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Rakkaus kasvun perustana 

Itsensä kehittäminen vaatii rakkautta itseään kohtaan. En voi käytännössä pyrkiä hyvään, ellen 

rakasta itseäni. En voi edes rakastaa muita ellen rakasta itseäni. Tämän massiivisen oivalluksen 

takia esseeni punainen lanka onkin rakkauden kaksoikäsky. 

. 

Rakkauden kaksoiskäsky kuuluu myös näin: jotta pystyt rakastamaan muita ja vastaanottamaan 

rakkautta, on sinun rakastettava myös itseäsi. Rakkaus hyväksyy toisen ihmisen juuri sellaisena 

kuin toinen on. Entäs minä itse? Koen itse riittämättöyyttä teoissani. En ole tyytyväinen omiin 

suorituksiini, stressaan paljon ja minulla on koko ajan kiire. Ketä varten mä tätä teen? Olen 

ajautunut tähän tilanteeseen, koska en rakasta itseäni sellaisena kun minä olen. 

Olen oivaltanut kevään aikana kuinka perusteellisesti itsensä rakastaminen vaikuttaa kaikkeen mitä 

teemme. Moni luennoilla käsitelty asia aukeaa todelliseen loistoonsa kun sitä katsoo rakkauden 

perspektiivistä. Tämä rakkauden vallankumous lyö läpi monella elämäni osa-alueella. 

Mikä on motiivi tehdä muille hyvää, jos ei rakasta itseään? 

Olen mielestäni hyvä ihminen. Pyrin aina jakamaan ympärilleni hyvää. Olen saanut niin paljon, että 

minun on helppo ja luonteva olla ihmisille ystävällinen. Kokemukseni perusteella suurin osa 

ihmisistä on ystävällisiä ja haluavat hyvää. Olen ajatellut, että on tärkeä tehdä hyviä tekoja toisille. 

Hyvän teon motiivina voi kuitenkin olla jokin muu kuin aito rakkaus toisia ihmisiä kohtaan. Olen 

oivaltanut, että usein pyrin olemaan hyvä, jotta kelpaisin itselleni. Paikkaan rakkauteni puutetta 

itseäni kohtaan maailman hyväksynnällä ja se on saanut minut uupumuksen partaalle. 

Uupumus on rakkauden puutetta omaan itseeni 

Tapasin vanhan tutun pikaisesti ja kerroin mitä kaikkea teen tällä hetkellä. Hän kysyi ihmeissään 

”Mistä sä revit aikaa?” Vastasin hiljaa itselleni: ”selkänahastani.” 

Olen ahminut töitä ja tekemistä tänä lukukautena. Mukaan mahtuu töitä, järjestövastuita ja koulua. 

Lisäksi haluan olla kaikissa juhlissa ja tapahtumissa minne vain ikinä kerkeän. Ymmärrän nyt eri 

tavalla mitä sanat kiire ja stressi tarkoittavat. En ole suojannut arvokkainta eli itseäni kaiken 

keskellä. Miksi? Koska minulta puuttuu rakkautta itseäni kohtaan. 

  



Stressi ja kiire 

Kiire sumentaa suhteellisuuden tajun. Ei ole enää tärkeää saada asioita aikaan vaan tehdä 

mahdollisimman paljon. Työtä ei tehdä tuloksen näkökulmasta vaan resurssien. On maksimoitava 

resurssit, mikä taas aiheuttaa sen, että teen koko ajan niin paljon kun pystyn. Ne päivät jolloin olen 

tehnyt 12 tuntia putkeen töitä, ovat hyviä, sillä resurssit on maksimoitu.  

Stressi vie elämästä aistit ja tunteet. Kevät voi kulua helposti huomaamatta sitä, että lumet sulaa ja 

luonto herää. Ympäristö näyttää harmaalta, eikä tuoksu miltään, vaikka luomakunta on täynnä 

värejä ja tuoksuja. Mielestäni elämän suurimpia iloja on elää hetkessä. Onnellisuuden yksi mitta on 

se, että ihmisellä on aikaa sivupöytiin. Sivupöydissä nautitaan elämästä, ilman tulostavoitteita.  

Kun kiire ja stressi sekoittavat pään, tuntuvat sivupöydät ajan haaskaukselta. Stressi rinnassa 

mikään muu kuin tehtävän saaminen loppuun ei ole tärkeää. Kaikki muu aika on hukattua. Kiireessä 

en anna chänsille mahdollisuutta. Haluan nähdä hyödyn heti, enkä myöhemmin. 

 Ihminen tarvitsee lepoa ja pieniä taukoja töiden lomassa, jotta voi 

työskennellä tehokkaasti ja elää onnellista elämää. Kuitenkin stressin ja 

kiireen tuoma ”resurssit työhön maksimoiva” mentaalimalli vie jokaisen 

pienenkin levon hetken päivästäsi. Pienet pysähdykset, kuten bussin 

odottaminen, täyttyvät työajatuksilla, sillä resurssiajattelu maksimoi 

kaiken käytetyn ajan. En pääse eroon missään ajatustyön tekemisistä, 

sillä kaikki tilanteet on käytettävä hyödyksi. Ihminen ajattelee noin 

60 000 ajatusta päivässä. Stressi laukaisee primitiivisen vaiston, jossa kaikki nämä ajatukset 

valjastetaan stressiä aiheuttaneen tilanteen ratkaisemiseksi. Ajatuksia on kuitenkin suorastaan 

tuhlattava rakkaudelle, ihmisille, harrastuksille, elämän iloille ja tyhjänpäiväisille havainnoille, jotta 

mieli saisi levätä ja jotta elämän moninaisuus pääsisi valloilleen. 

 



Tiedostamaton pyrkimys elää muiden unelmia 

Jos epäonnistuminen ei johtaisi mihinkään, miksi siitä pitäisi stressata? Rakkaus karkoittaa 

epäonnistumisen pelon, sillä täydellinen rakkaus ei perustu siihen, mitä saa aikaan ja mitä ei. Itsensä 

aito rakastaminen tarkoittaa sitä, että voit tehdä töitä levosta käsin. Teet työtä sen verran kun on 

tarpeellista. Yrität parhaasi ja se riittää. Minun on todella vaikea sanoa itselleni, että omat 

tekemiseni riittävät. Tämä tarkoittaa sitä, että en 

rakasta itseäni ehdotta vaan suoriukseni määrittävät 

minua. Systeemissä #1 korvaan oman rakkauden 

puutteeni sillä, että pyrin saamaan maailman 

rakastamaan minua. Maailman arvot ovat kuitenkin 

toiset kuin omani, sillä vain minä itse pystyn 

päättämään, mitä Sengen esittämä henkilökohtainen mestaruuteni tarkoittaa. Tavoittelen kuitenkin 

usein maailman yleisiä tavoitteita, sillä olen liian epävarma luottamaan omaan intuitiooni. Minulta 

puuttuu itserakkautta, jolloin pitäisin omia tunteitani arvokkaampina. En pelkäisi olevani erilainen.. 

Rajaton rakkaus on rajojen asettamista 

Juttelin ystäväni kanssa, joka oli toipumassa 1,5 vuoden takaisesta aivokalvon tulehduksesta. Sen 

oli aiheuttanut liika stressi ja työ. Sain tästä perspektiiviä omaan tilanteeseeni. Ymmärrän nyt, miten 

helppoa sellaiseen tilanteeseen olisi ajautua. Mikä sitten katkaisee kierteen? Uskon, että itseään 

rakastava ihminen välttää uupumisen, sillä itseään rakastavan ei tarvitse omin teoin ansaita 

hyväksyntää itseltään ja häntä kiinnostaa oma terveyden tilansa. Hän tajuaa mikä on liikaa ja mikä 

on tarpeeksi. Muumifilosofian mukaan: ”Merille voidaan mennä ja vuorille nousta, mutta loppujen 

lopuksi Muumilaakso riittää” 

Vauvan ja äidin yhteispelistä tuli mieleeni käsite ”henkilökohtainen vanhemmuus”. Rakkaus asettaa 

rajoja, sillä rakkaus näkee miellyttämisen ja yksittäisen tilanteen onnistumisen yli. Äiti rakastaa 

lastaan ja siksi hän asettaa rajoja, jotka vievät vauvan elämää kohti suurempaa hyvää. Aina ei  ole 

karkkipäivä ja joskus on mentävä nukkumaan, vaikka ei haluaisi. Henkilökohtainen vanhemmuus 

tuo rajoja itselleni, jotka tekevät minulle hyvää. Niitä rajoja on kuitenkin mahdotonta asettaa 

rakastamatta itseään. Tällaisia rajoja ovat se, kuinka paljon laitan aikaani ja energiaani työlle, 

harrastuksille ja lähimmäisille ihmisille. Joskus tarvin aikaa, jolloin ei ole mitään tekemistä. 

Tehokkuusajattelun mukaan on hulluutta tuhlata niin aikaa, mutta rakkauden näkökulmasta se on 

lepoa ja tekee hyvää minulle. Rakkaus itseäni kohtaan asettaa minut lepoon ja tuo mahdollisuuden 

käydä sivupöydissä ja selvittää asioiden merkitykset Bahamalla.  



Arvonanto vie 2 sekuntia, mutta vaatii tonneittain rakkautta 

 

Innostuin kehittämään arvonantokykyäni  mikromuutoksin jo 2 vuotta sitten kun kävin luentosarjaa 

ensimmäistä kertaa. Spontaanin kehun kertominen on kuitenkin ollut todella vaikeaa. Sopivan 

tilanteen tullessa minut valtaa epävarma kiusallinen tunne, joka tukahduttaa haluni kehua toista. 

Tämä mentaalimalli toistuu aina ja uskon nyt oivaltaneeni mistä kenkä puristaa. Kaikkein vaikeinta 

itselleni on antaa arvostusta itselleni omista teoistani. Vähättelen omia suorituksiani, enkä ole 

koskaan tyytyväinen tekemiseeni. Löydän aina jonkun yksityiskohdan, mikä pilaa oman fiilikseni 

kaikesta mitä teen. Täydellinen rakkaus ei vaadi mitään vastakaikua eikä suoritteita. Itseään on 

pyrittävä rakastamaan ehdotta. Riippumatta tekemisistäni olen arvokas. Jos en rakasta itseäni, miten 

voisin toteuttaa rakkauden kaksoiskäskyn? Miten voin antaa edes 2 sekuntia aikaa kehuakseni 

muita, kun en pysty kehumaan edes itseäni.  

Nöyryys ≠ vähättely 

On hyvä olla nöyrä. Itsensä rakastaminen ei tarkoita myöskään muiden yläpuolelle asettumista. 

Ylpeys ja nöyryys eivät kuitenkaan sijaitse saman janan vastakkaisissa päissä. Ihminen voi olla 

ylpeä ja samalla nöyrä. Sellainen ihminen rakastaa itseään niin kuin lähimmäistään. Ahtisaaren 

olemus antoi minulle uuden tavan nähdä nöyryys. Ahtisaari ei syytä ”pahoja ihmisiä”. Hän tietää, 

että hänen lähtökohdistaan on helpompi oppia läntisen yhteiskunnan hyvät arvot. Tilanne on eri, jos 

olet kotoisin maasta, jossa on sotia. Sekasorron keskellä elänyt ihminen aiheuttaa herkemmin 

ympärilleen sekasortoa kun rakkauden ja 

rauhan ympäröimänä ollut ihminen. Ahtisaaren 

kyky nähdä ihmiset saman arvoisina teki itseeni 

suuren vaikutuksen. Ahtisaaren arvokkuus taas 

nousi esiin siinä, miten hän pitää ylpeänä esillä 

opittuja arvojaan. Rauhan nobelistillakin on 

varaa sanoa, että rauhan käsite on lahjana saatu 

ja lahjana hän haluaa sen eteenpäin antaa. 



Good job, but why doesn’t this sentence end to a dot after the first two words? 

Lauseen ”Good job.” pisteen korvaaminen 

pilkulla ja lisävaatimuksilla on kaikkein 

yleisintä itseni arvioimisessa. En millään 

pysty sanomaan itselleni, että tekemäni työ 

oli riittävä. Aina voi parantaa, mutta aina 

ei saisi pettyä omaan yritykseen. 

Seuraavalla kerralla voi toki parantaa siksi, 

että lähtee paremmista lähtökohdista 

tilanteeseen ensimmäisestä kerrasta 

oppineena. Useimmiten kuitenkin katson tilanteita jälkikäteen niin, että minun olisi pitänyt tietää jo 

etukäteen se, mitä opin vasta tehtävän tehtyäni. Tämä riittämättömyyden tunne syö minun 

itsetuntoani ja estää minua olemasta tyytyväinen omiin suorituksiini. 

 

Rakkaudella voittoon 

Kun oma mieli väittää etten riitä, lisääntyy kyynisyys 

elämässä. Voin kuitenkin tehdä tietoisen päätöksen 

sellaisen negatiivisen ajatuksen tullessa päähäni. 

Uskonko sen vai en? Rakastan itseäni ja siksi kehun 

itseäni mielummin. Rakkaus on tekoja! Salainen 

aseeni on tieto siitä, että voin olla itseeni tyytyväinen, 

olen arvokas ja riitän juuri tällaisena kun olen. 

Ajattelen onnistumisiani, vaikka ne eivät minun 

arvoani määritäkään. Ne saavat minut hyvälle tuulelle 

ja elämän usko lisääntyy elämässäni. 


