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tehty! TerveysSummit ei ole vastuussa elämäntapamuutoksista, tai mistään muista toimista jotka näiden muistiinpanojen

pohjalta tehdään.

Oman asenteesi merkitys hyvinvoinnille

Korona-aikamme

Meillä on mahdollisuus kulttuurina ja yksilöinä tarkastella omia arvoja ja elämäntapoja. Jotkut

oppivat tästä ja toiset katkeroituvat.

“Tärkeintä ei ole se mitä minulle tapahtuu vaan se miten suhtaudun siihen mitä minulle tapahtuu”.

Mitä voin tästä oppia? Mitä tämä voi minulle opettaa? Pystyn vaikuttamaan paljon itse.

Luottamuksen ilmapiirissä koen turvaa.

Miten suhtautua kuolemaan?

“Mitä enemmän meissä kuolee kun vielä elämme, sitä vähemmän jää kuoltavaa kun viimeinen

hetki koittaa”.

On tärkeää ettemme takerru ja ripustaudu. Kuoleman voi ajatella kuin horisonttina: sitä ei ole, se on

vain merkki näkökykymme rajallisuudesta. Emme näe sen yli. Suhde kuolemaan voi olla levollinen.

Kuolemasta ei juuri uskalleta puhua.

Parisuhteiden tilanne heijastuu lapsiin. Jos parisuhteessa voidaan huonosti, lapset ovat kodittomia

koska vanhempien suhde on lapsen koti. Kun vanhemmat eivät ole läsnä lapselle, lapsi ei koe

yhteyttä.

Synnytämme sukupolvia, jotka ovat yhä turvattomampia. Silloin turvaa haetaan ulkopuolelta ja

takerrutaan erilaisiin asioihin kuten kännyköihin ja tietokonepeleihin.
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Ihminen tarvitsee yhteyttä ja yhteisöllisyyttä

Meistä kaikista tekee samanlaisia nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen tarve. Suurin tarve on

rakkauden tarve. Syvin ihmisyytemme on haavoittuvuutta, jonka ilmentämiseen tarvitsemme

rakkautta. Olemme rakenteellista rakkauden tarvetta. Ihmisen ei tarvitse pärjätä yksin, olemme

luoneet kulttuurin illuusion varaan.

Hellstenin uusi kirja Virtahepo makuuhuoneessa on ilmestynyt huhtikuussa 2021.

Kirjan teemana on miksi rakastaa voi vain vapaudessa? Kirjassa pohditaan elementtejä joita

parisuhteessa tulisi olla jotta siinä voidaan hyvin.

Sielu on vanha ilmaisu meidän korkeammalle tietoisuudelle. Kirjassa myös pohditaan sielun

ominaisuutta tai oikeutta. Keskeisin oikeus on että sielu on vapaa.

Jumalan rakkauden olemukseen kuuluu että toista ei rakasta objektina vaan subjektina. Toisen

subjektius tarkoittaa sitä että hän on erillinen eli vapaa. Se on edellytys sille että toista voi rakastaa ja

että hänen erillisyytensä varmistuu.

Kaikkein keskeisin asia parisuhteen onnistumiseksi on toisen kunnioittaminen. Kun toista kunnioittaa

niin silloin hänen sielun vapautensa varmistuu. Erillisyys on läheisyyden syntymisen edellytys. Ei voi

liittyä toiseen jos on kiinni toisessa. Olet vapaa tekemään sen, mikä on oikein.

Mistä sielun tukahduttaminen johtuu?

Jos syvä yhteyden ja rakkauden tarve ei tyydyty niin emme voi saada sitä rakkautta mitä me

tarvitsemme. Silloin syntyy rakkauden vaje, kuoleman tyhjiö eli häpeä.

Ihminen koittaa selvitä ilman rakkautta niin pitkälle kunnes hän rakastuu. Silloin toisesta tulee

tärkeä ja hän pääsee äärettömän lähelle. Vanhat haavat aktivoituvat koska ne tunnistavat

mahdollisen sylin johon mennä. Näin syntyy ylimitoitettu läheisyyden tarve, joka kaadetaan toisen

päälle. Tarve muuntuu vaatimukseksi, jolloin sielun vapaus on uhattu ja toinen alkaa vetäytyä. Tämän

seurauksena tulee hylätyksi tulemisen tunne ja aletaan käyttämään kaikkia keinoja että saataisiin

huomiota.

Jos lapsena on tullut kaikkein läheisimmässä suhteessa haavoitetuksi niin usein aikuisenakin yhdistää

läheisyyden siihen että tulee haavoitetuksi. Näin syntyy elämäntapa ettei päästä ketään lähelle koska

läheisyys pelottaa vaikka sitä juuri eniten tarvitsee.

Miten päästä häpeästä kohti turvallista mallia?

Se on iso prosessi, jossa toisen lähestyminen tapahtuu tulemalla häpeän läpi ja ottamalla näkyväksi

tulemisen riskin.
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Toisen reaktio usein pelottaa. Pelätään että toinen nauraa, hylkää tai ei hyväksy jos olen totta, näytän

tunteeni ja tarpeeni. Silloin saatetaan valita ettei olla totta koska ajatellaan ettei toinen kuitenkaan

ymmärrä. Tällöin ei anneta toiselle mahdollisuutta ymmärtää. Miten voi samalla kokea läheisyyttä ja

olla turvassa? Jos sitä ei ole kokenut aiemmin niin läheisyyden voi tulkita jonakin kauheana. Tällöin ei

ehkä koskaan päästä toista lähelle.

Läheisyyden saattaa yhdistää vaikka lapsuuden kodin alkoholismiin ja kokea ns. turvaa kun tilanne on

aikuisena samankaltainen. Tällöin sekoittaa turvan samanlaisuuteen.

Jos rakenteessa on paljon häpeää niin se tarkoittaa sitä että elää psyykkisesti syntymättömänä. Ei

uskalla olla näkyvä. Syntyminen tapahtuu niin että alkaa olla haavoittuva, uskaltaa kertoa mitä

tuntee, ajattelee ja tarvitsee. Silloin myös ottaa riskin että tulee hylätyksi. Kun on näkyvä, niin toinen

yleensä vaistoaa haavoittuvuuden jolloin se herättää hellyyttä. Silloin saa rakkautta ja se korjaa

haavoja.

Uskalla rohkaistua ja tulla näkyvämmäksi.

On tärkeä ymmärtää missä ja kenelle kannattaa avata omaa haavoittuvuutta ja milloin ei. Kun tapaat

toisen joka ei ole kohdannut omaa heikkouttaan, on vaarana että hän astuu päällesi. Hän voi kokea

olevansa parempi esimerkiksi halveksimalla ja mitätöimällä sinua.

Kehitä kyky vaistota kuka on turvallinen ja kuka ei.

Toisen sielunmaiseman tuttuus luo turvaa. Kaksi haavoittunutta tuntee usein vetoa toisiaan kohti.

Haavat sisältävät salaperäistä vetovoimaa. Yleensä haavat alkaa sabotoida suhdetta jollet tunnista

niitä.

Yhdessä on mahdollista kasvaa haavoista yli kun on kunnioitus ja vapaus.

Kun on toisen kunnioitus, niin konflikteissa pysyy erillisenä ja haluaa vain että toinen tukee ja

ymmärtää. Silloin myös ensisijaisesti tutkii itseään eikä toista. Näin konflikteista pääsee läpi ja niistä

oppii eikä tarvitse toistaa samoja kipeitä kuvioita.

Vaikutamme toisiimme sillä, mitä olemme ei niinkään sillä mitä teemme tai sanomme. Luemme

toinen toisiamme syvältä intuitiivisesti. Toisen samantapaiset haavat viestittyvät meille ja tunnemme

vetoa niitä kohtaan. Katsomalla toisen haavoja lähestymme omia haavojamme. Näin voimme

molemmat johdattaa toisiamme itsemme ääreen.

Rakkaudellinen vastarintaliike

Hellsten viettää tänä vuonna (2021) 30-vuotis taiteilija juhlavuotta. Hänellä on laaja kirjallinen

tuotanto ja hän on saanut valtavasti hyvää palautetta autettuaan ihmisiä työllään. Hän haluaa luoda

heimoutta asian ympärille.
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Tarkoituksena on luoda rakkaudellinen vastarintaliike. Hän haluaa tuoda näkyväksi tätä

kansanliikettä ja luoda kollektiivia jossa vallitsee yksilön arvostus ja ymmärrys. Luodaan uusi

ympäristö ihmiselle vastakulttuurina ihmistä alas ajavalle kulttuurille. Ollaan rohkeasti

myötävaikuttamassa. Luodaan uusi ympäristö ihmiselle vastakulttuurina ihmistä alas ajavalle

kulttuurille. Ollaan rohkeasti myötävaikuttamassa.

Intuitio

“Intuitio on sen tietämistä mitä ei voi tietää”.

Intuition avulla aavistat jotain mitä et voi tietää ja jotain mikä tahtoo tapahtua. Silloin tapahtuu ihme.

Siihen tarvitaan rohkeutta. Molemmat mahdottomuudet toteutuu. Ihme on oikeastaan ainoa paikka

missä meidän tulisi elää. Meidän ei tulisi tyytyä vähempään.

Elämä on tarkoitettu huikeaksi. Meidän tulisi kehittyä ja meihin tulisi valautua taivastietoisuus. Kun

katsot kaikkea, mitä täällä on ja ymmärrät samalla ettei tässä ole kaikki. Alat enemmän aavistaa että

tämä on ulkoinen merkki jostain suuremmasta. Kun ymmärrät tämän niin alat intuitiivisesti

avautumaan mahdottomuudelle. Silloin sinusta tulee kanava jota pitkin mahdottomuus alkaa valua

läpi.

Pelko on valinta. Voit myös valita luottamuksen. Pelko kertoo että olet väärässä paikassa ja sinun

pitää siirtyä luottamukseen ja rakkauteen. Kun elämme rakkaudessa, niin meillä on luottamus ja

voimme tehdä rohkeita tekoja. Jos astumme pois rakkaudesta, niin joudumme kauhuun, häpeään ja

tuhoon. Ne ajavat meidät takaisin rakkauteen. Siksi meidän tulisi elää niin että hullunrohkeana

alamme toteuttaa mahdottomuuksia.
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