät 
elämän matkan varrella. Kuitenkin usein 3-5 vahvuutta saattaa hyvinkin 
löytyä toistamiseen vahvuuslistauksen kärjestä ja näitä voikin kutsua omiksi 
ydin vahvuuksiksi. Vahvuuksien tuomaa positiivista resonanssia voi viljellä 
tekemällä asioita, missä omia vahvuuksia pääsee käyttämään – ja sen myötä 
kukoistamaan! 

 Toivotetaan tervetulleeksi tiimit ja ryhmät, jotka koostuvat kauniista kirjosta 
erilaisia ihmisiä erilaisine luonteenvahvuuksineen. Erilaisuus ei ainoastaan tuo 
paljon hyvää tiimien ja ryhmien toimintaan, vaan se myös rikastuttaa meidän 
kaikkien olemassaoloamme!
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Täältä linkistä pääset tekemään veloituksetta luonteenvahvuuskartoituksen: 
https://www.viacharacter.org

Otan luonteenvahvuudet kukoistavaan käyttööni!

9. INTOHIMO JA INTUITIO

 Nykyisessä ja tulevissa maailman tilanteissa kohtaamme todennäköisesti 
ihmisiä, joiden mielestä meidän pitäisi kommentoida tai tehdä jotain tiettyä 
asiaa ja joidenkin toisten mielestä olla taas kommentoimatta tai tekemättä. 
Kuuntelemalla omaa sydäntä ja intuitiota tiedämme, mikä on meidän polkumme 
näiden asioiden osalta. Meillä on jokaisella oma polku, omat uniikit lahjat ja 
kyvyt, joiden avulla voimme viedä hyvinvoinnin viestiä eteenpäin. Näitä tapoja ja 
sisältöjä on varmasti yhtä monta kun on toimijaa. On epäoleellista olettaa, että 
kaikki toimivat samoin. Jos sinun intohimosi on joku tietty juttu, seuraa sitä. Jos 
sinun sydämestäsi ei tunnu hyvältä puhua jostain, mistä et halua puhua, jätä 
sen asian kommentointi niille, joiden intohimo se on. Ei meidän värähtelytaajuus 
nouse kauniille ilon, rakkauden ja arvostuksen tuottamille taajuuksille, jos me 
teemme jotain pakon, painostuksen tai epämiellyttävien tunteiden vallassa. 
Asiakas kyllä aistii mistä sisäisestä tilasta hyvinvointiin liittyvän viestin sisältö 
on luotu. Kun sisältö luodaan elämänilon ja -leikin kautta omasta intohimosta ja 
sydämestä käsin resonoi se tehokkaasti ja hyvinvointia edistävästi, juuri kuten 
sen perimmäinen tarkoituskin on!
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Intohimo  
+ luonteenvahvuuksien hyödyntäminen

+ itsemyötätuntoinen ote elämään

flow (uppoutuminen) 
 

aikaansaaminen 
 

merkityksen kokemus 
 

elämän tarkoitus 
 

onnellisuus
 

yhteinen hyvä 

 Luotetaan omaan intuitioomme. Meditoitko? Jos kyllä, sitä kautta pääset 
luomaan intuitiosi äänelle tilan nousta tietoisuuteesi. Jos meditaatio on sinulle 
vieras tai muuten vaan ei oma juttu, ehdotan, että menet luontoon kävelemään 
tai vaan olemaan. Ilman kuulokkeita ja puhelinta (paras olisi laittaa puhelin jopa 
lentotilaan) ja vaan keskityt hengitykseesi. Hengitykseen keskittymisen avulla 
pääsee nousemaan mielen hälyn yläpuolelle ja sitä kautta kuulemaan oman 
intuition äänen. Elämässämme on nykymaailmassa niin paljon hälyä, että usein 
on vaikea virittäytyä tyhjään tilaan, missä häly kaikkoaa ja kuulee sisimpänsä. 
Tällöinkin on hyvä olla itsemyötätuntoinen ja muistaa, että seuraavana päivänä 
voi olla parempi mahdollisuus keskittyä.

Intohimolla on muunkinlainen ihana resonanssi. Nimittäin se kasvattaa yhteistä 
hyvää!

 Vaikuttava voima intohimojen seuraamisella, eikö? Kun me pääsemme 
käyttämään luonteenvahvuuksiamme ja itsemyötätuntoisesti tekemään sitä, 
mitä rakastamme, eli seuramme meidän intohimoa, saamme me uppoutumisen 
kokemuksia. Nämä flow-kokemukset saattavat hetkeksi viedä jopa ajantajun 
silloin, kun olemme syvästi keskittynyt omaan intohimoiseen tekemiseen. 
Uppoutunut tekeminen luonnollisesti kasvattaa aikaansaamisen kokemuksia. Kun 
pääsemme hyödyntämään omia kykyjämme ja lahjojamme, luo se merkitystä 
elämään. Merkityksellinen elämä puolestaan inspiroi pohtia syvempää elämän 
tarkoitusta, samalla kun se kasvattaa hyvinvointia ja onnellisuutta. Kun on 
omassa elämässään hyvinvoiva ja onnellinen, antaa se resurssit tukea myös 
toisten ihmisten ja maapallon hyvinvointia. Joka tapauksessa jo se, että 
on onnellinen ja hyvinvoiva, värähtelee ympäristöön positiivista energiaa. 
Periaatteessa jo pelkällä hyvinvoivalla olemuksellaan voi tuoda osansa yhteiseen 
hyvään ja yhteiseen energeettiseen kenttään, missä me täällä maapallolla 
elämme. 
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 Käsitteitä olen poiminut Seligmanin (2018) PERMA-mallista (Positive 
Emotion, Engagement, Positive Relationships, Meaning ja Accomplishments). 
Luonteenvahvuuksista puhuvat mm. Peterson ja Seligman (2014), flowsta 
Csikszentmihalyi (1990) ja itsemyötätunnosta Neff (2003, 2011). Kaavio muutoin on 
omaa käsialaa. Iloisia oivallushetkiä!

Seuraan intohimojani, kuuntelen sydäntäni
 ja luotan intuitioni voimaan!

10. UNELMAT TOTEEN

 Oletko huomannut, että mitä enemmän haluat jotain asiaa elämässäsi, 
sitä kovemmin se juoksee karkuun? Oli se sitten tyttö- tai poikaystävä, kissa 
tai koira, uusi työ, uusi koti tai mitä tahansa. Sitten, kun olemme luovuttaneet 
tai unohtaneet asian, se saattaakin jo odottaa kotiovella. Universaali laki 
vetovoimasta on mieletön. Nimittäin se, että samankaltaisuudet vetävät toisiaan 
puoleensa: epätoivo vetää puoleensa epätoivoa, ilo iloa, viha vihaa jne. Ja jos 
etsimme aktiivisesti ilon aiheita elämästä, niitä sataakin vaan lisää!
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“You attract and manifest 
whatever corresponds to your inner state.”

-Eckhart Tolle

 Manifestoinnilla voi tietoisesti kutsua elämäänsä sitä, mitä haluaa. 
Viljelemällä positiivisia tunteita ja ajatuksia ja niiden kautta houkuttelemalla sitä 
ihanaa, mitä elämän toivoisi sisältävän. Ei epätoivosta, ei turhautumisesta, ei 
menettämisen pelosta, eikä siitä “kun minä haluan” käsin, vaan kiitollisena siitä 
kaikesta, mitä elämässä jo on. Kiitollisuuden olemukseen pääsee helpommin 
mukaan lisää ihania juttuja! 

“Hold a clear intention of what you want, 
but leave the “how” details to the unpredictable quantum field.”

-Dr. Joe Dispenza

 Manifestointi on visualisointia siitä, että unelma on jo tapahtunut. 
Visualisointia olevansa jo sitä, mitä haluaa. Olemalla rauha. Olemalla jo 
tulevaisuuden paras mahdollinen minä. Manifestoinnissa on tärkeää, että vaikka 
visualisoi unelmaansa, ei silti suunnittele tarkkaan, mitä polkua unelma toteutuu. 
Unelmalle on hyvä antaa luovat reitit ja luottaa siihen, että se tulee juuri 
oikeassa muodossaan ja sitten, kun sen oikea aika on. Kuten Eckhart Tolle toteaa, 
manifestoinnin toimivuus kumpuaa omasta sisäisestä tilasta, joten positiiviset 
ajatukset, tunteet ja kiitollisuus siitä, mitä elämässä jo on, edistävät unelmien 
toteutumista varsin tehokkaasti!

Kutsun unelmia elämääni! 

KIITOS VALOSTASI!
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VALOLLA,
Heli Roush
28.10.2021

 Olen valmentaja ja kouluttaja. Olen Positive Psychology Practitioner ja 
Keto & Holistic Health Coach. Viimeistelen parhaillaan positiivisen psykologian 
ja valmennuspsykologian maisterin tutkintoani University of East Londonissa. 
Graduni aihe on positiivisen psykologian ja henkisen kasvun yhteys. Olen myös 

ekonomi ja energiakanavoija. 

Olen äiti, vaimo, runoilija, tanssija ja joogi. Rakastan luontoa ja pianonsoittoa. 
Tykkään ilosta, huumorista, hölmöistä jutuista ja hymyilykävelyistä.  

Haluan tukea hyvinvointialan toimijoita nousemaan heidän täyteen omaan 
voimaansa sekö ainutlaatuisen säkenöivään ja entistä syvempään kehon, mielen 

ja sydämen kukoistukseen! 
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HUOM!

 Laitetaan hyvä kiertämään! Mikäli kuitenkin viittaat tähän 
E-oppaaseen omassa työssäsi tai foorumeissasi, kunnioitathan 
ystävällisesti näiden koottujen teemakokonaisuuksien ja 
vinkkien alkulähdettä ja osoitat siten asiaankuuluvat ja hyvän 
yhteisötoiminnan mukaiset kiitokset tälle oppaalle. Kiitos!

 Tarkoituksellisesti en ole suomentanut suoria lainauksia 
englanninkielisistä lähdeteksteistä. Koska sanatkin ovat energiaa, 
halusin jättää nämä nerokkaat lauseet niiden alkuperäiseen 
muotoonsa, jotta niiden resonanssi ja värähtely ei kieltä 
käännettäessä muuttuisi vähääkään.

HUOM!
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