Elämänkokemuksesta
KOMPASSI
arjen poluille
Mielen hyvinvointi on tärkeä voimavara arjessa ja elämän haasteissa.
Elämänkokemuksesta voi ammentaa eväitä mielen hyvinvoinnille.
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via hetkiä voi ajatella kuin puroina, jotka
solisten avaavat uomaa hyvälle mielelle –
joskus raskaankin arjen keskellä. Myönteiset tunteet avartavat ajattelua, virittävät luovuutta, tukevat oppimista ja ongelmanratkaisua sekä lieventävät stressiä.
Ne auttavat ihmissuhteissa ja vaikuttavat
suotuisasti myös fyysiseen terveyteen ja
vastustuskykyyn.
Elämänkokemus auttaa myös tässä:
Ikääntyvillä on todettu olevan usein taito
kokea iloa pienistäkin arjen asioista.
Usein se, mihin kiinnitämme
huomiota, kasvaa. Siksi pieniinkin mukavilta tuntuviin hetkiin kannattaa hetkeksi
pysähtyä. Jo yksi parempi tovi arjen
keskellä ylläpitää hyvää mieltä, ja tällaista
oloa voi vahvistaa kertomalla siitä muillekin.
Voi myös esimerkiksi hakeutua tietoisesti – vaikkapa viikon ajan – itseä ilahduttaviin tilanteisiin ja kiinnittää erityistä
huomiota niistä saatuihin mieluisiin
tuntemuksiin, nauttia niiden kokemisesta. On tärkeää tunnistaa, mistä voi
ammentaa voimaa. Valokuvien katselu
ja antoisien kohtaamisten tai hauskojen
tapahtumien muistelu vahvistaa omaa
oloa silloin, kun on hankalaa.
Mielen hyvinvointia tukee sekin, että
erityisesti haastavissa tilanteissa teemme
omilta tuntuvia asioita, vaikka yhden
päivässä. Tekemisen aikana kannattaa
pysähtyä hetkeksi kokemukseen, joka
sen myötä syntyi. Usein mieluisat arkiset
puuhat – jollekin pyykin silitys, toiselle
juoksulenkki tai lempisarjan katselu
TV:stä – tuovat oloa, jossa ajatukset
avartuvat ja mieli saa tarvittavaa lepoa.
Omien taitojen käyttäminen kannattelee jaksamista. Ja kun ilahduttaa taidoillaan jotakuta toista, se kerryttää kaksinkertaista hyvää.
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