Tukea arkeen Lenormandennustuksien myötä
Jaana Rusi

T

apasin Katariinan ensimmäistä kertaa
kolme vuotta sitten Hengen ja Tiedon
Messuilla Helsingissä. Hän tuli luokseni,
koska hän oli kuullut minusta ja käyttämistäni
”todella kauniista korteista” ystävättäreltään.
Katariinakin halusi kuulla, mitä hänelle ennustaisin, vaikka hänellä ei mitään varsinaista
mielessään sillä hetkellä ollutkaan.
Korttipöytä näytti, että talven taittuessa
kevääseen Katariinalle olisi tulossa suuria
muutoksia työrintamalla. Hän tulisi kokemaan työn suhteen suuren menetyksen, vaikka työpaikan vaihtoa ei ollutkaan näkyvissä.
Tuona aikana olisi entistä tärkeämpää, että
Katariina luottaa itseensä ja omiin kykyihinsä.
Hänen tulisi muistaa sallia itselleen lepotaukoja, koska keväällä hänellä tulisi olemaan
työelämässä kovin raskasta aikaa. Hänellä on
monta tukihenkilöä ympärillään, joten olisi
tärkeää asioiden kehityksen kannalta, että
hän itse hakisi tukea eikä antautuisi tilanteen
uhriksi. Sadonkorjuun aikaan myös hän tulisi korjamaan omalta osaltaan satoa.
Koska Katariina tuli luokseni vain uteliaisuuttaan, ilman varsinaista akuuttia tarvetta,
hänen työtä koskevat ennusteeni eivät missään mielessä miellyttäneet häntä. Hän katsoi
minua useamman kerran otsa rypyssä, mutta
nyökkäili päätään suuren menetyksen kohdalla, koska tiesi todella pidetyn esimiehen
jäävän alkuvuodesta eläkkeelle. Katariina
tosin luotti siihen, että talon tapaan hänelle
kyllä löydettäisiin pian jatkaja. Ennustuksen
lopulla lohdutin häntä, että tämä raskas aika
on ohimenevää. Hänen olisi nyt ennustuksen
jälkeen todennäköisesti helpompi kohdata
tuo aika ja kunhan hän muistaa pitää itsestään huolta ja hakea tukea, syksyllä hän tulee
korjaamaan hyvän sadon.

Huhtikuussa kuulin Katariinasta seuraavan kerran. Hän vaikutti kovin uupuneelta ja
vakavalta. Hullunmylly työpaikalla oli alkanut
maaliskuun alussa, kun Katariinan pitkäaikainen esimies oli jäänyt eläkkeelle eikä hänen
tilalle ollut vielä löytynyt uutta esimiestä. Nyt
toimiston meno oli kuin villissä lännessä, koska eräs Katariinan lähimmistä työntekijöistä
oli alkanut määräillä muita mielensä mukaan
ja kahvitauoilla puhuttiin jo kiusanteosta.
Kevään korttipöytä oli kovin työvoittoinen. Työelämä näytti täysin täyttävän Katariinan elämän ja selviä uupumisen merkkejä
oli jo ilmassa. Muistutin Katariinaa riittävästä
levosta sekä niistä monista tukihenkilöistä,
joita hänen ympärillään oli. Koska tilanne oli
käymässä Katariinalle sietämättömäksi, hän
yritti monta kertaa kysyä, eikö siellä korttipöydässä ole mitään uutta työtä näkyvissä.
Korttipöydässä ei kuitenkaan ollut minkäänlaista vinkkiä vanhan työn taakse jäämisestä
eikä uuden työn alkamisesta. Siksi pyysin
häntä puhumaan tukalasta asiasta luottamusmiehen tai ylemmän esimiehen kanssa ja siten löytämään apua tulehtuneeseen tilantee-

seen. Tarpeen mukaan Katariina voisi pyytää
keskusteluihin tukea myös muilta osastonsa
työntekijöiltä. Elo-syyskuussa tilanne helpottuisi kuin yhden yön aikana. Samaan aikaan
heille on tulossa uusi esimies.
Ennustuksen lopulla hänen äänessään ja
katseessaan oli varmuuden ja vahvuuden tunnetta, vaikka hän kätellessään vielä epäröi,
voiko hän tästä taistosta voittajana selvitä.
Seuraavan lokakuun messuilla Katariina
tuli hymyillen luokseni. Hän kertoi, että oli
toukokuussa puhunut kahden työkaverinsa
tukemana ensimmäistä kertaa luottamusmiehen kanssa. Osaston yhteishenki oli kohonnut todella kovaa vauhtia, kun he huomasivat
luottamusmiehen tukevan heitä ja ottavan työpaikkakiusaamisen vakavasti. Niinpä elokuun
puolen välin aikaan työpaikan kiusanhenki oli
irtisanonut itsensä ja muuttanut perheineen
toiselle paikkakunnalle. Työilmapiiri oli muuttunut yhden yön aikana taas iloiseksi. Syyskuun
alusta lähtien heidän osastolla on uusi esimies.
”Mukava mies, vaikka nuori vielä onkin”, kertoi Katariina. Katariina kiitti minua suuresta
avusta, ilman minun tukeani hän olisi todennäköisesti paniikissa yrittänyt löytää uuden
työn eikä olisi jaksanut taistella oikeuksistaan
kiusantekoa vastaan. Tämän episodin myötä
hän oli löytänyt itsessään siihen asti vielä peitossa olleen sinnikkyyden taistella oikeuden
puolesta ja mietti nyt mahdollisuuksiaan auttaa tukihenkilönä muita vastaavissa tilanteissa.
Katariinan tapaus on yksi esimerkki siitä, miten Lenormand-ennustuksien avulla
pystyn tukemaan asiakkaitani vaikeissa tilanteissa ja neutraalina henkilönä valaisemaan
tilannetta objektiivisesti. Lenormand-kortit
auttavat konkreettisesti elämän arjessa.
Katariina on antanut minulle luvan kertoa tarinansa. Hänen nimensä on muutettu.
Vastaanotto kts. s. 15.
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Henkinen joustavuus
yllätyksellisellä polulla
Suvi Savolainen
www.soulschoolgotland.info

O

llakseen sieluvirrassa ja vankassa
ohjauksessa, tulisi pystyä olemaan
monella tasolla joustava. Joustavuus
on kuitenkin eri asia kuin ajelehtiminen,
jossa ei ole juurikaan intentiota tai motivaatiota viedä elämäänsä johonkin tiettyyn
päämäärään. Suunnan muuttaminen päämäärällisen matkan edetessä on kuitenkin
tarpeellista joustokykyä, sillä sielu järjestää
eteemme monenlaisia yllätyksiä.
Olisikin hyvä ottaa hetkisen tarkastella,
mikä on oma suhtautuminen yllätyksiin. Herättääkö asia innostusta vai kankeutta, jopa
pelkoa. Joillakin saattaa olla positiivistenkin
yllätysten suhteen ovet kiinni, koska se menee oman ihmistason kontrollintunteen yli.
Kaikenlaisen huomion saaminen voi myös
tuntua epämiellyttävältä. Silloin on hyvä
haastaa itsensä ja keskittyä vastaanottamiseen ja kontrollista irrottautumiseen.
Vaikka syntymäpäiväyllätykset, lottovoitot ja joululahjat tuntuisivatkin suhteellisen
helpoilta ja mielekkäiltä ottaa vastaan, yllätyksiä on kuitenkin monenlaisia muitakin,
epämiellyttäviäkin. Ihmiselle melko tyypillinen muutosvastustus saattaa aiheuttaa epämiellyttävyyttä ja joustamattomuutta polkua
kohtaan varauduttaessa näihin mielelle ikävämpiin yllätyksiin.
Mikä sitten on epämiellyttävä yllätys.
Se on yleisimmin jotain, mitä mieli ei osaa
odottaa tai halua elämään - joskus siis myös
positiivinen asia. Se voi myös olla kipeiden
asioiden nouseminen pintaan, jotka olisi
hyvä hoitaa suotuisien asioiden tieltä pois.
Entä sitten ne yllätykset, kun jotain meille
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tärkeää otetaan pois, läheinen kuolee tai
menetämme omaisuutta. Pystymmekö tuntemaan samaa innostusta kuin jouluna?
Mitähän muuta onkaan sitten tulossa, jos
nämä asiat viedään pois! Luopuminenkin
voi sisältää paljon odotusta uudesta. Entä
kun terveyttämme uhataan jonkun tärkeän
oppiläksyn nimissä, jotta voisimme tulevaisuudessa olla valmiimpia suurempaan
virtaan ja onnellisuuteen. Käy haastavaksi suhtautua sielupolun yllätyksellisyyteen
ihanana asiana.
Mitä sitten tehdä ja miten vapautua suhtautumisesta asioihin? Kaiken pohjana on
luottamus omaa sielua kohtaan. Luottamus
siihen, että mitä tahansa polkuun kuuluukin,
”hyvää” tai ”pahaa”, se palvelee meitä jollain tavalla. Se auttaa jaksamaan yli niidenkin vaiheiden, jolloin voimat tuntuvat olevan
koetuksella ja kärsivällisyys lopussa. Voimme luottaa myös siihen, että sielu palkitsee
tekemämme työn ja ”ikävien” yllätysten ja
sitä seuranneen kehityksen jälkeen seuraa
aina palkinto. Voimme siis alkaa odottaa jo
sitä positiivista vaikean ajanjakson jälkeen.
Se on tulossa! Haasteena on tällöin erottaa
se mikä tulee sielulta ja minkä tulemme itse
luoneeksi turhaan. Omia luomuksiamme ja
niistä selviämistä ei toki palkita erityisemmin, sillä olemmehan valinneet ne itse.
Joustavuutta lisää myös se, että kohdatessa yllättävän tilanteen, etsimme vapaaehtoisesti sen mitä voisimme tilanteesta oppia.
Silloin läksyn ei tarvitse jatkua pitkään tai
toistua. Nämä epäoikeudenmukaisilta tuntuvat toistuvat ikävät yllätykset voivat lisätä
epäluottamusta omaa sielua kohtaan, joskaan se ei ole niiden tarkoitus. Silloin yksilö
tulee eristäneeksi helposti itsensä sielustaan,
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koska pelkää sielun tekevän niin satuttaakseen tai loukatakseen. Kehitys pysähtyy ja
tilanteen raukeaminen vaikeutuu kun ohjausta ei kuunnella. Tätä epäluottamusta on
monesti vaikea puhdistaa ja luottamusta ansaita uudelleen, jos portti ohjaukselle sulkeutuu. Tilanteen neutralisointi voi kestää
vuosia, vuosikymmeniä tai elämiä.
Parhaana tilanteen laukaisijana kokemukseni mukaan on ymmärrys siitä, miksi
sielu on valinnut kyseisen polun. Ymmärrys
auttaa irrottautumaan katkeruuksista ja peloista, joita näiden rankempien yllätysten
kohtaaminen elämässä tuottaa. Jokaisella
on niitä polulla, vaikka mieli monesti näkeekin, että muilla on helpompaa kuin
itsellä. Kyse onkin vain siitä, miten näihin
ikävämpiin yllätyksiin suhtaudumme - jäämmekö uhrirooleihin, pelkoihin, suojuksiin
ja epävarmuuksiin kiinni, vai kuljemmeko
vahvempina ja luottavaisempina haasteiden
läpi. Valittavanamme on siis kehityksen tai
pelon polku. Sielusi haastaa sinua kehittymään ja ottamaan siten tästä maanpäällisestä taivalluksesta täyden hyödyn irti.
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