K I R JA I L I JA S I RK K A SANTAPUK K I:

Vastuu omasta
elämästä vapauttaa
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– Kiltteys ei ole aina hyvä tai aggressiivisuus aina paha, vaan
ne kuuluvat osana ehjän ja oikeudenmukaisen ihmisen
tunnekirjoon, oivalluskouluttaja Sirkka Santapukki kirjoittaa
uudessa kirjassaan Vapausvoima.
TEKSTI INKERI AALTO KUVAT RAMI MARJAMÄKI

S

Sirkka Santapukki on kirjoittanut
useita kirjoja oivalluksen
merkityksestä ja
minuusvoimasta. Ihminen
ohjaa elämäänsä omilla
valinnoillaan.

antapukin kirja ei ole kevyttä luettavaa, se vaatii lukijaltaan keskittymistä ja oman itsensä tarkastelua – mutta palkitsee vaivannäön tarjoamalla uusia oivalluksia siitä, mitä elämä on ja mitä kaikkea se voisi olla. Keskeisenä viestinä on, että jokaisella on
vastuu omasta elämästään, halusi sitä
tai ei, oli siitä tietoinen tai ei.
Santapukki vakuuttaa, että elämä
on rikkaampaa ja vapaampaa, kun ottaa vastuun omasta elämästään. Tällöin
ihminen ottaa valintoja tehdessään
huomioon myös toiset ihmiset, mutta
ei silti unohda omaa hyvinvointiaan
eikä uhraudu.
– Meillä on aikuisina oikeus ja velvollisuus kantaa vastuu itsestämme, hän
painottaa.
Ihannetilanteessa omat tunteet ovat
ihmisen omien tarpeiden käytössä ilman, että on itsekäs. Toiset ihmiset eivät
voi käyttää valpasta ihmistä hyväkseen.
Tämä edellyttää sitä, että henkilö tunnistaa tarpeensa ja tunteensa – mikä ei
ole aina lainkaan helppoa.
Tässä Santapukin kirja toimii mainiona oppaana. Sen synnystä ja kirjailijan ajatuksista haluaa tietää lisää.
ARVOTTOMUUDEN TUNTEESTA
TERVEESEEN ITSEKUNNIOITUKSEEN

– Itsensä tunteva ihminen ei manipuloi
eikä manipuloidu. Ihminen, joka manipuloi, kokee arvottomuutta ja saa
näennäistä voimaa manipuloidessaan
muita. Arvoton voi ottaa uhriuden näennäiseksi selviytymiskeinokseen, jolloin on manipuloitavissa ja rajaton.
Nämä molemmat ovat useimmiten täysin tiedostamattomia toimintatapoja,
Sirkka Santapukki sanoo.

Manipuloinnin mestarille Santapukki on antanut nimityksen narsistimarttyyri. Tämä henkilö osaa vedättää
kunnolla tekeytymällä sopivalla tavalla
avuttomaksi. Itsekäs narsistimarttyyri
ajattelee, että hän on mikä on ja muiden tanssittava hänen pillinsä mukaan.
Tällainen henkilö valittaa jatkuvasti, ja hänellä on monenlaisia oireita. Kukaan ei viihdy hänen seurassaan, ja hän osaa taitavasti syyllistää
toisia. Hän kokee olevansa kiusattu,
vaikka usein on itse se, joka tekee toisten elämän vaikeaksi ja pilaa esimerkiksi työyhteisön ilmapiirin. Hän
voi jopa syyttää toisia narsisteiksi,
vaikka on sitä itse.
Vaikka häntä yritettäisiin auttaa,
hän ei ota apua vastaan. Tällaisella
henkilöllä ei ole omia rajoja.
On pakko kysyä Sirkka Santapukilta,
miksi usein huomaa vasta jälkeenpäin, että toinen on manipuloinut tekemään jotain, mitä ei olisi oikeastaan halunnut tehdä – ehkä jotain vahingollistakin.
– Kun tiedostaa, että on tehnyt jotain vain toista miellyttääkseen,
tämä on jo ensimmäinen askel kasvaa
vastuuseen omasta elämästään, hän
vastaa.
– Omannäköisen elämän eläminen
ei ole ihmiselle helppoa, koska samanmielisyys on meille laumaeläimille
luontaista, jotta saamme turvaa laumasta. Liiallinen miellyttämisen halu
kumpuaa usein pelosta tulla hylätyksi.
On ollut matkaa siihen, että ymmärrämme terveen itsekunnioituksen olevan hyve.
Jokainen tarvitsee omat rajat,

joista on oikeus pitää kiinni. Jos ei
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osaa pitää puoliaan, joutuu toisten kynnysmatoksi eikä elä omaa elämäänsä.
Lapsuuden kokemukset eivät ole
antaneet kaikille eväitä terveeseen itsetuntoon, mutta aikuisenakaan sitä ei
ole liian myöhäistä hankkia.
– Minäkuvan tulee olla kehittynyt
niin, että hyväksymme kaikki tunteemme ja ominaisuutemme. Tätä kehittämistyötä kannattaa tarkentaa läpi elämän,
Sirkka Santapukki sanoo.
– Jokainen voi aikuisena maksimoida oman hyvinvointinsa ja terveytensä
vain itse ja sisältäpäin.
Omannäköisen elämän löytäminen
ei Sirkka Santapukin mukaan ole kamppailua hampaat irvessä, vaan itselle
armollista ja lempeää itsetutkiskelua,
oivallusten etsimistä ja löytämistä.

– Mitään pikakurssia ei ole. Jos lamaava syyllisyydentunne estää tiedostamasta mielentilaansa, ulkopuoliset
eivät voi auttaa. Mutta kun ihminen
itse tiedostaa, että paha olo johtuu siitä,
ettei elä omaa elämäänsä tai antaa muiden ohjailla itseään, silloin voi ottaa
ensimmäisen askelen, Sirkka Santapukki sanoo.
Monen ongelma on se, että tuntuu
pahalta ja voi huonosti, mutta on kadottanut yhteyden omiin tunteisiinsa eikä tiedä, mitä asialle tehdä. Esimerkiksi häpeä tai syyllisyys ovat erityisen hankalia tunnistaa, sillä ne lamaannuttavat.
Sirkka Santapukki kuvailee näitä
tunteita vertauksin:
– Häpeä on palleaa kuristava tunne,
joka lamaa hengityksen. Syyllisyys taas
KAIKKI TUNTEET OVAT HYVIÄ
on kuin ilmassa oleva häkä, joka myrMonet kielteisinä pidetyt tunteet ovat kyttää hengitysilman ja sitä kautta lasamalla hyviä, sillä niillä on tärkeä mer- maa kehon, mielen ja niiden toiminnat.
kitys elämässämme. Santapukki valot- Juuri ja juuri voi olla hengissä, mutta
taa näiden toista puolta.
ei elossa eikä elinvoimainen. Kun häpeä
– Narsismia pidetään huonona on kokonaisvaltaisena haarniskana peitluonteenpiirteenä. Sen
tänyt minuuden, on syyltäydellinen puuttuminen
lisyys liimautunut sen
ilmenee kuitenkin huopäälle siksi, että tuntisi itnona itsetuntona ja huosensä tarpeelliseksi kannommuuden tunteena,
taessaan uhrina muiden
Terve
jota eivät paranna edes
syyllisyyttä.
hyvät kokemukset. Myös
Tunteet ja traumat
itsekunnioitus
vihaa ja pelkoa pidetään
siirtyvät ihmisestä toiei ole
negatiivisina asioina,
seen. Terve itsetuntemus
mutta niissä on toinenkin
suojaa niiden tarttumiitsekkyyttä.
puoli: viha auttaa tunnisselta ja oireilta.
tamaan omat rajat ja pelLapsuudessa tarttuko suojelee. Herkkyyskin
neet traumat ovat monen
voi olla lahja. Aggressiiviongelman taustalla, mutsuus on oikeassa mittasuhteessa hyvä ta niitä voi olla todella vaikeaa purkaa,
asia, se antaa voimaa rakentaa oman- jos ei tiedä mistä on kysymys.
näköistä elämää.
– Joillekin tulee voimakas halu voiHäpeä ja syyllisyys ovat tunteita, da paremmin, ja he ryhtyvät selvittäjotka estävät elämästä täyttä elämää. mään asioita. Joskus joku on lähtenyt
Ne vääristävät maailmaa ja saavat ihmi- etsimään sairaalasta papereita vauvasen reagoimaan vahingollisella tavalla, ajastaan, ja pahaan oloon onkin tullut
koska hän on näissä tunteissa kiinni sitä vastaus. Oivallus purkaa trauman, ja
ymmärtämättä.
pahan olon voi jättää taakseen.
Santapukki puhuu paljon juuri
Kun ihminen löytää oman arvonsa,
häpeästä ja syyllisyydestä vapautumi- hän vapautuu ja huomaa, että terve itsesesta. Miten se tapahtuu?
kunnioitus ei ole itsekkyyttä.
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Sirkka Santapukki korostaa, että vasta kun
ottaa vastuun omasta itsestään, luo edellytykset tasapainoiseen suhteeseen läheisiin ja
yhteisöön. Oman vastuun kantaminen on
vapauttava kokemus.

JATKUVAA OPPIMISTA JA OIVALTAMISTA

Sirkka Santapukki ei kerro lopullista
totuutta vaan kirjoittaa siitä, mitä hän
tällä hetkellä asioista ajattelee. Ne voivat joskus muuttua, kun tietoa ja ymmärrystä tulee lisää – syntyy uusia
oivalluksia.
– En ole enkä tule valmiiksi milloinkaan, ja siksi elän oivaltaen uutta ja
innostavaa jatkuvasti, hyväksyn sitä
edeltävät epämukavat tunteet, koska
tiedän sen ilon, jonka niiden synnyttämä oivallus tuo mukanaan. Ei ole yhtään
asiaa josta ajattelisin, että aiemmin olin
väärässä. Ihan kaikelle on vain tullut
uusia näkökulmia, ja mitä useampi
näkökulma, sen helpompi elämä, hän
sanoo.
Sirkka Santapukin kirja päättyy ajatuksiin kaiken voittavasta rakkaudesta.
Parhaat eväät elämään tulevat vanhempien ehdottomasta ja aidosta rakkaudesta, kunnioituksesta, tuesta ja hyväksynnästä. Vanhempien oma terve itsetunto toimii mallina myös lapselle. 

