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Rosen-menetelmä tuli elämääni yli kaksikymmnetä vuotta sitten ja on ollut mukana
tähän saakka milloin enemmän milloin vähemmän.
Ystäväni ehdotti minulle tuolloin, että
voisit kokeilla Rosenia koska huomasi minussa stessaantumisen merkkejä. Rosen oli
silloin aivan uutta Suomessa.
Itse en silloin paljon huomannut omaa
oloani, olin vain väsynyt ja haluton kaikkeen. Otin myös kaikkien muiden tekemät
epäoikeudenmukaisuudet omalle kontolleni vaikka minulla ei ollut niihin osaa eikä
arpaa. Jos minulta olisi kysytty, mikä on
ongelmani, en olisi pystynyt sitä sanoin kuvailemaan.
Vähitellen Rosenin avulla kuoriuduin
kuin sipuli kerros kerrokselta. Oloni helpottui. Aloin nähdä elämää monivärisenä ja
rikkaana, kun se ennen oli ollut mustavalkoista ja negatiivissävytteistä.
Melkein kaksikymmentä vuotta meni
ennen kuin huomasin, että voisin myös itse
toimia terapeuttina ja auttaa muita löytämään oman elämänsä iloisemman minän.
Mutta se tarvitsi tuon ajan, olinhan ollut niin
vahvasti vain business-alalla.
Nyt olen täysin myyty Rosenille. Peruskurssi ja jatkokurssit on käyty Suomessa ja
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muutama myös ulkomailla. Kun koulutus
on kansainvälistä, tapaa ihmisiä eri kulttuureista ja oppii avamaan silmänsä vähän
laajemmalti. Näkee paremmin asioita myös
muiden näkökulmasta.
Täytyy sanoa, että tämä kaikki on ollut
itselleni suuri kasvunpaikka. Ja muuttumalla itse, ympäristö muuttuu siinä samalla,
koska muita ei voi muuttaa, vain itseään.
Siihen on mennyt n. 3 vuotta ja nyt olen
hyvää vauhtia etenemässä harjoittelujaksolla. Kaikkiaan koulutus kestää n.4-5 vuotta.
Olen myös innolla mukana järjestämässä Rosen-peruskursseja Salossa, nyt jo toiset lyhyen ajan sisällä. Senioriopettajana on
toiminut Ritva Malka.
Kehon tuntemukset ja tunteet liittyvät
kiinteästi toisiinsa. Elämämme varrella kertyy paljon kokemuksia, jotka kohtaamme
jännittämällä tahtomattamme lihaksia, jotta
selviämme senhetkisestä tilanteesta.
Nuo jännitykset muodostuvat pikkuhiljaa kroonisiksi emmekä havaitse niitä enää,
vaan niistä on tullut normaali olotila, kipu
ja jäykkyys ovat aina läsnä.
Rosen-hoidossa terapeutti muistuttaa
kehoa koskettamalla kroonisesti jännittyneitä lihaksia niiden jännittyneestä tilasta ja
kun se näin tulee tietoisuuteen, keholla on
mahdollisuus rentoutua.
Kun lihasjännitys höllää, pääsee lihak-
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sen aineenvaihdunta elpymään. Samalla se
vaikuttaa koko kehon toimintaan, verenkierto ja aineenvaihdunta vilkastuvat, hengitys helpottuu ja virtaa vapaammin. Kun
vanhoista ja turhaksi käyneistä jännityksistä
voi hellittää, se lisää elinvoimaa käytettäväksi muuhun juuri tässä ja nyt.
Hoidon aikana tai myöhemmin asiakas voi muistaa tilanteen missä tuo jännitys syntyi. Se voi tulla itkuna, nauruna tai
ahaa-elämyksenä, mahdollisesti unessa. Ja
jännitysten tietoisuuteen tuleminen ja niistä
irtipäästäminen voi antaa aivan uudet ulottuvuudet itse kullekin. On vapaampi tekemään uusia valintoja elämässä.
Rosen-menetelmä sopii aikuiselle.
”Tässä menetelmässä on kysymys muuttumisesta – ihmisestä, joka luulemme
olevamme ihmiseksi, joka todella olemme”, Marion Rosen
Riitta Kivimäki
/ DioRosen
0400-608604
Turussa Konsan
Kartano, Turun
luontaishoitola
Salossa Annakatu 8
lisäinfoa: www.rosenterapia.com
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