Anteeksiannon hyödyllisyys suruprosessin aikana
Ei ole väliä suretko henkilöä, joka on edelleen elossa vai suretko henkilöä, joka on jo kuollut,
anteeksianto jokaisen suruprosessin aikana on hyvin tärkeä asia. Anteeksianto ei pelkästään
vapauta sinua vaan se on oleellinen osa suru- ja toipumisprosessia. Ottamalla anteeksiannon
mukaan suruprosessiin, pystyt paremmin jatkamaan elämääsi, huolimatta siitä, kuinka pahasti
sinua on menneisyydessä loukattu.

Anteeksiannon ei tarvitse olla suoraa
Kun joku on kuollut, et luonnollisestikaan pysty käymään läpi hänen kanssaan menneitä asioita
etkä pysty antamaan hänelle anteeksi henkilökohtaisesi. Jos taas henkilö elää edelleen mutta olette
vieraantuneet toisistanne, suora anteeksianto on yhtälailla tarpeeton. Itseasiassa suora
anteeksianto henkilökohtaisesti sanoen ” Tiedän, että teit minua kohtaan väärin, mutta päätän
antaa sinulle anteeksi” -luo enemmän konflikteja kuin ratkaisee niitä. Monessa tapauksessa
tällainen saa molemmat osapuolet tuntemaan vielä enemmän erkaantumista toisistaan kuin
aiemmin. Jo pelkästään se, että henkilöllä herää luonnollinen tarve puolustautua moisessa
tilanteessa, saattaa johtaa hänen hyökkäykseensä sinua kohtaan. Lopputulemana molemmat
osapuolet tuntevat olonsa entistä huonommaksi.
Sen sijaan, että vaadit henkilöä, jolle olet antamassa anteeksi, suoraan tilille, pidä asia omassa
tiedossasi. Päämääränäsi on saattaa päätökseen suhde henkilön kanssa tai saattaa asiat
päätökseen, joita teillä suhteessa oli. Sinun ei tarvitse kommunikoida henkilön kanssaan
saavuttaaksesi päätöksen. Sen sijaan suosittelemme, että teet sen epäsuorasti. Se miten se tehdään,
opetetaan The Grief Recovery –käsikirjassa sekä Grief Recovery –kursseilla.

Anteeksianto on teko
On paljon ihmisiä, jotka olettavat, että anteeksianto on tunne joka vain tulee; tunne helpotuksesta
tai keveyden tunteesta, joka seuraa kun päästät irti menneestä. Todellisuudessa kuitenkin
anteeksianto vaatii toimintaa. Et voi olettaa, että se vain tapahtuu. Sen sijaan astut askeleen
eteenpäin ja teet päätöksen anteeksiannosta, huolimatta siitä onko toinen osapuoli koskaan
tietoinen asiasta. Kun olet toiminut, voit sen jälkeen niittää satoa toimintasi tuloksista, jolloin saat
tunteen—ei päinvastoin.

Kieltäytyminen anteeksiannosta satuttaa SINUA
Kun et kykene antamaan anteeksi, et satuta tuota toista henkilöä. Jos henkilö on jo kuollut, hänellä
ei taakka paina enää harteilla. Jos suret elämääsi exäsi kanssa, hän todennäköisesti on jo päättänyt
jatkaa elämäänsä ilman painolastia menneistä huonoista päätöksistä. Häntä ei enää satuta, ettet
ole antanut hänelle anteeksi, eritoten jos olette erkaantuneet toisistanne täydellisesti. Mutta asia
satuttaa kuitenkin edelleen sinua!

Monet ajattelevat, että anteeksianto ’päästää toisen pinteestä’ tai hyvittää heidän menneet teot.
Tämä ei pidä paikkaansa! Anteeksiannolla ei itse asiassa ole mitään tekemistä tämän toisen
ihmisen kanssa. Anteeksianto on teko sinua itseäsi varten, jotta voit kokea vapauden, joka seuraa
kun päästät irti. Sinun ei tarvitse hyväksyä mitä he tekivät. Sinun täytyy vain haluta päästä asian yli
ja päästää irti.
Ei ole tarpeen, että tämä toinen ihminen tietää, että olet antanut hänelle anteeksi. Tapauksessa,
jossa henkilö on kuollut, et voi jakaa tietoa hänen kanssaan vaikka haluaisitkin. Anteeksianto on
sitä, että hyväksyt, että tapahtuma on selvitetty eikä sinun tarvitse enää kantaa taakkaa harteillasi.
Anteeksinannolla ei siis ole mitään tekemistä henkilön kanssa, jolle annat anteeksi. Enemmänkin
on kyse siitä, että se on erittäin tärkeä osa sinun suruprosessia -päästämällä irti asiasta, joka on jo
tapahtunut, jotta voit siirtyä omassa elämässäsi eteenpäin.
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