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Esseeni sisältää joitain oivalluksiani kurssilla käsiteltyjen aiheiden ja jo aiemmin päässäni 

pyörineiden ajatusten suhteen. Niiden lisäksi päällimmäiseksi jäi mieleeni sen tajuaminen, että 

monet kurssilla käsitellyt aiheet ovat käsitteellisesti niin vaikeita, että niistä on oikeastaan melko 

haastavaa keskustella tai puhua täsmällisesti. Niihin liittyvät ajatukset ja mielikuvat päässämme 

eivät ole puhtaasti sanallisia ja kun niistä kohtuullisen harvoin puhutaan ääneen, ei saakaan aina 

ilmaistua itseään niin täsmällisesti kuin haluaisi. Toisaalta asioista puhuminen paljasti, kuinka 

monet päässämme pyörivät asiat ovat melko raakoja ajatusalkioita, joissa ei ole paljoa rakennetta. 

Kurssin aikana, vahvemmin kuin koskaan elämässäni, havahduin myös tiedostamaan, kuinka kielen 

rajallisuus, tai rajallinen kykymme sitä käyttää, määrää paljon kyvykkyydestämme kommunikoida – 

vaikka käyttämämme kieli olisikin äidinkielemme. 

 

 

Annan luvan käyttää tätä esseetäni anonyymisti tutkimuksessa, jossa tutkitaan oppimista tällä 

kurssilla. 

  



Osallistuin tänä keväänä toistaa kertaa Filosofia ja systeemiajattelu –kurssille. Ensimmäisen kerran 

kävin kurssin keväällä 2010. Vaikka näiden kahden eri luennointikerran kursseissa onkin paljon 

samaa, omat kokemukseni niistä poikkeavat paljonkin. Keväällä 2010 otin kurssin ennen kaikkea 

keventävänä opintosuorituksena. Vaikka pyrinkin silloin asennoitumaan kurssiin avoimesti, niin 

peruskriittisenä fyssalaisena minulla oli ennakkoluuloja jonkinlaisesta pseudointellektuellista 

keittiöpsykologiaa sisältävästä kurssi-kummajaisesta. Luennoilla istuessani saatoinkin halutessani 

tuomita pseudointellektuelliksi keittiöpsykologiaksi jonkin ilmeiseltä tai yksinkertaiselta 

vaikuttavan toimintatapamme käsittelemisen verbaalisesti akrobaattisin käsittein. Toisaalta, 

lukuisat luennoilla esillä olleet elävän elämän esimerkit ja niihin samaistuminen saivat nopeasti 

havaitsemaan, kuinka meillä on useita epäsuotuisia ajattelu- ja toimintatapoja, joiden 

kehittäminen on periaatteessa yksinkertaista, mutta käytännössä vaikeaa. Tämän myötä vasta 

kunnolla sisäistin, että näiden asioiden pohtimisprosessin laukaiseminen ja tukeminen kurssin 

päätavoitteena olikin. Samalla saatoin todeta, että professori Saarisen toisinaan 

vaikeaselkoiseltakin tuntuva käsitteistö oli vain yhden yksilön tapa koettaa käsitellä ja tuoda 

toisten tietoisuuteen ideoita ja konsepteja, joilla saattoi selittää ja kuvailla havaittuja ajattelu- ja 

toimintamekanismejamme. Jos luennoitsijana olisi ollut joku toinen, joka olisi pyrkinyt puhumaan 

samoista asioista, ei käsitteistö varmaankaan olisi ollut sen yksinkertaisempaa. Vaikka kurssin 

aikana tunsinkin esillä olleiden teemojen olevan paneutumisen arvoisia, silloiseen 

elämäntilanteeseeni liittyneet kiireet ja paineet niin opiskeluiden kuin muunkin elämän osalta 

eivät tuntuneet mahdollistavan luennoilla heränneiden ajatusalkioiden rauhallista pohtimista. 

Tuntui, etten saanut kurssista läheskään niin paljon irti, kuin mitä oli tarjolla. 

Kurssin suorittamisen jälkeen elämä eteni iloineen ja suruineen.  Loppuvuodesta 2010 aloin 

lukemaan ystäväni suosittelemaa kirjaa1,  jossa amerikkalainen psykologi Lorne Ladner esittelee 

buddhismin perusperiaatteita ja peilaa niitä länsimaiseen psykologiaan. Kirjassa puhutaan paljon 

myötätuntoisen ja empaattisen elämänasenteen vaalimisesta ja sen merkityksestä rauhallisen 

mielen ja onnellisen elämän kannalta. Luin teosta hiljalleen ja ajatuksella ja olin siitä kovin 

vaikuttunut. Lukuprosessin aikana aloin todella tarkastelemaan omaa ajattelutapaani ja käytöstäni 

ja kehittämään niitä tietoisesti. On ollut perin ilahduttavaa huomata, kuinka kehitysprosessi on 

ajan myötä kantanut hedelmää. Myönteisten ajatusmallien ja tunnetilojen vaaliminen on 

muuttunut entistä luontaisemmaksi ja se on parantanut yleisesti elämänlaatuani. Vaikutukset 

näkyvät niin menneiden tapahtumien käsittelyssä kuin nykyhetkenkin eteeni heittämien 

tilanteiden kohtaamisessa. Edellä mainitun kirjan lukeminen ja sen seuraukset ovat innostaneet 

minua lukemaan hiljalleen muitakin samoja teemoja käsitteleviä tekstejä2. Kokemusteni pohjalta 

päätin myös osallistua tänä keväänä uudestaan Filosofia ja systeemiajattelu –kurssille. Ajattelin, 

että ehkä saisin kurssista nyt enemmän irti, kun aika- ja asenne-olosuhteet olisivat toissa kevättä 

suotuisammat ja lukukokemusteni myötä saattaisin omata viime kertaa enemmän tarttuma-alaa 

luentoteemoihin. Ilokseni voinkin todeta, että tänä keväänä kurssille osallistuminen on ollut 

erittäin positiivinen kokemus. Omalta osaltani kurssin määriteltyjen tavoitteiden realisoituminen 

                                                      
1
 Lorne Ladner: The Lost Art of Compassion (2004)   

2
 Esim. Jack Kornfield: The Wise Heart (2008) ja Jiddu Krishnamurti: On Fear (1994)   



on käynnissä. Tämä johtuu osittain siitäkin, että tavoitteet ovat luontevasti yhtenevät omien 

kurssin antiin liittyneiden toiveideni kanssa. 

Tämän kevään kurssin aikana minua erityisesti puhuttelivat usein viitatut systeemit 1 ja 2 ajattelun 

järjestelminä, kolmannella ja viidennellä luennolla käsitellyt teemat, sekä referaatteja varten 

lukemani Fredricksonin artikkeli positiivisesta psykologiasta3, ja Barghin ja Chartlandin artikkeli 

ajatustemme ja toimintamme automaatiosta4. Nämä aihealueet olivat mielenkiintoisimpia ennen 

kaikkea siksi, että ne linkittyivät tai suorastaan yhtyivät vahvasti viimeisen vuoden aikana päässäni 

pyörineisiin ajatuksiin. Tässä reflektioesseessä haluankin esitellä joitakin havaitsemiani yhteyksiä ja 

niihin liittyviä johtopäätöksiä. 

Jo ensimmäisellä luennolla oli esillä Evasin5 ja Kahnemanin6 käsittelemä malli ajattelun 

jakautumisesta kahteen systeemiin. Systeemi 1 on automaattinen ja se ei tunnu perustuvan 

tahtoon tai valintoihin. Sitä kuvattiin intuitiiviseksi ja impulsiiviseksi, vaivattomaksi ja nopeaksi. 

Kyseessä on siis sellainen ajattelusysteemi, jota käytämme muiden eläinten tapaan 

vaistonvaraisesti. Sen kautta pitkälti suoriudumme jokapäiväisistä rutiineistamme, mutta toisaalta 

myös odottamattomista, akuuteista tilanteista. Vastakohtana systeemille 1 omaamme myös 

kontrolloimamme systeemin 2. Systeemiä 2 käytämme siis tiedostaen ja tahdonalaisesti. Sen 

avulla voimme tarkastella valitsemiamme asioita rauhassa ajan kanssa. Se vaatii kuitenkin paljon 

kognitiivista vaivaa, minkä takia käytämme sitä paljon vähemmän kuin systeemiä 1. Juuri 

systeemin 2 omaaminen erottaa meidät suurimmasta osasta muita eläimiä ja millään muulla lajilla 

se ei luultavammin ole yhtä korkella tasolla kuin ihmisellä. Nämä kaksi ajattelun systeemiä liittyvät 

olennaisesti Barghin ja Chartlandin artikkeliin ajattelumme ja tekojemme automaatiosta. Artikkelin 

mukaan, johtuen juuri ihmisen tietoisen ajattelun varsin rajallisista resursseista, systeemin 1 

kaltainen ajattelutoiminta hallitsee elämäämme. Bargh ja Chartland kuvaavat, kuinka asettamalla 

itsellemme ruohonjuuri-tason tavoitteita ja pyrkimällä niiden tietoiseen toteuttamiseen 

jokapäiväisessä elämässämme, voivat  tietoista ponnistelua ja valintaa vaativat ajattelu- ja 

toimintamallimme ajan myötä automatisoitua. Eli alunperin systeemin 2 vastuulla olleet prosessit 

siirtyvätkin systeemin 1 toteuttamiksi.  Tämä keventää kognitiviista taakkaamme, eli toisin sanoen, 

vapauttaa kapasiteettia systeemistä 2 muiden asioiden tietoiseen käsittelemiseen. Se, että 

voimme tietoisella ajattelullamme ja toiminnallamme hiljalleen muokata hallitsevaa ja 

automaattista käyttäytymistämme on tärkeä asia tiedostaa. Nimittäin, mielestäni tämän 

oivaltaminen antaa käsiimme avaimet onnelliseen elämään. 

Onnellinen elämä ja onnellisuus ovat asioita, joita olen pohdiskellut paljonkin kuluneen vuoden 

aikana. Mikä tekee onnelliseksi? Mistä rakentuu hyvä ja onnellinen elämä, joka tuntuu 

merkitykselliseltä? Vastauksena voisi olla, että onnellisuus muodostuu rakkaista ja läheisistä, 

heidän kanssaan käytävästä vuorovaikutuksesta, aistillisesta mielihyvästä ja mukavuudesta, jota 

voivat edustaa esimerkiksi varallisuus tai mahdollisuus tehdä rakastamaansa työtä. Nämä ovat 
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 Barbara L.Fredrickson: The Value of Positive Emotions (2003)   
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 John A. Bargh, Tanya L. Chartland: The Unbearable Automaticity of Being (1999)    

5 J.S.B.T. Evans: Dual-Processing Accounts of Reasoning, Judgment, and Social Cognition, Annu. Rev. Psychol. (2008) 
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 D. Kahneman: Thinking, Fast and Slow (2011) 



varmasti tavalla tai toisella tärkeitä asioita itse kullekin meistä. Mutta onko siinä kaikki? Jos 

mainittujen kaltaiset asiat tekevät meistä onnellisia, niin kuinka kykenemme säilyttämään 

onnellisuutemme niitä menettäessämme? Toisaalta, miksi olemme toistuvasti onnettomia tai 

tyytymättömiä, kun meillä näyttäisi olevan hallussamme kaikki edellytykset onnellisuuteen? 

Lähteköön pohdinta liikkeelle stressin käsittelemisestä. Kirjassaan Ladner esittelee Freudin ja 

Jungin kuvaamaa stressin muodostumisprosessia. Päivittäin tunnemme useita mielihaluja ja 

egomme kamppailee jatkuvasti todellisuuden kanssa pyrkien saamaan itsekeskeiset halumme 

täytettyä. Kun yritämme suunnitella ja hallita asioita saadaksemme halumme täytettyä, 

kohtaamme lukuisia toisten mielihaluja, jotka voivat olla ristiriidassa omiemme kanssa. Lisäksi 

vastassamme voi olla paljon meitä voimakkaampia luonnollisia, sosiaalisia ja taloudellisia tekijöitä. 

Jung painottaa, että myös oma sisäinen maailmamme , tiedostamattomine voimineen on paljon 

egoa suurempi. Freudin mukaan egon päätehtävä on löytää kompromisseja itsekeskeisten 

sisäisten halujemme ja todellisuuden rajallisten resurssien kanssa. Kun ego onnistuu tehtävässään, 

tunnemme sisäistä tasapainoa. Tämä on kuitenkin aina vain väliaikainen tila, joka voi häiriintyä 

milloin tahansa ulkoisten tai sisäisten olosuhteidemme muuttuessa. Tasapainon häiriintyessä 

tunnemme itsemme stressaantuneeksi. Stressaantuneena egomme ei kykene löytämään sopivaa 

kompromissia, joten emme tiedä mitä tehdä. Tasapainon puuttuessa saatamme vetäytyä toisten 

luota tai ruveta synkistelemään. Käytöksemme voi olla tylyä ja vaativaa. Olomme voi olla sekava, 

turhautunut, ärtynyt tai uupunut. Ladner kertoo, että Freudin teorioiden pohjalta on myös 

arvioitu, että egon ytimessä olisi ihmisen taipumus vetäytyä turhauttuvien ja pelottavien 

todellisuuden voimien vaikutuspiiristä psykologisesti eristäytyneeseen, jakomieliseen ja 

vainoharhaiseen sisäiseen maailmaan. Stressimme tiedostamaton perusolemus on muilta 

sulkeutunut mieli tällaisessa klaustrofobisessa sisäisessä maailmassa, joka on täynnä sekavia ja 

pelottavia ajatuksia ja tunteita.   

Stressiä esiintyy meistä jokaisella ja tuon ylläkuvatun kehitysmekanismin perusteella olemme 

alttiita sille jatkuvasti, jopa ulkoisista tekijöistä riippumatta. Stressin aiheuttamat mielentilat ja 

käytös puolestaan vaikuttavat omaavan vahvan potentiaalin tunteaksemme olomme 

tyytymättömäksi tai onnettomaksi. Tämän kaiken perusteella näyttää siis olevan, että liian 

mielihalu-orientoitunut egomme altistaa meidät stressin kautta onnettomuuden tunteelle. Meillä 

on siis luontainen kyky saada tuntemaan itsemme onnettomaksi. Tämä ajatus tuntuu sekä hassulta 

että ikävältä. Mutta välttämättä kyseessä ei ole paha asia. Nimittäin, jos meillä onkin luontainen 

kyky saada tuntemaan itsemme onnettomaksi, niin eikö meillä sitten pitäisi olla myös luontainen 

kyky saada tuntemaan itsemme onnelliseksi? Vastaus kysymykseen näyttää olevan myönteinen, 

käsitteleepä asiaa sitten buddhismin tai positiivisen psykologian kautta.   

Buddhismissa ihmisen onnellisuus-dilemmaa käsittelevät niin sanotut neljä jaloa totuutta (Four 

Noble Truths). Niistä ensimmäinen toteaa, että  elämässämme on kärsimystä. Kärsimys on eri asia 

kuin kipu. Kärsimys on reaktiomme väistämättömään kipuun elämässä. Henkilökohtainen 

kärsimyksemme voi sisältää esimerkiksi ahdistusta, masennusta, pelkoa, hämmennystä, surua ja 

suuttumusta. Mutta kärsimys ei ole vain henkilökohtaista. Yhteinen kärsimyksemme sisältää 

esimerkiksi sodankäyntiin, rasismiin ja nälänhätään liittyvät surumme. Toinen jalo totuus 



käsittelee kärsimyksen taustalla olevia tekijöitä. Sen mukaan kärsimyksen todellinen syy on 

halumme ja siihen liittyvää himoitseminen ja kaipaaminen. Näistä kumpuavat epäterveelliset 

mielentilat kuten mustasukkaisuus, levottomuus, viha, riippuvuus, omistushalu ja 

häpeämättömyys, jotka puolestaan ovat syynä henkilökohtaiseen ja yhteiseen kärsimykseen. 

Kolmas jalo totuus opettaa, että kärsimys, toisin kuin kipu, ei ole väistämätöntä ja että voimme 

vapautua siitä. Jos kykenee päästämään irti halustaan ja siihen liittyvästä himoitsemisesta ja 

kaipaamisesta, vapautuu kärsimyksestä. Neljäs jalo totuus kuvailee tietä kärsimyksestä 

vapautumiseen. Se rohkaisee ihmistä etsimään rauhaa ja vapautta keskellä jokapäiväisen elämän 

iloja ja suruja.  

Voisi tulkita, että neljän jalon totuuden yhteydessä mainittu kipu käsittää ulkoiset tekijät, jotka 

luonnostaan saavat meidät tuntemaan tuskaa. Näitä voivat olla esimerkiksi loukkaantumiset, 

sairaudet, taloudelliset menetykset ja kuolema.  Sattuma heittää niitä eteemme väistämättä ja 

emme voi paljoakaan vaikuttaa niihin. Toisaalta, buddhistinen näkemys kärsimyksestä ja sen 

liikkelle panevasta voimasta pistää väkisinkin miettimään Freudin mallia egoistisen elämämme 

luonnostaan tyytymättömästä luonteesta. Kummankin konseptin mukaan kärsimys tai 

onnettomuuden tunne ovat käytännössä itsekeskeisen ajattelumme tuotosta.  

Kornfield arvostelee länsimaista psykologiaa siitä, että vaikka se täysin tunnustaakin kärsimyksen 

olemassaolon, se tavallaan opettaa meitä vain hyväksymään sen, kuten Freud kutsuu, vakinaisena 

neuroosin tasona. Freudin tavoin, kuulemma myös Satre ja Camus keskittyvät filosofiassaan 

kärsimyksen väistämättömyyteen. Tämä filosofinen tai psykologinen kärsimyksen hyväksyntä 

normaalina onnettomuutena iskee kiilaa perinteisen länsimaisen psykologian ja buddhismin välille.  

Buddhsimin mukaan kärsimyksestä voi vapautua ja neljä jaloa totuutta sisältävät psykologisia 

periaatteita ja opetuksia sen saavuttamiseen.  

Buddhistisen psykologian perusajatuksena on, että onnellisuus ja kärsimys ovat psyykkisiä 

tapahtumia ja niinpä niiden syidenkin täytyy olla ensisijaisesti psyykkisiä. Buddhistisen psykologian 

päätarkoitus on auttaa ihmisiä ymmärtämään, millaiset psyykkiset ilmiöt johtavat onnellisuuteen 

ja millaiset kärsimykseen, ja antaa menetelmiä sekä kärsimykseen johtavien ilmiöiden 

eliminoimiseen että onnellisuuteen johtavien ilmiöiden kasvattamiseen. Buddhistisessa 

psykologiassa ajatellaan, että onnellisuuden, joka on positiivinen mielentila, pääaiheuttajana voi 

olla ainoastaan positiivinen mielentila. Ulkoiset tekijät, kuten vaikkapa mukava koti, hyvä ateria tai 

läheisten kanssa vietetty aika, voivat auttaa onnellisuuden tai tyytyväisyyden kehittymisessä, 

mutta ne eivät koskaan voi olla sen pääsyy. Tämän takia posiitivisten mielentilojen vaaliminen on 

tärkeää. Positiivisista mielentiloista myötätuntoa pidetään tehokkaimpana työkaluna 

onnellisuuden kasvattamisessa. Buddhismissa myötätunto määritellään mielentilana, jossa 

toivotaan toisten olevan vapaita kärsimyksestä. Tässä kontekstissa myötätunnossa ei ole kysymys 

tunteesta, joka olisi jotenkin riippumaton ajatuksista tai järjestä. Mielentila viittaa juuri tietoiseen 

ja ajattelulle perustuvaan tunnetilaan. Tietoisuuden ja  järjen korostaminen mahdollistavat 

myötätunnon ja muiden positiivisten mielentilojen kehittämisen ja niiden harjoittamisen. 

Buddhistisen näkökulman mukaan on itse asiassa niin, että terveelliset tunteet, kuten myötätunto 



ja rakkaus, perustuvat pätevälle ja järkevälle ajatuksille itsestä ja muista. Puolestaan 

epäterveelliset tunteet, esimerkiksi suuttumus ja ahdistus, perustuvat virheelliselle ja epätarkalle 

ajattelulle. Tämän takia buddhisimi näkee myös vahvan kytköksen viisauden ja myötätunnon 

välillä. Kun meille kehittyy viisautta, joka oikealla tavalla ymmärtää todellisuutta, tulemme 

luonnostaan myötätuntoisemmiksi ja tullessamme myötätuntoisemmiksi, muutumme 

luonnostaan viisaammiksi ja järkevimmiksi suhtautumisessamme elämään. Mielentilana 

myötätunto toimii suorana psykologisena syynä tyytyväisyydelle, onnellisuudelle ja ilolle. 

Useimmat asiat, jotka yhdistämme hyvään elämään – hyvät perhesuhteet, syvät ystävyydet, 

sisäinen ja ihmisten välinen rauha – pohjautuvat buddhismin mukaan myötätuntoisesti elämiseen.  

Buddhismin näkemä sidos myötunnon ja viisauden välillä on tunnistettavissa myös kolmannella 

luennolla esillä olleessa, Kunzmannin kirjaan7 perustuvassa listassa viisautta tukevista asioista. 

Listassa oli seuraavat kolme kohtaa: 

1. Tunnerakenne, joka on pikemminkin positiivinen, prosessi- ja ympäristösuuntautunut kuin 
arvosteleva ja itsekeskeinen. 

2. Arvoprofiili, joka on suuntautunut henkilökohtaiseen kasvuun ja oivalluksiin sekä toisten 
hyvinvointiin (erotuksena nautinnollisesta ja miellyttävästä elämästä). 

3. Yhteistyöhakuinen lähestymistapa ihmisten välisten kiistojen hallintaan (erotuksena 
hallitsevasta, alistavasta tai välttelevästä tavasta). 

 
Myötätuntoiselle ihmiselle kehityy luonnostaan postiivinen ja ympäristösuuntautunut 

tunnerakenne. Tämä juontuu juuri myötätuntoisen mielentilan kyvystä kehittää meissä positiivisia 

tunteita ja sen ytimessä olevasta toisten huomioimisesta. Toisaalta, myötätuntoon perustuva 

arvoprofiili väistämättä suuntautuu toisten hyvinvointiin ja, kuten pian seuraava Fredricksonin 

artikkelin käsittely osoittaa, henkilökohtaiseen kasvuun ja oivalluksiin. Yhteistyöhakuisuus liittyy 

osaltaan jo toisten hyvinvointiin liittyvään arvoprofiiliin. Yhteistyöhakuisuutta tukee kykymme 

tuntea empatiaa, mikä on olennainen osa heitä kohtaan kehittämässämme myötätunnossa. 

Tuntien jo ennestään yllämainitut buddhismin periaatteet, oli mielenkiintoinen kokemus lukea 

Fredricksonin artikkeli positiivisesta psykologiasta. Fredrickson kertoo positiivisen psykologian 

konseptin lähteneen liikkeelle 1990-luvulla, kun APA:n (American Psychological Association) 

silloinen puheenjohtaja Martin E. P. Seligman oli todennut, että huolimatta psykologian 

toimivuudesta ihmisten mielenterveysongelmien parantamisessa, siitä puuttui työkalut auttaa 

ihmisiä saavuttamaan henkistä menestystä ja kukoistusta. Tämä epäsuhta oli kimmokkeena 

Seligmanille alkaa kehittämään konseptia positiivisesta psykologiasta, joka käsittelee yksilöllisen ja 

yhteisöllisen toimivuuden, psykologisen hyvinvoinnin ja fyysisen terveyden parantamiseen liittyviä 

asioita. Seligmaniin ja länsimaisessa psykologiassa vallinneeseen epäsuhtaan viittaa myös Ladner 

kirjansa johdannossa. Tämän myötä ei ollutkaan ehkä suuri yllätys, että Fredricksonin 

artikkelissaan esittämissä havainnoissa ja ideoissa ovat yhteneväisyyksiä buddhalaisuuden oppien 

kanssa.  
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Fredricksonin teorian ja empiirisen tutkimuksen mukaan positiiviset tunteet laajentavat yksilön 

hetkellistä mielentilaa, mikä auttaa tätä rakentamaan kestäviä henkilökohtaisia voimavaroja. 

Hetkellinen huomion ja ajattelun laajentaminen johtaa uusiin ideoihin, toimintoihin ja sosiaalisiin 

siteisiin, joista voi olla hyötyä tulevaisuudessa. Toisaalta Fredrickson tuo esille myös teorian, jonka 

mukaan positiivisten tunteiden merkittävyyttä voidaan selittää niiden tervehdyttävänä 

vaikutuksena negatiivisten tunteiden aiheuttamille terveyshaitoille. Nämä havainnot ja ajatukset 

tavallaan siis kuvaavat ja selittävät tieteellisesti eritellymmin, kuinka esimerkiksi myötätuntoisen 

mielentilan aiheuttamat positiiviset tunteet käytännössä ruokkivat onnellisuuttamme tukevien 

tekijöiden syntymistä ja kehittymistä. On jännittävää havaita, millaista lisänäkökulmaa länsimainen 

empiirinen tutkimus tuottaa buddhismin periaatteiden selittämiseksi. 

Artikkelissaan Fredrickson raportoi myös suorittamastaan kokeesta, jonka perusteella positiivisten 

tunteiden kokeminen kasvattaa todennäköisyyttä niiden kokemiselle tulevaisuudessa. Lisäksi hän 

peräänkuuluttaa, että positiivisten tunteiden kehittämisen kannalta on oleellista etsiä omassa 

ajattelussaan myönteisiä näkökulmia ja vaalia positiivisa vivahteita. Täsmälleen sama viesti löytyy 

myös Ladnerin kirjasta. Ladner toisaalta myös varoittaa, että toistuvat negatiiviset tunteet johtavat 

helposti epäterveelliseen jatkumoon, joka ruokkii itse itseään. Tämän takia Ladnerkin rohkaisee 

myötätuntoisten ajatusten, mielikuvien, muistojen ja käyttäytymisen tietoiseen vaalimiseen. Mitä 

enemmän niitä käyttää, sitä spontaanimmin ne nousevat mieleen. Koska myötätunto poikkeaa 

rakenteltaan niin paljon negatiivisista tunteista, sen kehittäminen luonnostaan heikentää 

negatiivisten tunteiden esiintymistiheyttä ja voimakkuutta. Ajan myötä tietoinen myötätunnon ja 

positiivisuuden vaaliminen voi johtaa niiden nousemiseksi ihmisen perusluonteenpiirteiksi.     

Se tosiasia, että ihminen voi tietoisesti viljellä itsessään myötätuntoisuutta ja positiivisia tunteita, 

palauttaa pohdinnan esseen alkupuolella käsiteltyyn ideaan toistuvien ajatus- ja toimintamallien 

siirtymisen systeemistä 2 systeemiin 1. Totesin, että kykymme tietoisella ajattelullamme ja 

toiminnallamme hiljalleen muokata hallitsevaa ja automaattista käyttäytymistämme antaa 

käsiimme avaimet onnelliseen elämään. Todellakin, jos ihminen määrätietoisesti ja kärsivällisesti 

viljelee itsessään myötätuntoa, on mielenrauha ja onnellisuus sato, jonka hän korjaa. Ulkoiset ja 

sisäiset tekijät toki hankaloittavat tätä kehitysprosessia tuon tuosta. Esimerkiksi stressi heikentää 

kyvykkyyttämme empaattisen mielentilan muodostamiseen ja altistaa meidät negatiivisille 

tunteille ja käytökselle. Juuri sen takia onkin niin tärkeää pyrkiä kiinnittämään huomiota 

jokapäiväisessä elämässään omaan ajatteluunsa ja käytökseensä. Jos huomaa, että negatiiviset 

tunteet meinaavat ottaa vallan, pitäisi koettaa pysähtyä, päästää niistä irti ja valita 

myötätuntoisuus. Ajan myötä tämä toimenpide käy entistä helpommaksi ja meidän tarvitsee 

käyttää vähemmän aikaa tyytymättömyydessä ja onnettomuudessa vellomiseen.  Tämän myötä 

positiivisten tunteiden määrämme kasvaa ja elämänlaatumme paranee. Lisäksi, ihmisten kyky 

heijastella toistensa mielentiloja mahdollistaa sen, että yksilön lisääntynyt positiivisuus aiheuttaa 

myönteisten tunteiden resonanssia hänen ympärillään. Tämä voi johtaa, kuten Fredricksonkin 

artikkelissaan toteaa, positiivisten tunteiden spiraaliin, joka muuttaa yhteisöjä harmonisemmiksi ja 

koossapysyvämmiksi.  



Yllä esiteltyihin pohdintoihin liittyen minulla olisi vielä joitakin ajatuksia muun muassa Vincent 

Vegan filosofiasta, samuraiperiaatteista ja aikidosta osana myötätuntoisuutta vaalivaa elämää. 

Mutta vaikka kirjoittaminen onkin ihan mukavaa, vaatii se aikaa ja aivollista ponnistelua. Päässä 

pyörivistä pohdinnoista on kuitenkin iso hyppäys alkaa esittämään niitä kirjallisena ja jäsenneltynä 

ajatuskokonaisuutena. Lisäksi, tähänkin esseesseen päätyneiden pohdintojen kirjoittaminen on 

synnyttänyt mieleeni uusia ajatuksia, joiden makusteleminen vaatii aikaa. Näin ollen, onkin hyvä 

päättää tämä essee tähän, sen luonnolliseen saumakohtaan. Joka tapauksessa, kuten jo esseen 

alussa totesin, tämänkeväinen kurssi on onnistunut osaltani sille asetetuissa tavoitteissa ja 

kokemus oli hyvä.  Enpä olisi yllättynyt, vaikka löytäisin itseni todistamasta A-salin ihmettä vielä 

jonain tulevanakin keväänä.    


