
Kirjasuosituksia
Jen Sincero - You are a badass
 
Kirjassa on inspiroivia tarinoita, viisaita neuvoja ja helppoja, mutta tehokkaita
harjoituksia. Jen Sincero vie sinut matkalle, jonka aikana opit runtelemaan itseäsi
vahingoittavat uskomukset ja päämääriesi edessä notkuvat käytösmallit, räjäyttämään
hölmöt pelkosi. 
 
Tämä kirja on Teijan suosikki, sillä se on niin hillittömän rennosti kirjoitettu, mutta täyttä
asiaa.
 
 
Markus J Rantala - Masennuksen biologia
 
Evoluutiobiologi Markus J. Rantala sairastui itse masennukseen ja alkoi tutkia nykyistä
tapaa hoitaa masennusta. Hänen tutkimustensa mukaan masennus johtuu 12 eri syystä
ja hoito täytyy kohdentaa syiden mukaan, ei oireiden mukaan. Masennuksen lääkityksellä
on saman verran vaikutusta kuin lumelääkkeillä ja joskus ne jopa heikentävät
masennuspotilaan terveyttä.
 
Rantalan mukaan länsimaalaisilla masennuksen suurin yksittäinen taustatekijä on
stressistä ja huonoista elintavoista johtuva matala-aktiivinen tulehdus. Tämä aivojen
välittäjäaineiden toimintaan ja sitä kautta mielialaan vaikuttava tulehdustila on 60
prosentilla masennuspotilaista.
 
Matala-aktiiviseen tulehdukseen voidaan vaikuttaa helposti terveellisellä ruokavaliolla,
hyvällä unenlaadulla ja liikunnalla. Nämä yksinkertaiset asiat sekä parantavat
masennusta että toimivat ennaltaehkäisynä.
 
 
Bruce H. Lipton - Ajatuksen biologia
 
Solubiologi  Bruce H. Lipton kertoo kirjassaan, kuinka geenien ja DNA:n sijaan
biologiaamme ohjaavat solun ulkopuolelta tulevat viestit, jotka ovat lähtöisin
ajatuksistamme. Kirjassa on esimerkkejä ja kuvia sekä mukavan kepeää tekstiä vaikeista
asioista. Tutkimustulokset solubiologian ja kvanttifysiikan alalta osoittavat, kuinka
ajatuksemme vaikuttavan kehon toimintaan ja terveyteen.
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Joe Dispenza - Luo itsesi uudelleen
 
Joe Dispenza on kiropraktikko, joka toimii neurotieteen, aivotoiminnan, biologian ja
aivokemian kouluttajana. Kirjassa hän jakaa oman kokemuksensa ja tiedon tieteen eri
aloilta helposti omaksuttavaksi paketiksi, jonka avulla voi päästää irti piintyneistä
ajattelumalleista ja luoda itsensä ja elämänsä uudelleen. Kirjassa on mukana neljän
viikon harjoitusohjelma sekä meditaatioharjoituksia, joiden avulla voi oppia säännöllisiä
aivojen terveyttä vaalivia tapoja, kuten korjaamaan kielteisiä uskomuksia tai käyttämään
meditatiivisia prosesseja. Kirja sisältää myös ripauksen kvanttifysiikkaa, mutta vain
auttaakseen ymmärtämään, millä tavalla mieli vaikuttaa maailmaan.
 
 
Joe Dispenza - Yliluonnolliseksi
 
Kirja perustuu Joe Dispenzan työpajoissa vuodesta 2012 lähtien tehtyyn tutkimukseen,
jossa selvitetään miten tavalliset ihmiset onnistuvat muuttamaan itseään ja elämäänsä.
Kirja tarjoaa harjoitteita, joiden avulla lukija voi vahvistaa luovia kykyjään. 
Teos käsittelee kehon seitsemää energiakeskusta ja sitä, miten niiden avulla voi
vapauttaa itsensä menneisyydestään ja uudistaa energiansa. Dispenza johdattaa lukijan
parantamaan itse kehoaan ja syventämään tietoisuuttaan.
 
 
Tony Dunderfelt - Valoisaksi
 
Kirjassa kuvataan tarkasti ihmisen psyykkinen ja henkinen rakenne. Dunderfelt selvittää
mielen luonnetta ja tietoisuutta sekä sisäisyyden tasoja. Lukija pääsee tutustumaan
ihmisen valoisaan mieleen ja aureettisen psykologian perusperiaatteisiin. Takakannen
tekstiä: kaikki luomakunnassa ja universumissa on tehty valosta. Vaikka arki joskus
tuntuu harmaalta ja vaikuttaa siltä, että olemme täysin eristyksissä maailmasta, niin tämä
on vain hetkellinen elämys. Todellisuudessa olemme erottamattomasti osa maailmaa ja
elämme samassa valossa kuin kaikki elollinen. Teijan lisäys: Hieno lukea psykologin
tekstiä, jossa mainitaan henkinen ulottuvuus.
 
 
Niko ja Makke Leppänen - Itseluottamus
 
Veljesten kirjoittama kirja itseluottamuksesta. Kirjan avulla ymmärtää, että synnymme
täydellisinä ja täynnä itseluottamusta, meissä on siis menestyjän tehdasasetuksen.
Elämän varrella itseluottamus häviää häpeän alle. Itseluottamuksen puute on meille
suomalaisille hyvin tyypillistä. 
Tämän kirjan tarkoitus on palauttaa luontainen ja ulkoisista tekijöistä, kuten
onnistumisesta ja kehuista riippumaton itseluottamus purkamalla esteet sen tieltä. Kun
päästämme irti ajatuksesta, jonka mukaan itseluottamus ja mentaalinen hyvinvointi
olisivat ulkoisten tapahtumien tulosta, kestomenestys on väistämätöntä.
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Sari Laine - Tunteen ja älyn liitto
 
Sari Laine on työhyvinvoinnin ammattilainen. Kirjassa hän kertoo, mitä on tietoinen
läsnäolo, miten tunnistaa ego, miksi kannattaa tavoitella onnellisuutta, millainen vaikutus
tunteilla on terveyteen ja miksi mainonta luo väärän kuvan rakkaudesta. Kirja osoittaa,
mikä on ruokavalion, levon ja liikunnan merkitys tasapainon löytämisessä ja mitä
eheytyminen yhteiskunnassa ja ihmisessä tarkoittaa.
 
Minnan lisäys: Tässä teoksessa käydään konkreettisesti läpi tutkimustuloksia hyödyntäen
tietoisen läsnäolon ja henkisen kasvun periaatteita. Kirja tarjoaa aiheeseen siis ns.
”teknisemmän” näkökulman vertauskuvien ja korkeamman ajattelun tueksi.
 
 
Jack Kornfield - Sydämen ohjaama tie
 
Jack Kornfield on yksi tunnetuimmista länsimaisista buddhalaisista opettajista, joka on
opettanut vipassanameditaatiota 1970-luvulta lähtien.
 
Sydämen ohjaama tie tarjoaa opastusta niille, jotka ovat vasta aloittamassa perehtymistä
meditointiin, kuin myös niille, jotka ovat jo edenneet pidemmälle ja haluavat syventää
harjoitustaan. Jokaisen luvun lopussa on meditaatio, jonka avulla voi syventää tekstissä
esiteltyjä taitoja.
 
Kornfieldin tyyli kirjoittaa on hyvin maanläheinen, ja hän antaa runsaasti käytännön
ohjeita, kuinka edetä henkisyyden tiellä. Teijaa erityisesti puhutteli kirjan kohta:
Mitättömyydestä todelliseen minuuteen. Tärkein osa länsimaisen ihmisen henkistä
matkaa on menetetyn minuuden haltuun ottaminen.
 
 
Jon Kabat-Zinn - Olet jo perillä
 
Jon Kabat-Zinn on pitkäaikainen joogan ja buddhalaisen meditaation harjoittaja ja
Massachusettsin yliopiston stressiklinikan perustaja.
 
Kirjan ytimekkäät ja valaisevat esimerkit johdattavat lukijan harjoittamaan ja soveltamaan
tietoista läsnäoloa omassa elämässään. Ne tarjoavat yksinkertaisen mutta voimallisen
tavan päästä kosketuksiin oman viisautemme ja elinvoimamme kanssa. Teijan lisäys:
kirjassa on käytännön ohjeita ja esimerkkejä, joiden avulla asiat asettuvat helpommin
omaan elämään.
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Davapath - Voimaa hengityksestä
 
Devapath on saksalainen lääkäri ja Osho-terapeutti.  Hän on kehittänyt
meditaatiokeskeisen terapian, joka tähtää ihmissuhteiden parantamiseen ja sisältää
syvähengitystä, aquaprana-vesihengitysterapiaa sekä tantra-zen-terapiaa.
Nykymaailman kiireinen elämäntapa ja stressi ovat kuitenkin saaneet monet meistä
unohtamaan luonnollisen hengityksen viisauden, ja hengityksestämme on tullut
pinnallista ja katkonaista. Pinnallinen hengitys estää meitä kohtaamasta ja kokemasta
tunteitamme ja nauttimasta elämästämme ja ihmissuhteistamme kokonaisvaltaisesti.
 
Minnan lisäys: Hengitys oli yksi iso osatekijä oman muutokseni taipaleella ja hengitys on
edelleen osa päivittäistä elämääni ja oppejani. Hengityksen voima on todella suuri.
Tässä kirjassa on runsaasti erilaisia meditaatio- ja hengitysharjoituksia, joita suosittelen
kokeilemaan. Kirjassa avataan konkreettisesti hengityksen tärkeyttä ja sen oikeanlaista
tekniikkaa.
 
 
Anthony de Mello - Uudistuminen   
 
Kirja perustuu v. 1987 menehtyneen intialaissyntyisen jesuiittapapin, De Mellon
esitelmään. Kirja kuvastaa de Mellon huumoria ja intoa sekä syviä oivalluksia. Kirja auttaa
tiedostamaan, että ajatuksemme kiertävät kehää ja nojaavat tottumukseen. Tämän
ymmärrettyäsi voit aloittaa matkan aivan uuteen suuntaan.
 
Katkelma kirjasta: ”Miksi me emme opi? Koska haluamme niin kovasti elää
harhakuvitelmissa. Se tuntuu hyvältä. Siitä saa potkua, eikö vaan? Minä ainakin saan. Me
saamme potkua, emme onnellisuutta. Haluamme sykähdyttäviä hetkiä. Mutta kaiken
sykähdyttävän kohdalla mieleen nousee myös ahdistus, koska sen saattaa menettää tai
se voi jäädä kokonaan saamatta. Sitten masennutte, saatte krapulan.” Teijan lisäys: De
Mellon tyyli on aivan omaa luokkaansa. Mukavan erilainen.
 
 
Echart Tolle - Uusi maa
 
Tolle itse sanoo viestinsä olevan se, että ihmisten pitäisi sammuttaa mielensä pulina, olla
läsnä nykyhetkessä ja hylätä egonsa.
 
Meidän on mahdollista luoda uusi rakastavampi maailma ajattelutapaamme
muuttamalla. Kirjassa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten egokeskeinen tietoisuus toimii
ja kuinka se rajoittaa jokapäiväistä elämäämme.  Teija suosittelee lukemaan pari sivua
kerrallaan, sillä kirja sisältää paljon asiaa, joka vaatii sulattelua. Ihan samaa mieltä en ole
Tollen kanssa siitä, että ego tulisi hylätä, vaan mieluummin rakennan sen kanssa
toverillisen suhteen. Tollen kirjojen parista lähti kiinnostukseni mielen maailman
tutkimiseen.
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Ilkka ja Harri Virolainen - Mielen voima työssä
 
Mielen voima kirjassa on paljon tutkimustuloksia ja käytännön esimerkkejä siitä, miten
työntekoon saadaan lisää innovatiivisuutta. Kirja antaa myös vinkkejä keskittymiskyvyn
parantamiseen ja tuottavuuden lisäämiseen. Ilkka ja Harri Virolainen ovat kaksoset, jotka
molemmat ovat suorittaneet neljä maisterin tutkintoa ja yhden tohtorin tutkinnon
kumpikin. He valmentavat ihmisiä hyödyntämään mielen voimaa urheilijoille, johtajille ja
asiantuntijoille. Teijan lisäys: vähän liian tutkimuspohjainen ja sen takia kuiva.
 
 
Lise Bourbeau - Kuuntele kehoasi:  rakasta itseäsi!
 
Bourbeau on vakuuttunut siitä, että jokainen sairaus ja vaiva on kehosi tapa ohjata sinua
rakastamaan itseäsi. Kun rakastat itseäsi aidosti, annat sydämesi opastaa sinua kohti
terveyttä ja eheyttä. Fyysinen keho on suora heijastus sisäisestä tilastasi (=ajatuksistasi ja
tunteistasi) Opas yli 500 sairauden ja vaivan syihin. 
 
Teijan toive: älä ota kirjaimellisesti ja vältä syyllistämästä itseäsi tai muita tämän kirjan
tietojen perusteella.
 
 
Colin Tipping - Ehdoton anteeksianto
 
Anteeksiannossa ei ole kyse siitä toisesta ihmisestä, joka sinun näkökulmastasi sinua
jotenkin satutti, tai loukkasi, aiheutti kärsimystä. Siinä on kyse sinusta itsestäsi, että
pääsisit eroon tuon kokemuksen aiheuttamasta kivusta, traumasta, muistoista ja pelosta,
joka saa sinut vääntämään käytöstäsi tänäkin päivänä tuon vanhan tapahtuman pohjalta.
 
Ehdottomassa anteeksiannossa on valtava voima, sillä se ei ole anteeksiantoa sanan
perinteisessä mielessä. ”Tavallinen” anteeksianto on sitä, että tuomitsevasta asemasta
käsin ns. armahtaa toisen, joka kuitenkin teki väärin ja on tuomionsa ansainnut. Tällainen
asetelma ei laukaise tapahtunutta, ei vapauta sitä pois kenenkään järjestelmästä, vaan
nostaa toisen ihmisen toisen yläpuolelle ja tekee toisesta uhrin ja toisesta syyllisen.
Ehdoton anteeksianto on menetelmä, jossa sille toiselle, sinua satuttaneelle, ei koskaan
edes kerrota anteeksiannosta. Heti alusta lähtien tunnistetaan, ettei sitä tehdä sen
toisen hyväksi, vaan ainoastaan oman vapautumisen vuoksi. Tilanne omaksutaan, se
jollain tasolla hyväksytään tapahtuneeksi, siitä kannetaan oma vastuu ja sekä se toinen,
että itse vapautetaan tapahtuneesta. Teijan lisäys: kirja kannattaa ehdottomasti lukea,
jos kohtaat toistuvasti samanlaisia haastavia ihmissuhdetilanteita.
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Yehuda Berg - Todellinen rikkaus
 
Kirjan sisältämät strategiat on tarkoitettu henkisen rikkauden saavuttamiseen elämässä.
Ihmiset eivät oikeasti hae menestystä. He hakevat täyttymystä: ylitsevuotavaa iloa,
tyytyväisyyttä, hyvinvointia ja tunnetta siitä, että on ansainnut kaiken saamansa.
Sellainen menestys, jota ajatellaan tässä maailmassa rikkautena, perustuu
kompromissiin: kun saa yhden asian, joutuu luopumaan toisesta. Se on menestystä
sivuvaikutuksilla: ansaitset rutkasti rahaa, mutta luovut ajasta lastesi kanssa. Ansaitset
kukkuroittain rahaa, mutta elämästäsi puuttuva seesteisyys masentaa sinua.
Todellinen rikkaus on tila, jossa sinulla on kaikki. Menestyt taloudellisesti, mutta nautit
sen lisäksi myös iloa tuottavista ihmissuhteista elämäsi ihmisten - ystäviesi,
työntekijöidesi, työtovereidesi ja jopa yrityksesi kilpailijoiden - kanssa. Kirja perustuu
kabbalistien viisauksiin.
 
 
Ruediger Schache - Sydänmagneetti
 
Ihmiset ja tapahtumat eivät ilmesty elämääsi sattumalta. Sydämesi toimii kuin magneetti,
vetäen ihmisiä ja tilanteita puoleensa - tai työntäen niitä luotaan. Kun ymmärtää
vetovoiman lait, voit vaikuttaa niihin ihmisiin ja tapahtumiin, joita elämääsi toivot.
Ihmiset ja tapahtumat elämässäsi näyttävät sinulle peilin tavoin tärkeitä asioita
magneetissasi. Peili ei tarkoita sitä, että jokainen, jonka olet vetänyt puoleesi, olisi
samanlainen kuin sinä. Se tarkoittaa, että toinen ihminen reagoi johonkin magneetissasi.
Sydänmagneetilla on neljä tapaa vaikuttaa: se vetää puoleensa samankaltaisuutta,
vastakohtaisuutta, torjuttua tai ihmeitä.
 
Teijan lisäys: pieni kirja täynnä syviä viisauksia. Sen voi nopeasti lukaista läpi tai sen
kanssa voi pysähtyä syvällisesti tutkimaan omaa syvintä olemustaan.
 
 
Kimmo Takanen - Tunne lukkosi
 
Kirja opastaa sinua ymmärtämään menneisyytesi vaikutuksen nykyhetkessä ja auttaa
sinua näkemään vaihtoehtoisia ratkaisumalleja elämäsi haasteissa. Kirjassa kuvataan 18
tunnelukot piirteet. Löydät kirjasta myös testejä, joilla voit kartoittaa tunnelukkosi ja
niiden alkuperän. Tunnelukkosi syntyivät lapsuudessasi, kun emotionaaliset tarpeesi
eivät tyydyttyneet. Matka lapsuuteen on välttämätön tunnelukkojen avaamiseksi. Matka
ei ole helppo ja se kestää aikansa. Paluu lapsuuteen herättää ahdistusta, vihaa ja surua.
Siihen liittyy vastustusta, välttelyä ja torjuntaa. Tämä on kuitenkin matka, joka sinun
kannattaa tehdä, itsesi ja läheistesi vuoksi.  
 
Teijan lisäys: kirja antaa menetelmiä, miten tunnelukkoja avataan. Itse olen kuitenkin sitä
mieltä, että mielen tasolla ei voi menneisyyden haavoja parantaa, vaan on noustava
sydämen tasolle tutkimaan ulkopuolisen silmin tilannetta, nähtävä kokonaisuus ja totuus,
jotta ehdoton anteeksianto voi tapahtua.
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Katri Syvärinen - Löydä elämän taika
 
Entinen ylisuorittaja, nykyinen hyvinvointikouluttaja Katri Syvärinen rohkaisee kirjassaan
päästämään irti uuvuttavista uskomuksista ja löytämään elämän taian. Katkelma kirjasta:
”Juoksin unelmien ja saavutusten perässä, koska elämääni hallitsi syvään juurtunut
uskomus, etten ollut riittävän hyvä sellaisena kuin olen. Yritin täyttää ulkopuolisten
mallien pohjalta muotoilemiani saappaita, mutta niiden reunoja ei tullut vastaan
ollenkaan. Perfektionistilla ei tule vastaan sitä hetkeä, jolloin hän olisi tyytyväinen.”
 
Teijan lisäys: Minna löysi tästä itsensä.
 
 
Niina-Matilda Kuusisto - Metsätähtiä
 
Tämä kirja alkaa tarinalla ja jatkuu parin sivun mittaisilla voimaa välittävillä teksteillä. Voit
avata kirjan satunnaisesta kohdasta ja vastaanottaa sivun kantamat sanat. Luettuasi ole
hetki omissa ajatuksissasi ja anna juuri lukemasi avata ajatuksiasi, tunteitasi ja tahtoasi.
Ole itsellesi lempeä ja hellä.
Teijan lisäys: toimii vähän samalla tavalla kuin voimakortit tai enkelikortit
 
 
 
 
Kirjojen esittelytekstit perustuvat kirjan takakansien teksteihin, Hidasta elämää –sivuston kirja-
arvosteluihin ja Teijan ja Minnan lukukokemukseen.
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