
 

KOHOTA KATSEESI 

 

Takana on raskas kevät korona-viruksen mukanaan tuoman epätietoisuuden ja eristäytymisen 

johdosta. Raskaissa olosuhteissa ajatuksetkin muovautuvat helposti synkiksi, mikä puolestaan 

vaikuttaa suoraan henkiseen hyvinvointiin. Kuitenkin meidän jokaisen on mahdollista opetella 

keinoja, joiden avulla vaikeistakin elämäntilanteista selviäminen on siedettävämpää.  

San Franciscon yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan koemme helpommin negatiivisia ajatuksia 

ja tunteita, kun katsomme alaspäin. Kun taas katsomme ylöspäin, koemme onnellisuuden ja hyvän 

olon tunteita. Näinkin pienellä ja yksinkertaisella seikalla voi olla vaikutusta jaksamiseen ja 

hyvinvointiin. Ylöspäin katsomisesta kannattaa opetella itselleen uusi tapa. Liikkuessasi sitten sisällä 

tai ulkona, pyri tietoisesti kohdentamaan katseesi niin, ettet näe ainakaan omia varpaitasi. Ulkona 

liikkuessasi kohota ja kiinnitä katseesi ympäröivän luonnon kauneuteen ja väreihin. Miten paljon 

elämää ja kauneutta silmiesi tasolla ja yläpuolella onkaan! Kun kohotat katseesi aurinkoon, et voi 

nähdä varjoja! Kaiken tämän lisäksi altistuminen luonnon valolle kohentaa tutkitusti myös mielialaa. 

Oscar Wilde onkin sanonut osuvasti: ”Kaikki me kuljemme loassa, mutta toiset meistä katsovat 

tähtiin.” 

Onnellisilla ihmisillä on usein kyky nähdä asioissa hyviä puolia, kun taas masentuneet ja elämäänsä 

tyytymättömät ihmiset näkevät asioiden huonot puolet. Tätäkin taipumusta voi tietoisesti harjoittaa 

kohti positiivisempaa suhtautumistapaa. Kun kävelet ulkona ja taivas ylläsi on harmaa, on se silti 

aivan valtava! Ja kuten me kaikki tiedämme, sateen jälkeen paistaa aina aurinko. Kun mielesi valtaa 

negatiivinen asenne tai suhtautumistapa, voit siis tietoisesti yrittää kääntää sen positiivisemmaksi 

ja etsiä asiaan liittyvää myönteistä näkökantaa. 

Monilla meistä on ns. negatiivisuustaipumus, mikä saa meidät jopa korostamaan negatiivisia puolia 

ja väheksymään positiivisia. Kuitenkin jopa synkimmissä ja raskaimmissakin päivissä on mahdollista 

löytää edes pieniä mielihyvän hetkiä, jos vain opettelemme uutta asennoitumista. Kyky elää tässä 

ja nyt -hetkessä auttaa ottamaan vastaan kokemuksia sellaisenaan, ja opettaa huomaamaan 

paremmin myös juuri niitä arjen pieniä iloja, joiden merkitystä helposti väheksymme. Onni löytyy 

arjen pienistä hetkistä - joskus niitä joutuu kaivelemaan kivien kolosista esiin, mutta kyllä se onni 

siellä jossain lymyilee ja odottaa löytäjäänsä! Jokainen päivä ei ehkä ole hyvä, mutta jokaisessa 

päivässä on jotain hyvää! 

Kognitiivisen psykoterapian mukaan ihminen voi ajattelemalla tietoisesti itseään vahvistavia 

ajatuksia muuttaa haitallisia ajattelutapojaan. Ajan ja harjoittelun myötä asenteemme muuttuu 

paremmaksi, mikä myös samalla muuttaa tunteitamme itseämme kohtaan. Yksi toimiva keino 

tällaisen toteuttamiseen ovat voimalauseet. Voimalauseen olisi hyvä olla tarpeeksi lyhyt ja 

positiivinen, jotta muistat sen helposti. Voimalausetta voit toistaa päivän mittaan joko hiljaa 

mielessäsi tai sitten ääneen. Voit kirjoittaa voimalauseen myös paperille, jolloin useampi aisti on 

samanaikaisesti käytössä ja oppimista vahvistamassa. Voimalause voi yksinkertaisimmillaan olla 

vaikkapa tällainen: ” Luotan maailmaan ja itseeni.” 

 



 

KOLMAS HARJOITE: METSÄHARJOITUS 

 

-kävele metsään/puistoon, mikäli terveytesi/hoidettavasi mahdollistavat sen. Mikäli liikkuminen 

epätasaisessa maastossa ei ole turvallista, suorita tehtävä missä vain sinulle mieluisassa 

ympäristössä tai mielikuvassa. 

 

-pysähdy ja keskity aistimaan ympäristöäsi; millainen sää on? Lämmittääkö aurinko? Tuuleeko tai 

tihuttaako vettä? Ota kaikki luonnon ja sään tarjoama vastaa, oli se sitten sinulle mieleistä tai ei. 

 

-kuuntele ympäristöäsi; kuuletko linnun laulua? Kuuletko tuulen ääntä? Kosketa puita ja pensaita; 

miltä ne tuntuvat kätesi alla? Miltä puun kaarna tuntuu; onko se karheaa vai sileää jne.  

 

-ajattele, miten elämä virtaa kaikkialla ympärilläsi; puut, pensaat, kukat, linnut…kaikkialla 

ympärilläsi on elämää! 

 

-hengitä syvään, ja tallenna tätä rauhaa ja tunnetta itseesi.  

 

-katsele vielä uudemman kerran kaikkea ympärilläsi; tarkkaile kesään herännyttä luontoa. Katsele 

ja tallenna mieleesi, mitä havaitset. 

 

-halutessasi voit pitää myös ns. luontopäiväkirjaa, johon kirjaat ylös havaintojasi metsäretkiltäsi. 

 

 

 

 



 

KOLMAS HAASTE: POSITIIVISUUSHAASTE 

 

Usein kuulee väitettävän, ettei ihminen muutu, ettei vanha koira opi uusia tapoja jne. Tämä on yksi 

tuhoisimmista oletuksista ja näkemyksistä henkisen kasvun ja hyvinvoinnin polulla. Jokainen voi 

opetella uudenlaista, itselleen suotuisampaa suhtautumistapaa, sillä onnellisuus riippuu 

ratkaisevasti siitä, tunnistammeko ja tiedostammeko onnen hetket.  

Haastankin sinut, hyvä omaishoitaja, tulevan kuukauden aikana tietoisesti kiinnittämään huomiota 

onnellisiin ja positiivisiin seikkoihin…ja jopa viljelemään niitä sanallisesti ympärillesi! Näin 

toimiessasi harjoitat kykyäsi nähdä maailma positiivisena. Toivon sinun tulevan kuukauden aikana 

etsivän vähintäänkin yhden positiivisen asian päivästäsi. Halutessasi voit vielä kirjoittaa nämä asiat 

ylös, tai muodostaa havainnoistasi itsellesi voimalauseita. Kenties kuukauden päästä tulet 

hämmästymään sitä, miten paljon hyvää, onnellista ja positiivista päiviisi onkaan mahtunut!  

 

 

Tommy Tabermannin sanoin: 

”Anna toiselle sana, hymy, 

ja hän ojentaa sinulle 

koko elämänsä kämmenellä.” 

 

Kohotettuja katseita, metsäkylpyjä, voimalauseita ja positiivisia ajatuksia toivotellen, 

Marika 


