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Rosen-menetelmä tuli elämääni yli kaksi-
kymmnetä vuotta sitten ja on ollut mukana 
tähän saakka milloin enemmän milloin vä-
hemmän.

Ystäväni ehdotti minulle tuolloin, että 
voisit kokeilla Rosenia koska huomasi mi-
nussa stessaantumisen merkkejä. Rosen oli 
silloin aivan uutta Suomessa.

Itse en silloin paljon huomannut omaa 
oloani, olin vain väsynyt ja haluton kaik-
keen. Otin myös kaikkien muiden tekemät 
epäoikeudenmukaisuudet omalle kontolle-
ni vaikka minulla ei ollut niihin osaa eikä 
arpaa. Jos minulta olisi kysytty, mikä on 
ongelmani, en olisi pystynyt sitä sanoin ku-
vailemaan.

Vähitellen Rosenin avulla kuoriuduin 
kuin sipuli kerros kerrokselta. Oloni hel-
pottui. Aloin nähdä elämää monivärisenä ja 
rikkaana, kun se ennen oli ollut mustaval-
koista ja negatiivissävytteistä.

Melkein kaksikymmentä vuotta meni 
ennen kuin huomasin, että voisin myös itse 
toimia terapeuttina ja auttaa muita löytä-
mään oman elämänsä iloisemman minän. 
Mutta se tarvitsi tuon ajan, olinhan ollut niin 
vahvasti vain business-alalla.

Nyt olen täysin myyty Rosenille. Perus-
kurssi ja jatkokurssit on käyty Suomessa ja 

muutama myös ulkomailla. Kun koulutus 
on kansainvälistä, tapaa ihmisiä eri kult-
tuureista ja oppii avamaan silmänsä vähän 
laajemmalti. Näkee paremmin asioita myös 
muiden näkökulmasta. 

Täytyy sanoa, että tämä kaikki on ollut 
itselleni suuri kasvunpaikka. Ja muuttumal-
la itse, ympäristö muuttuu siinä samalla, 
koska muita ei voi muuttaa, vain itseään.

Siihen on mennyt n. 3 vuotta ja nyt olen 
hyvää vauhtia etenemässä harjoittelujaksol-
la. Kaikkiaan koulutus kestää n.4-5 vuotta.

Olen myös innolla mukana järjestämäs-
sä Rosen-peruskursseja Salossa, nyt jo toi-
set lyhyen ajan sisällä. Senioriopettajana on 
toiminut Ritva Malka.

Kehon tuntemukset ja tunteet liittyvät 
kiinteästi toisiinsa. Elämämme varrella ker-
tyy paljon kokemuksia, jotka kohtaamme 
jännittämällä tahtomattamme lihaksia, jotta 
selviämme senhetkisestä tilanteesta. 

Nuo jännitykset muodostuvat pikkuhil-
jaa kroonisiksi emmekä havaitse niitä enää, 
vaan niistä on tullut normaali olotila, kipu 
ja jäykkyys ovat aina läsnä.

Rosen-hoidossa terapeutti muistuttaa 
kehoa koskettamalla kroonisesti jännitty-
neitä lihaksia niiden jännittyneestä tilasta ja 
kun se näin tulee tietoisuuteen, keholla on 
mahdollisuus rentoutua.

Kun lihasjännitys höllää, pääsee lihak-

sen aineenvaihdunta elpymään. Samalla se 
vaikuttaa koko kehon toimintaan, veren-
kierto ja aineenvaihdunta vilkastuvat, hen-
gitys helpottuu ja virtaa vapaammin. Kun 
vanhoista ja turhaksi käyneistä jännityksistä 
voi hellittää, se lisää elinvoimaa käytettäväk-
si muuhun juuri tässä ja nyt. 

Hoidon aikana tai myöhemmin asia-
kas voi muistaa tilanteen missä tuo jänni-
tys syntyi. Se voi tulla itkuna, nauruna tai 
ahaa-elämyksenä, mahdollisesti unessa. Ja 
jännitysten tietoisuuteen tuleminen ja niistä 
irtipäästäminen voi antaa aivan uudet ulot-
tuvuudet itse kullekin. On vapaampi teke-
mään uusia valintoja elämässä.

Rosen-menetelmä sopii aikuiselle.

”Tässä menetelmässä on kysymys muut-
tumisesta – ihmisestä, joka luulemme 
olevamme ihmiseksi, joka todella olem-
me”, Marion Rosen
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Tammikuu
10.1. Kalevala-tarotkortit, Taisto 

Riimukallio
17.1. Meditaatio, Tapani Mäntylä

Lue s. 23.
24.1. Oma voima, Mari Männistö
31.1. Tulevaisuuden katsomisen 

taito, Taisto Riimukallio

Helmikuu
7.2. Uuteen ajanjaksoon johtavat 

Maaplaneetan energiahoidot, 
Lille Lindmäe. Lue s. 24.

14.2. Aikaisemmat elämät ja rein-
karnaatio, Cosmic Johanna

21.2. Suomen Maya-astrologiset 
näkymät uudella ajalla, Päivi 
Kaskimäki. Lue s. 6.
(Henkilökohtaisia selvä-

näkö- ja maya-astrologisia 
tulkintoja 22.2., ajanvar. Päivi, 
040 500 0050 tai paivikaski-
maki@gmail.com)

28.2. Usko, toivo, rakkaus – kolme 
Kalevatarta (Alustusta maa-
liskuun Kalevalakoululle), 
Seppo Huunonen. Lue s. 3.

Maaliskuu
7.3. Luovuutta unista – ullmani-

lainen uniryhmätyöskentely 
luovuuden tukena, Tiina Törö

14.3. Modernin henkisyyden mah-
dollisuuksia, Tapani Heinonen
Lue s. 12.

21.3. Yhteistyömme valo-, enkeli- 
ja avaruusolentojen kanssa. 
Henkinen kasvu omaan 
vastuuseen, Kalevi Riikonen

Huhtikuu
4.4. Meditaatio, Pentti Hänninen
11.4. Näkemisen välineet, Taisto 

Riimukallio
18.4. Raamatun tekstejä resitoitui-

na sekä klavikordi-musiikkia, 
Anna Maria McElwain

25.4. Meditaatio, Pentti Hänninen

Toukokuu
2.5. Miten suojautua sähkö-

magneettisilta kentiltä, Erja 
Tamminen

16.5. Kesää odotellessa; Maaäidin 
herättelyä mm. didgeridoon 
soitannalla, Jussi Ristonmaa 
(maanrytmit.� ), Taisto Rii-
mukallio
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