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Tiedät varmasti, että rakkaus ei ole pelkkä tunne. Samalla olet ehkä miettinyt, mitä
se sitten on. Se jokin, jota kaipaamme joskus niin paljon, että se repii
sydäntämme. Se sama, jota haluamme myös palavasti antaa itsestämme. Jotain,
joka voi saada meidät tuntemaan äärimmäistä onnellisuutta tai jopa tuntemaan
yhteyttä koko maailmankaikkeuden kanssa.

Muutama vuosi sitten törmäsin David Richo:n kirjoittamaan teokseen, Kuinka olla
aikuinen ihmissuhteissa (Basam Books, 2012) ja sen maalaisjärkevä ja samalla syvä
sanoma tuntui joltain, jonka halusin jakaa kanssasi.

Niin kauan kuin haluat jotain ulkopuolista, olet tyytymätön, sillä sinussa on
osa, jota et ole vielä täysin tunnustanut omaksesi” – A.H.Almaas

Yksi kirjan keskeisistä teemoista on, että opimme kääntämään rakkaudessa
huomiomme sisäänpäin sen sijaan, että etsisimme vastauksia ulkopuolelta. Tämä on
hyvin tuttu teema ja sitä toistaa lähes jokainen ihmissuhteita, läsnäoloa, rakkautta
tai onnellisuutta käsittelevä opus. Saman asian puolesta puhun itsekin, olemme
itse vastuussa omien tarpeidemme täyttämisestä, rakkaudestakin.

Silti jo ensimmäisiltä sivuilta käy selväksi, että Richo ymmärtää ihmisyyteen
kuuluvan myös vuorovaikutteisuuden. Sen vuoksi muun muassa ympärillämme
olevilla ihmisillä on tärkeä rooli tarpeidemme ja toiveidemme täyttämisesessä.

Tämä kirjan osuus puhuttelee minussa helposti sitä osaa, joka löytää itsensä
toisinaan kokemassa suuttumusta, kaipausta ja surua, koska toinen ihminen ei
anna sitä mitä tarvitsen. Se jopa lohduttaa kaikkien niiden sanojen keskellä,
jotka kehottavat kantamaan itse vastuun omasta onnestaan.
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Vaikeuksissa ei ole kyse kahden aikuisen välisestä vuorovaikutuksesta vaan
siitä, että se ei koskaan pääse edes alkamaan” – D. Richo

Se, mitä vaille jäimme lapsuudessa ja myöhemmin, nousee vahvasti esille niissä
ihmissuhteissa, joissa toinen ihminen tulee tarpeeksi lähelle. Läheinen ihminen
on se, jolle haluamme antaa itsestämme parasta mutta myös se, joka auttaa meitä
löytämään menneisyytemme. Sen menneisyyden, jonka löytämiseen tarvitsemme
Richon mukaan toista ihmistä.

Parhaimmillaan läheinen ihminen antaa mahdollisuuden nähdä, mistä kohdin olemme
rikki. Jos olemme erittäin onnekkaita, hän pystyy antamaan myös tarpeellisen
määrän rakkautta, jotta löydämme rohkeutta menneisyyden kohtaamiseen. Tämän
tuen määräksi Richo määritteli 25%. Loput 75% menevät omavastuun piikkiin.
Keneltäkään ei tule silti odottaa 25%. Mutta sille kannattaa jättää tilaa.

Kaipaamamme rakkaus on kirjassa jaettu viiteen eri osaan, jotka ovat nimeltään
huomio, hyväksyntä, arvostus, hellyys ja vapaus. Niin lapsi kuin aikuinen
tarvitsee toisen ihmisen katkeamatonta huomiota, kokemuksen hyväksytyksi
tulemisesta, arvostuksen niin hyviä kuin haastavia ominaisuuksiamme kohtaan,
läheisyyttä ja hellyyttä sekä osoituksen siitä, että olemme vapaita liikkumaan
ja ilmentymään.

Richo sanoo, että ihannekumppanin löytäminen ei ole rakastamaan oppimisen
merkittävinpäämäärä, vaan tärkeämpää on muuttua kokonaisvaltaisesti
rakastavammaksi ihmiseksi. Allekirjoitan päämäärän ja samanaikaisesti uskon, että
tämä aikuinen rakkaus on myös avain johonkin sellaiseen, joka on yhtäaikaa
kumppanuutta, ystävyyttä ja vuosisadan rakkaustarina.

Käsittelen tässä minikirjasessa sitä, mitä aikuisen rakkauden ainesosat käytännössä
tarkoittavat. Toiseksi aiheeksi nostan ne käytännön toimenpiteet ja asiat, jotka
kasvattavat kykyämme antaa ja vastaanottaa rakkautta niin maailmalta, itseltä kuin
toiselta ihmiseltä.



Where we are

TODAY

HUOMIOI ITSESI
 
”Lapsi tulee hylätyksi aina, kun vanhempi huomaa lapsen olevan etääntynyt ja
antaa sen jatkua sanomatta mitään tai korjaamatta tilannetta” – D. Richo
 
Ensisijainen asia itsesi huomioimisessa on aika ja sen ottaminen itsellesi. On tärkeää
ymmärtää, että voit pyytää muilta apua ajan löytämisessä, jos se on muutoin
haasteellista. Mikäli ajan ottaminen on haastavaa, kuule oma tarpeesi ja laita kalenteriin
aikaa itsesi kanssa myöhemmin. Mutta älä huijaa itseäsi, sillä sisimmässäsi hylkäät silloin
itsesi.
 
Sinun huomioimisesi on myös tarpeidesi jakamista. Me olemme sosiaalisia olentoja ja
aivan kuten tuntuu tärkeältä saada huomiota muilta sosiaalisessa tilanteessa, on myös
tärkeää antaa itselleen huomiota muiden läsnäollessa. Minulle on tuntunut tärkeältä voida
sanoa muille, että on ollut antoisaa olla kanssanne mutta haluan nyt viettää aikaa itseni
kanssa.
 
Jotta voit kokea saavasi huomiota, sinun täytyy kuunnella ja kuulla itseäsi. Jos
sisimmässäsi kaipaat rauhallista iltaa jäätelöpaketin kanssa, on turha osoittaa huomiota
kuntosalilla, vaikka se saattaisi ajatuksena tuntua hyvältä. Väkisin kotona meditoiminen ei
myöskään auta, jos todellisuudessa haluat olla ystäviesi seurassa.
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Huomion antaminen on sitä, että laitat siinä hetkessä sinut ja
omat tarpeesi etusijalle

Se tarkoittaa myös ja ennen kaikkea aitoa läsnäoloa itsellesi. Vaikka toimisit
ulkoisesti sinut huomioiden mutta et ole ole läsnä emootionaalisesti, kehollisesti ja
mentaalisesti sille mitä sinussa tapahtuu, et huomioi itseäsi syvällisesti.

Olen kehittänyt pariskunnille ja parisuhteen hyvinvoinnista kiinnostuneille suositun
verkkokurssin nimeltä Toimiva parisuhde. Tälläkin kurssilla aloitamme siitä,
että opettelemme olemaan aidosti läsnä itsellemme sillä silloin tarpeemme täyttyvät
ja meillä on myös toiselle annettavaa.
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https://aarolof.fi/toimiva-parisuhde-verkkokurssi/


HYVÄKSYNTÄ
 
”Hyväksyminen tarkoittaa, että meidät hyväksytään tunteinemme, valintoinemme
ja henkilökohtaisine piirteinemme, ja niitä kunnioitetaan ja tuetaan.”– D.Richo
 
Hyväksyminen tarkoittaa sitä, että todella annat tilaa kaikelle sinussa. Annat luvan
itsellesi olla se mitä olet. Kokeilet ja toteutat. Annat tilaa ja hyväksyt, että koet näin tai
ajattelet noin. Älä arvostele itseäsi vaan kuuntele ja hyväksy se mitä on.
 
Kokemus hyväksynnästä edellyttää usein sen mukaista toimintaa. Koet hyväksyntää
ystäväsi suunnalta, kun hän ei tuomitse toimintaasi, ajatuksiasi tai tunteitasi ja osoitat
hyväksyntää läheisillesi samalla tavalla. Samat edellytykset koskevat itsesi hyväksymistä.
Jos toiminnan tasolla tai vaikkapa emootionaalisesti kiellät jotain itsessäsi, tiedät, ettet
hyväksy itseäsi, vaikka hokisit mielessäsi mantraa ”hyväksyn itseni, hyväksyn itseni.”
 
Läsnäolo on hyväksymisen kannalta jälleen ratkaisevaa. Miten voisin antaa hyväksyntäni
jollekin itsessäni jos olen niin reaktiivisessa tilassa, etten oikeastaan tiedosta mitä
minussa tapahtuu?
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ENSIMMÄINEN ASKEL AIKUISEEN RAKKAUTEEN - HYVÄKSYNTÄ



ARVOSTUS
 
”Ihailen sinua, iloitsen olemassaolostasi, arvostan sinua, kunnioitan sinua,
huomaan sinut ja sinun voimavarasi. Arvostan sinua ainutlaatuisena olentona” 
– D. Richo
 
Itseni arvostaminen liittyy paljon jo aiemmin kirjoittamiini huomioon ja hyväksyntään.
Hyväksyminen on kuitenkin eri asia kuin se, että arvostan niitä erityispiirteitä, joita
juuri minulla on. Kun hyväksyn, sanon ”olet tervetullut.” Kun arvostan, sanon ”wau,
sinä olet merkityksellinen.” 
 
Arvostan taitoja ja kokemuksia, joita minulla on. Haasteita, eli opettajia, joita juuri minun
persoonassani on. Niitä puoliani, jotka tuottavat iloa mutta tuntuvat toisinaan liian
hassuilta paljastettavaksi muille.
 
Arvostaminen on myös tukemista. Omien luonteenpiirteiden, toiveiden, tarpeiden ja
taitojen kirkastamista ja vahvistamista. Omien haasteiden omistamista, hyväksyntää ja
niihin syventymistä. Oman kehoni kunnioittamista ja sen terveyden vaalimista.
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ENSIMMÄINEN ASKEL AIKUISEEN RAKKAUTEEN - ARVOSTUS



HELLYYS
 
”Hellyys viittaa sekä ruumiilliseen että henkiseen läheisyyteen” – D. Richo
 
Hellyys minua kohtaan on rakastumista minuun. Jos haluat tietää mitä hellyys sinua
kohtaan on, voit kysyä minkälaista hellyyttä kaipaat toisilta/toiselta ja antaa saman
asian itsellesi.
 
Minulle hellyys itseä kohtaan on ollut itseni kanssa nauramista ja jopa itselle
nauramista. Se on ollut minun hyväilemistäni, niin joogaten, tanssien kuin
konkreettisesti hellyyttä, rakkautta ja intohimoa osoittaen. Se on ollut itkuni
kuuntelemista ja voimastani nauttimista.
 
Hellyyden osoittaminen on myös sitä, että pyydän itselleni hellyyttä. Kun osoitan
itselleni hellyyttä pyytämällä sitä toiselta, toimin hyvin eri ”energiassa” kuin silloin
kun vaadin tai yritän junailla sitä itselleni sitä tarvitessani. Voin antaa hellyyttä
itselleni myös antamalla sitä toiselle.
 
Hellyyden kokeminen perustuu vahvasti siihen, miten olet oppinut sen kokemaan
varhaisina vuosinasi. On tärkeää tiedostaa miten voit osoittaa hellyyttä itseäsi
kohtaan. Ja yhtä tärkeää laajentaa tapaasi vastaanottaa hellyyttä sinulta ja muilta.
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ENSIMMÄINEN ASKEL AIKUISEEN RAKKAUTEEN - HELLYYS



VAPAUS
 
”Vapaus tarkoittaa, että annamme toisille sekä itsellemme oikeuden elää
vapaasti ja ilman ulkoista hallintaa” – D. Richo
 
Vapauden antaminen minulle tarkoittaa sitä, että en rajoita säännöillä omaa
toimintaani. On hyvä huomata, että aikuisen ihmisen tapauksessa säännöt ja rajat
tulevat aina sisältä. Silloinkin kun ne tarjotaan meille ulkopuolelta, me allekirjoitamme
ne itse.
 
Luulisin, että olet tunnistanut itsessäsi sen äänen, joka kertoo sinulle säännöllisesti
mikä sinussa on väärin ja mitä olisi hyvä tavoitella? Tälle äänelle meidän jokaisen on
tärkeää oppia konkreettisesti sanomaan ”SUU KIINNI.”
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ENSIMMÄINEN ASKEL AIKUISEEN RAKKAUTEEN - VAPAUS



MUISTUTUS
 
Aivan kuten emme usko toisen rakastavan meitä jos emme näe ja koe sitä todeksi,
emme usko sitä itseltämmekään, jos emme todella osoita sitä. Toimi itsesi suhteen, sillä
kukaan muu ei voi antaa sinulle sitä rakkautta minkä vain sinä voit antaa.
 
Rakkaasi ei ole ajatustenlukija eikä hän voi tietää mitä sinä tarvitset. Sinulla taas on
mahdollisuus kuunnella ja tiedostaa mitä tarvitset. Kysy, kuuntele ja kerro mitä
tarvitset. Ja jälleen kerran, toimi.
 
Niin sinun kuin toisen rakastaminen on joka päivä uusiutuva tapahtuma. Se on sinun
katkeamatonta huomiointia ja täyttä hyväksymistä. Sinun arvostusta, tukemista
ja hellyyttä itseäsi kohtaan. Itsesi vapaaksi päästämistä. Saatat kuvitella, että sinun
huomioimisesi tarkoittaa sitä, että sinulta ei riitä huomiota toisille. Kun kokeilet tätä
käytännössä, tulet huomaamaan, että asia onkin täysin toisinpäin.
 
Keskustellessani ystäväni kanssa näistä teemoista hän sanoi; ”itsensä rakastaminen
kuulostaa pelottavalta. Jotenkin tosi voimakkaalta ja vapaaksi tekevältä.
Kestävätkö muut, jos minun on hyvä olla vain itseni kanssa?” Mitä ajatuksia tämä
sinussa herättää?
 
Toisen ihmisen rakastaminen on sitä, että saa hänet rakastamaan itseään yhä
syvemmin. Jos et aidosti rakasta ja toimi sen mukaisesti itseäsi kohtaan, viestität
monin tavoin ympärillesi, että aito rakastaminen ei ole okei. Tässä asiassa ei voi
fuskata, rakkaudesta voi jakaa vasta kun on mistä jakaa.
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TIETOISUUSTAIDOT

Tarina: 

Juoksen luoksenne ja näen, että olette kaatuneet rappusissa. Olette molemmat itkuisia
ja hädissään. Et pysty juuri liikkumaan koska johonkin sattuu. Samalla pidät huolta
tytöstäsi, joka on pahasti säikähtänyt ja hädissään tilanteesta.
 
Katson silmiisi ja tunnun jäätyvän paikalleen. Viha, katkeruus ja toive siitä, että en
olisi olemassa, niitä näen silmissäsi. Tunnut ajattelevan, että viimeistään nyt
sinulle on selvää, ettet halua minua osaksi perhettänne. Pidät minua säälittävänä koska
en osaa edes auttaa. Toivot, että en olisi siellä. Näen mielessäni sen mielikuvan,
kuinka aamulla hyvin kohteliaasti sanomme hyvästit. ”Olihan tämä tiedossa,”
mieleni sanoo ja alkaa jo kovettua, jotta isku ei tuntuisi niin pahalta.
 
”Herätys Aaro. Jumankauta, herätys! Kato mitä tässä oikeasti tapahtuu.” Suljen
silmäni, ja hengitän pari kertaa syvään. Rentoudun ja annan tietoisuuteni laajentua.
Onneksi jokin sisälläni tiesi, että se mitä näen, tunnen ja koen ei aina ole totta.
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TOINEN ASKEL AIKUISEEN RAKKAUTEEN - TIETOISUUSTAIDOT



Toinen askel rakkauteen ovat tietoisuustaidot

Ellen olisi harjoittanut taitojani, olisin ehkä ollut sokea sille mitä näin, kun avasin
silmäni. 

Tämän ihmisen silmät katsoivat minua rakastavasti. Niissä näkyi hätä ja epävarmuus,
koska hän oli kaatunut tyttärensä kanssa rappusissa. 

Hänellä oli huoli tyttärestä ja hän tunsi kipua. Häntä myös pelotti se, että katosin
omaan painajaiseeni ja sulkeuduin koko tilanteelta. Näin hänen silmissään sanat ”auta
minua, jooko, mulla pelottaa.”

Muistan ajatelleeni sitä, kuinka monissa elämän tilanteissa en ole ollut läsnä
itselleni tai muille koska olen hukkunut omaan kokemukseeni. Omiin tulkintoihini,
reaktioihini, tarinaan ja pelkoihin. Kuinka olen epäonnistunut antamaan rakkauden
viittä osaa; huomiota, hyväksyntää, arvostusta, hellyyttä ja vapautta.
 
Tietoisuustaidot ovat edellytys rakkaudelle. Ilman kykyä itsereflektioon, olemme
reaktioidemme ohjaamia. Emme pysty ottamaan vastaan tai antamaan. Meidän täytyy
osata rentoutua tietoisuuden neutraaliuteen ja sydämen hiljaisen äänen ääreen sekä
katsoa mitä oikeasti tapahtuu. Usein myös päästää irti toiveesta ymmärtää ja kysyä.
Joskus vain katsoa ja odottaa, että todellisuus paljastuu.
 
Niin keho, tunteet kuin mielikin elävät tahdostamme riippumatonta elämää. Ne
toimivat pääosin automaatiolla ja luovat elämäämme toisinaan esteitä rakkaudelle ja
tietoiselle toiminnalle. Mitä hyväksyvämmin ja neutraalimmin pystymme
tarkastelemaan itseä ja ulkomaailmaa, sitä rakastavampia voimme olla. 

Kun rentoudun syvälle tietoisuuden ja hiljaisuuden syleilyyn, avaudun elämälle ja
sen rakastavalle luonteelle. Mitä laajemmin avaudun ja päästän irti, sitä
kaukaisemmalta tuntuu kokemus erillisen minuuden olemassaolosta.

Sitä syvemmin olen yhtä elämän kanssa. Tällöin tiedän mitä rakkaus on.
Sen muotoja ihmisen elämässä ovat huomio, hyväksyntä, arvostus, hellyys ja vapaus.
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TOINEN ASKEL AIKUISEEN RAKKAUTEEN - TIETOISUUSTAIDOT



Tietoisuustaitoihin kuuluvat muunmuassa:

   - kyky aistia kehonsa tuntemukset
   - kyky tuntea tunteensa
   - kyky havaita mielensä toiminta ja ymmärtää ajatusten olevan ajatuksia
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TOINEN ASKEL AIKUISEEN RAKKAUTEEN - TIETOISUUSTAIDOT



Tiellä aikuiseen rakkauteen joudut lupaamaan itsellesi seuraavat asiat:

Tiedostan, että ajatukset eivät ole totuus ja pyrin katsomaan ja  kysymään mitä
oikeasti tapahtuu. Lupaan myös tarkastella mitä ajatukset kertovat persoonastani. 

Tiedostan, että tunteet syntyvät sisäisen tulkinnan kautta ja otan vastuun tunteistani
ja kysyn, miksi tunnen näin. Ymmärrän, että tunteet kertovat minusta, eivät
ulkomaailmasta. Otan aikaa avoimelle tuntemiselle ja tunteiden jakamiselle. Hengitän
tunteitani. 

Lupaan kuunnella kehoa ja sen viisautta. Tiedostan myös sen kyvyn jännittyä
suojaamaan minua ja pyrin rentoutumaan, kun en ole oikeasti vaarassa. Kehoni reagoi
ajatuksiin sekä tunteisiin ja kokiessani vaaraa, palaan kohtiin 1 ja 2.

Kun rentoudun, avaudun elämälle. Mitä avoimempi voin olla, sitä selkeämmin näen ja
koen asiat sellaisena kuin ne ovat. Tällöin minun on mahdollista toimia rakastavasti,
antaen itselleni ja toisille huomiota, hyväksyntää, arvostusta, hellyyttä ja vapautta.
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 Jos haluat rakastaa, kehitätietoisuustaitojasi  

 - Hiljenny tarkkailemaan mielen ja kehon toimintaa  -  Kuuntele kehosi viestejä ja kommunikoi sen kanssa -  Syvennä yhteyttäsi tietoisuuteen ja anna sen   
    synnyttää  sinussa luottamusta elämään-  Anna asioiden olla ja katso mitä tapahtuu. 

TOINEN ASKEL AIKUISEEN RAKKAUTEEN



Kolmas askel aikuiseen rakkauteen on rehellisyys 

Syvää alastomuutta sekä valmiutta haavoittua, haavoittaa ja seisoa vahvana läsnä
todellisuudelle.
 
Rehellisyys, kuten rakkauskin, on monin tavoin synonyymi avoimuudelle. Se on
avoimuutta itseä, sinua ja elämää kohtaan. Tila, jossa kaikki sinussa, minussa ja meissä
saa olla ja muuttua. Alastomuus toimii sanana hyvin hahmottaessamme sitä fyysistä,
psyykkistä, emotionaalista ja henkistä avoimuutta, johon viittaan. 

Aikuiseen rakkauteen kuuluva rehellisyys voidaan jakaa kolmeen eri osaan:

Rehellisyys itseä kohtaan:

Olen avoin ja rehellinen siitä mitä olen ja tunnen. Siitä miten toimin ja miten vaikutan
toimillani itseeni ja toisiin. Olen rehellinen tarpeistani ja kyvystäni rakastaa itseäni
aikuisesti. Olen totta itselleni kaikesta siitä mitä on.

Rehellisyys sinua kohtaan:

Olen rehellinen minusta sinulle. Rehellinen omista toiveistani, tarpeistani ja
haasteistani. Mielipiteistäni ja tuntemuksistani. Otan myös vastaan sinun rehellisyytesi.
Sinut kaikkena mitä olet.

Rehellisyys itseä tai toista kohtaan ei koskaan ole sitä, että kerromme avoimesti sen
mitä sylki suuhun tuo. Kunnioittaminen, ystävällisyys ja hyväntahtoisuus on aina
tärkeää pitää mukana kun olemme rehellisiä.
 
Rehellisyys meitä kohtaan:

Olen rehellinen siitä mitä me olemme yhdessä. Miten ja miksi ihmissuhteemme on
sellainen, joka se on. Mitä kaunista meissä on ja mikä meissä on haastavaa. Mikä on
minun tuomaani, mikä sinun tuomaasi ja mikä yhteistä. Siitä mitä me olemme juuri nyt.
Olen rehellinen siitä, miten annamme aikuisen rakkauden viittä perustekijää;
huomiota, hyväksyntää, arvostusta, hellyyttä ja vapautta. Toimin totuudellisesti sinua,
minua ja meitä kohtaan. Tiedostan, että valitsen ja olen valmis tekemään valintoja.
Kannan vastuuni, kykenen luopumaan ja antaudun meissä tapahtuvalle muutokselle.
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Rehellisyys on haastavaa
 
”Se, mitä tein sinulle, on sitä mitä itse tarvitsin ja halusin. Osoitin sinulle, miten
halusin itseäni rakastettavan.” - David Richo

”Totean syyttelemättä, mitä oikeasti tapahtui. (Sanon vain, että ”hän jätti
minut”, enkä valita, että ”hän teki väärin ja epäreilusti jättäessään minut”
 - David Richo

Saatat esimerkiksi toivoa, että kumppanillesi sattuisi jotain ikävää. Jos huomaat
haaveksivasi tällaisesta epäsuorasta kostosta, myönnä se, ja pyydä anteeksi. 

"Kun nöyrryt näin sydämesi pohjasta, voit vapautua kostonhimoisista
ajatuksistasi. Myöntäminen voi olla hämmentävää, mutta juuri itsensä
paljastaminen saa ehdottoman rakkauden kukoistamaan.” - David Richo
 
Esimerkkejä siitä miten olemme tai emme ole rehellisiä on elämässämme paljon. Minun
on esimerkiksi ollut vaikea olla rehellinen siitä, että antamisen sijaan olen yrittänyt
saada. Samoin on ollut vaikea olla rehellinen taipumuksestani syyllistyä ja syyllistää. 
 
Rehellisyys ei ole helppoa silloin kun sitä tarvitaan ja alastomuus pelottaa aina kun
olemme suojautuneena. Kun valitsemme kuitenkin kohdata todellisuuden alastomana, se
tuo valoa elämämme varjoihin ja kuljettaa meitä askel askeleelta lähemmäs sellaista
todellisuutta, jossa uskon meidän kaikkien voivan paremmin.
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Lyhyesti:

·       Mitä et salli, suostu näkemään ja hyväksy itsessäsi?
·       Mitä sinussa et anna toiselle?
·       Mistä et ole toiselle rehellinen?
·       Mikä suhteessanne on sellaista miltä suljet silmät?

Aikuinen rakkaus edellyttää, että otamme rehellisyyden yhdeksi elämämme
tärkeimmistä viitoista. Sen toimiva toteuttaminen vaatii rakkautta itseä kohtaan, sillä
ilman sitä rehellisyys saattaa jäädä vain epätietoiseksi ja karkeaksi väkivallaksi itseä sekä
muita kohtaan.

Toimiva parisuhde -verkkokurssillani opettelemme harjoittamaan sellaista rehellisyyttä,
joka aidosti auttaa meitä ja parisuhdettamme. Opimme kurssilla aluksi sen miten olla
lähellä itseä ja kannamme vastuumme itsestämme toisesta erillisenä
ihmisenä. Kun teemme ensin tämän askeleen, meidän on helpompi alkaa puhua
itsestämme toiselle rehellisesti ja avoimesti tavalla, joka on toisellekin
miellyttävää.

Olennaista on, että puhumme itsestämme ja omasta kokemuksestamme. Kun
pysäytämme tapamme sanoa ”kun sinä” tai ”miksi sinä et” ja puhumme sen sijaan
itsestämme, kanssakäymisemme alkaa selkeytyä.
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Sitoutuminen on vapaaehtoinen valinta antaa itsestämme asialle, johon 
sitoudumme. Yhtälailla se on sitoutumista omaan rakkauteeni

Kun puhun sitoutumisesta, en tarkoita sitä, että solmimme paperilla tai sormuksin
Välillemme sidoksia, joilla kuvitteellisesti turvaamme selustamme. Enkä sanoja, joita
hullaantuneina päästämme suustamme. Sitoutuminen sanana muuntuu sanasta
sitominen ja usein se kuvaakin tapaamme sitoutua.

Se sitoutuminen, joka on neljäs askeleeni aikuiseen rakkauteen, on kuitenkin
jotain muuta. Huvittavasti se tuntuu enemmänkin siltä, että päästän hänestä
irti joka hetki nähdäkseni yhä uudelleen mitä hän on minulle.

”Kerro terkkuja vaimollekin. Tai en mä tiedä oletteko te naimisissa” tuttavani
sanoi. Vastasin hymyillen ”minä kerron. Tavallaan me kai ollaan, vaikka en tiedä
tietääkö hän sitä.”

Sitoutuminen on tärkeää mutta tärkeämpää on tiedostaa mihin todella sitoudun.
 
Sitoudunko pitämään yllä instituutiota vai kuuntelemaan sydäntäni. Sitoudunko
antamaan ja ottamaan vastaan rakkauden viittä perustekijää (huomio, hyväksyntä,
arvostus,hellyys ja vapaus), olemaan itseni rehellisesti ja kasvamaan elämän
edellyttämään suuntaan.

Rakkauteen sitoutuminen voi tarkoittaa sitä, että olemme yhdessä aina. Se voi myös
tarkoittaa sitä, että kuljemme eri suuntiin. Seuraavat lauseet kirjassa Kuinka
olla aikuinen ihmissuhteissa (Basam Books 2012) herättivät huomioni
pohtiessani tätä kirjoitusta.
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NELJÄS ASKEL AIKUISEEN RAKKAUTEEN - SITOUTUMINEN

 
”Rajat suojelevat sitoumustamme ja itseämme. Ihminen, jolla ei
ole rajoja, sitoutuu ylläpitämään kumppanuutta, ei sen
toimivuutta”

”Päätös pysyä jonkun kanssa, joka ei tyydytä tarpeitamme on
epäkypsä. Tilanteen väliaikainen sietäminen on kypsää”  



Kun sitoutuminen tapahtuu suhteessa oman sydämen kuunteluun ja rakkauteen, se
huolehtii minusta, hänestä ja siitä, jonka vuoksi alunperin valitsimme olla yhdessä. Kun
sitoutuminen tapahtuu suhteessa instituutioon, pelkoon tai muuhun kuin
yhteiseen hyvään, olen sitoutunut epäterveellä tavalla. Niin myötä kuin vastamäessä
tarkoittaa, että sitoudumme olemaan rakastavia niin helppoina kuin vaikeina aikoina. Ei
sitä, että pysymme yhdessä riippumatta siitä onko se meille hyväksi.

Sanoin rakkaalleni joskus, että hän on tärkein mittarini siinä, olenko totta
itselleni. Tiedän, että rakastan häntä ja tämä rakkaus ei ole ohimenevää sorttia,
vaikka kaikki sen ympärillä muuttuu joka päivä. Silloin kun löydän yhteyden rakkauteen
minussa ja välillämme, tiedän olevani yhteydessä itseeni. Kun en löydä yhteyttä ja koe
kunnioitusta, ystävällisyyttä ja välittämistä häntä kohtaan, tiedän, etten ole
kosketuksissa itseni kanssa.

S IVU| 19
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Tarkistuslista:    

Oletko sitoutunut antamaan itsellesi ja
toiselle rakkauden viittä perustekijää; huomiota,
hyväksyntää, arvostusta, hellyyttä ja vapautta?

Ovatko motiivisi olla toisen kanssa terveet ja yhteiseen
hyvinvointiin perustuvat?

Haluatko ja valitsetko tänäänkin olla hänen
kanssaan? Entä oletko rehellinen vastauksessasi ja
valmis selvittämään syntyykö tunteesi rakkaudesta
avoimesta sydämestä vai rakkaudettomuudesta
sulkeutuneesta sydämestä?



Emme voi koskaan tietää haluaako toinen vielä vuosien päästäkin
samoja asioita kuin me 

Entä jos toinen muuttaa mielensä asioista, joissa kuvittelemme hänen ajattelevan
samoin? Tai entä jos itse muutumme?
 
Ajattelinpa rakkautta ihmissuhteiden kantavana voimana tai universaalina
elämänvoimana, on selvää, että kukaan meistä ei ymmärrä sen perimmäistä luonnetta
tai tarkoitusta. Sillä on aina oma suuntansa ja se on viisautta, joka on yksilöä
suurempaa. Rakkaus ja rakastaminen vaativat minulta aina uskallusta. Se kysyy,
haluanko rakastaa, tarjoaa kätensä ja kuiskaa ”luota.”
 
Luota elämään 
 
Pohjimmiltaan luottamuksessa on kyse siitä, että luotamme elämään. Avaudumme sille
ja katsomme elämämme asioita ja tapahtumia siitä näkökulmasta, miten ne voivat tukea
rakkautta meissä.
 
Mitä ikinä elämä tuokaan eteemme, tapahtuu syystä. Jos en aina usko tähän, uskon
siihen, että voin antaa asialle merkityksen ja käyttää jokaista tapahtumaa kasvaakseni,
avautuakseni ja rakastaakseni – ketä tai mitä sitten valitsenkaan rakastaa.

Kun luotan elämään, otan sen lahjat vastaan kuin itämaisen taistelutaidon harjoittaja.
Pehmeästi ja sen voimaan ja liikkeeseen mukautuen. Sen jälkeen kysyn sydämeltäni mitä
nyt? Mihin ohjaan tämän kokemuksen voiman? Miten muutan sen rakkaudeksi?
 
Miten sitten myönnymme elämän tosiseikoille? Osoittamalla rakkauden viittä
perustekijää tietoisesti. Kun vain todistamme sitä, mitä on, annamme huomiota
muutoksille ja loppumiselle, toteutumattomille suunnitelmille,
epäoikeudenmukaisuudelle, kärsimyksille, satunnaiselle petollisuudelle. 
 
”Hyväksymme kaiken sen osana ihmiselämän kirjoa. Arvostamme kaikkea
uskomalla, että tapahtuneesta on hyötyä kehityksemme kannalta. Katsomme
hellästi sitä, mitä on ja on ollut. Annamme tapahtumille ja ihmisille vapauden olla
sellaisia kuin ne ovat.”  – D. Richo
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VIIDES ASKEL AIKUISEEN RAKKAUTEEN - LUOTTAMUS



Luota tähän hetkeen
 
En voi tietää huomisesta ja yrittäessäni kurkottaa tästä hetkestä sinne, menetän
yhteyden siihen viisauteen mikä on tässä hetkessä. Se mikä tapahtuu nyt, on olennaista
ja oikein. Ollessani rehellinen tälle hetkelle, kuljen kohti parasta huomista.
 
Rakastan myös tässä hetkessä, tietäen, että joskus rakkauden liitto päättyy. Se on vain
ajan kysymys. Luotan siihen, että se on oikein koska se on totta tässä hetkessä. Katson
rakasta silmiin ja näen pelkojeni, odotusteni ja ajatusteni sijaan sen kauniin ihmisen,
joka on edessäni juuri nyt.
 
Kyvyttömyys nähdä kuinka elämämme sopivat yhteen voi pelottaa minua hetkittäin.
Mutta päätän suhtautua haasteisiin asioina, jotka ratkaistaan, kun ne ovat tässä.
 
”Luottamus on pelotonta rakkauden päästämistä sisään ja puutteiden käsittelyä.
Se on aikuisen ihmisen jännittävä tehtävä.” – D. Richo
 
Luota toiseen ihmiseen ja ihmisyyteen
 
Sanotaan, että elämä on meissä jokaisessa ja me olemme osa sitä. Se, että luotan
elämään, tarkoittaa myös luottamista sinuun ja minuun.

En tiedä miksi asiat tapahtuvat. Miksi sinä tai minä elämme, muutumme ja toimimme
kuten toimimme. En ymmärrä ihmisyyden monimutkaisuutta, sen loputonta muutosta,
palkintoja tai haasteita. Luotan kuitenkin siihen, että kaiken meissä ja kauttamme
tapahtuvan on tarkoitus kasvattaa, auttaa meitä selviämään ja hoitamaan oma
tehtävämme täällä.
 
Hetkin on vaikea nähdä toisen ihmisen toimintojen taakse ja ymmärtää niiden taustalla
oleva hyvyys ja ihmisyys. On vaikeaa olla ottamatta henkilökohtaisesti ja luottaa, että
asiat menevät oikein ja meissä tapahtuva palvelee lopulta meitä molempia.
 
”Kaikenlaisia tunteita suvaitseva rakkaus on ihmissuhteen kantava ja liikkeelle
paneva voima. Sellaisessa suhteessa viha on normaali ja satunnainen reaktio, joka
ei syrjäytä rakkautta. Siihen ei pysty mikään.” – D. Richo
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VIIDES ASKEL AIKUISEEN RAKKAUTEEN - LUOTTAMUS



Luota itseesi

Itseeni luottaminen tarkoittaa sitä, että luotan omiin arvioihini tilanteista. Luotan
sydämen ääneen ja siihen, että kuuntelemalla itseäni toimin oikein ja rakkauden
tukemana.

Sisältäni,keskeltä hiljaisuutta, reaktiivisuuden tuolta puolen, löydän sen Itseni, jota
minun kannattaakuunnella. Sen joka ohjaa minut toimimaan tavalla, jota kutsun Rohkea
elämä -kirjassani todelliseksi toiminnaksi.

Itseensä luottaminen on vaikeaa silloin, kun kehoni ja mieleni ovat väsyneitä,
aliravittuja sekä vailla tukea. Kun pidän huolta kehostani ja annan itselleni
rakkauden viittä perustekijää; huomiota, hyväksyntää, arvostusta, hellyyttä ja
vapautta, alan vahvistua ja minusta tulee itselleni jälleen ihminen, johon voin
luottaa.
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Lyhyesti:

Luottamus on edellytys rakkaudelle. On tärkeää luottaa
elämään, tähän hetkeen, toisiin ihmisiin/ihmisyyteen

sekä itseen.

Luottamus on yksi rakkauden peruspilareista ja sen
puute johtaa rakkaudettomuuteen.

Aikuinen rakkaus on arkinen nimitys todelliselle
rakkaudelle. 

Todellinen rakkaus on elämän tahto tai elämä itsessään
ja rakastaminen on elämän kanssa linjassa olemista.

Rakastaminen on elämistä.



Kahden ihmisen välinen intiimi suhde voi olla yksi elämämme antoisista ja
elämänlaatuamme tukevista asioista. Tässä e-kirjassa olen tuonut esille muutamia
sellaisia seikkoja, joita harjoittamalla suhteenne, rakkautenne ja te ihmisinä voitte alkaa
kypsyä kohti aikuisuutta.
 
Tunnistamme monet kirjoittamistani asioista tosiksi. Niiden käytäntöön vieminen ei ole
aina kuitenkaan helppoa, etenkään tässä läheisimmässä ihmissuhteessa. Jos sinä olet yksi
niistä, jotka haluavat nähdä tämän asian eteen hieman vaivaa ja todella kaipaat
aikuisuutta osaksi parisuhdettasi (nykyistä, mennyttä tai tulevaa), niin kutsun sinut
mukaan Toimiva Parisuhde -verkkokurssille.
 
Kurssiin voit perehtyä lisää täällä. Tässä kohtaa haluan vain sanoa, että sen tarkoitus on
auttaa sinua konkreettisesti tuomaan suhdetta parantavia elementtejä elämääsi.
 
Koska olet lukenut tämän e-kirjan ja olet selvästi aiheesta kiinnostunut, haluan tehdä
omalta osaltani myös pienen käden ojennuksen. 

Verkkokurssin normaali hinta on 139€. Luettuasi e-kirjan, saat sen hintaan 69€,
joka on alin hinta mihin kurssi on milloinkaan ollut tarjolla.
 
Saat alennetun hinnan käyttöösi kun syötät kurssin osto vaiheessa kuponkikoodi
kohtaan koodin: toimiva
 
Alennettu hinta on voimassa kaksi viikkoa siitä, kun olet saanut tämän e-kirjan itsellesi,
joten hyödynnäthän sen pian.
 
Kiitos tämän e-kirjan lukemisesta. 

Toivon, että se työskentelee sisälläsi ja alat huomaamaan yhä selkeämmin elämässäsi
mahdollisuudet antaa rakkauden viittä perustekijää, niin sinulle, kuin läheisillesi.
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PÄÄTÄN E-KIRJAN NÄIHIN SANOIHIN

Elämän tosiseikkoja ovat nämä: kaikki muuttuu ja päättyy, elämä ei aina ole
oikeudenmukaista, kasvun hinta on kärsimys eivätkä asiat aina mene
suunnitelmien mukaisesti. Ihmiset eivät aina ole uskollisia ja rakastavia.
Olemassaolon ehtojen hyväksyminen tarkoittaa ennen kaikkea oman
haavoittuvuutensa myöntämistä. Kun lakkaa odottamasta erivapautta näistä
ehdoista, on valmis rakastamaan. – D. Richo

Aikuinen rakkaus on arkinen nimitys todelliselle rakkaudelle. Todellinen rakkaus on
elämän tahto tai elämä itsessään ja rakastaminen on elämän kanssa linjassa olemista.

Rakastaminen on elämistä.

Lämmöllä,
Aaro Löf
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