JOKAISEN IHMISEN SIELUNELÄMÄ TOIMII TÄLLÄ SAMALLA KAAVALLA:
1.

Vuodet 0-7

AITO
MINUUS

2.

Vuodet 3-12

AITO
MINUUS

3.

Vuodet 9-16

AITO
MINUUS

4.

Vuodet 12-20

AITO
MINUUS

5.

Vuodet 18-30

AITO
MINUUS

Jokainen on syntyessään
aito itsensä, avoin ja ilmaisee kaikki tunteensa ilman
esteitä, ilman valheita tai
värittelyä ja pimittelyä.
Ihmisessä ei ole vielä tapahtunut tuskien ensipuraisua.
Tätä vaihetta voidaan kutsua
traumattomaksi vaiheeksi.

6.

Tässä vaiheessa elämä on
saanut jo pieniä kolhuja ja
elämään on tullut pysähtyviä
hetkiä, jotka jäävät loppu elämäksi mieleen tahrana joka
vaivaa mieltä. Nämä voivat
olla saatua pahaa tai tehtyä
pahaa, eli traumoja jotka
hiertävät lopun elämän.

7.

Lapsuus on jäämässä taakse
ja elämä on nuoruuttaan tuonut lisää ja isompia kolhuja
jotka kalvaa mieltä jopa peittäen osan vanhemmista pelkästään suuremmuudellaan.
Kolhut alkavat nakertaa oikeaa minuutta ja se ei voi pysyä tasapainossa ilman sitä.

8.

Aito minuus on tarvinnut selityksiä pysyäkseen järjissään
ja siihen tarvitaan keinominuutta, eli valheita. Näillä
keinotekoisilla elämänselityksillä ihminen ostaa uskottavuutta lähimmäisiltään menetetyille minuusongelmille ja
näin minuus saa uutta tilaa.

9.

On tullut aika jättää lapsellisuus ja olla oma itsensä herra ilman holhoajia. On tullut
aika ottaa ylpeys mukaan
elämään ja jättää kaikki turha
sinisilmäisyys. On tullut aika
taistella kovassa maailmassa
mutta muistot eivät jätä rauhaan ja valheet ovat läsnä.

10.

Vuodet 25-35

AITO
MINUUS

Vuodet 30-40

AITO
MINUUS

Vuodet 30+

AITO
MINUUS

Vuodet 35+

AITO
MINUUS

Vuodet 35+

AITO
MINUUS

Lähes kaikki valheet ovat jo
muuttuneet itselle todeksi eivätkä ne enää häiritse. Ihminen alkaa elää keinominuutta ja ylpeys siunaa koko paletin ja kakun. Ylpeyden pikku pallukat ovat kiinnittyneet
aitoon minään niin kiinni, ettei aitoa minää pääse esiin.
Tässä vaiheessa kun aito minuus vetelee aivan viimeisiä,
alkavat sijaistoiminnat näkyä
ulos. Naisilla useimiten emotionaalisuudesta johtuen tämä
heittäytyy lapsenääniseksi ja
käyttäytyy kuin 2-5 vuotias,
kun mies teennäisesti rauhoittuu silloin tällöin ja alkaa olla
muka ylikohteilas ja yliavulias
kunnes nämä saavat päästettyä patoutumansa aidon minuuden puolelta pois ja palata takaisin valhemaailmaansa.
Tässä vaiheessa on vielä pientä toivoa, eikä näin kauas
harhaan moni joudu oman minuutensa kanssa.
Tässä kohtaa alkaa mielenterveys olla vaakalaudalla ja
henkilö on kasvattanut valhemaailmaansa teﬂonkiven.
Tässä vaiheessa ollaan lähellä psykotiloja, kuten psykopatia joka aiheuttaa mm. oikeudentajun vääristymän tai
sen täydellisen halveksunnan.
Uudet uhkaavat ongelmat
ovat saavuttaneet sielunelämän ja peittäneet nuo viimeisetkin vanhan minän tunteet.
Ihminen ei koe enää hyviä
tunteita, sympatiaa tai empatiaa. Ylpeyden rinnalle on rakentuneet umpeen katkeruus
ja viha. Jäljelle jää tyhjyys.

Vaiheissa 3 ollaan ehkä lähimpänä parhaan mahdollisen lapsuuden ja kasvatuksen saaneita vertailukohtia.
Sen sijaan suurin osa kärsii elämässään joidenkin asioiden salaamisesta tai peittelystä, joihin he ovat oivaltaneet
kiusallisissa tilanteissa heittää valkoisen valheen. Kun ihminen jossain vaiheessa huomaa että haa, tuo valhehan
toimii, hän alkaa käyttää sitä joka tilanteessa, kunnes käy niin että sydän paatuu ja kovettaa valheen, kuin itsekin
uskoisi siihen. Näin saavutettiin tilannekuva neljä.
Viides tilanne tulee vääjäämättä kun neljännessä vaiheessa on eletty useampi vuosi, sillä kun ihminen jättää jossain
vaiheessa lapsuutensa muistot, nuoruutensa lapsellisiksi muistelemansa ihanteet ja periaatteet, tulee tilalle kovuus
joka tuo välittömästi onnistumisen tunteiden kautta itsenäistyneen aikuisen ylpeyden lapsenmielen tilalle. Tässä
tilanteessa jokainen ihminen on vedenjakajassa siirtynyt väärälle puolelle ja paluu on vain kivisen nöyryyden kautta.
Neuvo 1. on se, että tee itsellesi varsin selväksi, kuka on se, jolle voit kaikki salaisuutesi kertoa? SINÄ ITSE!
Neuvo 2. kun tajusit kohdan yksi, ala olemaan itsellesi rehellinen ja myönnä itsellesi se mikä on valhetta.
Neuvo 3. tunnusta valheesi aluksi itsellesi ja saat näin aikaan oikean minäsi sisälle hyvin suuren paineen.
Neuvo 4. kerro kaikki rukouksessasi tunnustaen ne Jeesukselle Kristukselle... SIITÄ SE ALKAA!!!
-jarmo-

