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Esipuhe
Tällaisena poikkeusaikana jokainen meistä joutuu kohtaamaan vaikeita tunteita ja ajatuksia,
se on täysin luonnollista. Se, millä tavalla kohtaamme nuo vaikeat tunteet, voi vaikuttaa
merkittävästi siihen, millaiseksi elämänlaatumme kehittyy. Myös se vaikuttaa, miten
kykenemme luovasti ja olosuhteet huomioiden vaalimaan niitä asioita, joista kaikkein eniten
välitämme.
Tähän työkirjaan Patrick on koonnut muutamia tärkeitä harjoituksia, joiden avulla voit
muuttaa suhdettasi psykologiseen stressiin, jota erityisesti oma mieli voi meille aiheuttaa
tällaisessa oudossa ja pelottavassa tilanteessa.
Tekijä on sisällyttänyt työkirjaan Hyväksymis- ja omistautumisterapian keskeisiä teemoja:
omien arvojen kirkastamista, miten muutetaan suhdetta vaikeisiin tunteisiin ja ajatuksiin,
sekä miten lisätään omistautumista itselle tärkeisiin tavoitteisiin. Niiden vaikuttavuutta on
tutkittu paljon, ja voi varmuudella sanoa, että työkirja sisältää harjoituksia, joilla on
merkitystä.
Vaikka nuo muutamat harjoitukset vaikuttavat yksinkertaisilta, niin niihin kannattaa käyttää
aikaa, ja todella paneutua siihen, mistä harjoituksessa on kyse. Kun pohdit vaikkapa sitä,
mikä on sinulle tärkeää ja mistä välität, niin se auttaa sinua tekemään viisaita valintoja
tässäkin tilanteessa, jossa nyt olemme.
Se, miten kykenee kohtaamaan vaikeat ajatukset ja tunteet, määrittää vahvasti psykologista
hyvinvointiamme. Työkirjaan Patrick on valinnut muutamia keskeisiä harjoituksia, joiden
avulla voit kehittää psykologista joustavuuttasi suhteessa tunteisiin ja ajatuksiin. Silloin
niiden vaikutusvalta pienenee, eivätkä ne määritä sitä, mitä voit tehdä ja mitä et. Saat
vapautta valita oman suuntasi; aivan kuin bussin kuljettaja päättää, mihin suuntaan hän ajaa
– eivät matkustajat.
Kun saat tämän työkirjan käsiisi, voit itse valita, miten toimit sen kanssa. Muista kuitenkin,
että edessäsi on vahvaan tutkimusnäyttöön pohjaava hyvinvointiohjelma, ja jos annat sille
mahdollisuuden, niin uskon, että et joudu katumaan sitä.
Tampereella 30.3.2020
Arto Pietikäinen
psykologi, psykoterapeutti
Joustava mieli – kirjasarjan kirjoittaja
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1. Kuolleen ihmisen tavoite
Tämä kirja nojaa hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT). Se on uudenlainen näkökulma elämään ja
ihmismieleen. Se on myös vankkaan kliiniseen tutkimusnäyttöön perustuva ja yleisesti käytössä oleva
terapiasuuntaus. Tässä näkökulmassa ei ole niin oleellista, onko ahdistus tai masennus. Tärkeämpää on se,
että on erilaisia taitoja kohdata ongelmia, joita elämä tuo tullessaan. Näitä taitoja voi oppia myös kirjoista.
Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvat selfhelp-oppaat ovat osoittautuneet tieteellisissä
tutkimusnäytöissä toimiviksi (ja edullisiksi) hoitomuodoiksi mielenterveyden haasteisiin. Esimerkiksi 2016
julkaistussa tutkimuksessa The Mindfulness and Acceptance Workbook for Anxiety kirjaan perehtyminen
vähensi merkittävästi ahdistusta, masennusta, huolia, sosiaalisia pelkoja ja jopa traumaperäistä
stressihäiriötä. Tulokset myös pysyivät pitkittäisseurannassa. Mielenkiintoista on se, että kirjan
tarkoituksena ei ollut edes poistaa näitä oireita. Tarkoituksena oli vain opettaa erilaisia mielen taitoja ja
vahvistaa arvojen mukaista käyttäytymistä. Oireet poistuivat siinä sivulla. Linkki lähteeseen
Tämä kirja kysyy sinulta omistautumista ja aktiivisuutta. Tulosta sivut itsellesi tai ota viereen kynä ja
paperia (tai post-it lappuja). Kun kirjoitat ja piirrät, siirrät mielen sisällä olevia asioita ulkopuolelle
tarkasteltavaksi. Se vahvistaa itseymmärrystä ja oppimista. Etene rauhallisesti, sivu tai kaksi päivässä on
sopiva tahti. Anna mielesi työstää uusia ideoita kaikessa rauhassa. Ja ennen kaikkea: suhtaudu tähän
kirjaan kuin vaatekauppaan. Älä osta mitään kokeilematta ensin. Tarkastele kirjassa esitettyjä asioita oman
kokemuksesi valossa. Tee kaupat, jos uudet tavat pukevat sinua paremmin kuin vanhat.
Aloitetaan työskentely määrittelemällä muutamia tavoitteita. Jos tämän kirjan lukeminen olisi
hyödyllistä, niin millä tavalla se näkyisi sinussa? Jos sinulle läheinen ihminen näkisi muutoksia elämässäsi,
mitä ne muutokset olisivat? Ollaan tarkkana, ettei vahingossa määritellä tavoitteita, joita kuolleet ihmiset
saavuttavat helpommin kuin elävät ihmiset. Esimerkiksi kuolleet ihmiset lopettavat tupakoinnin
todennäköisemmin kuin elävät ihmiset. Jos se on tavoitteesi, mieti miten teet sen tai mitä haluat tehdä sen
sijaan? Myös ahdistuksesta eroon pääseminen – on kuolleen ihmisen tavoite. Se on ymmärrettävä
pyrkimys, mutta joutuisit samalla luopumaan monista sinulle tärkeistä asioista, jotka herättävät sinussa
epämukavuutta. Olisiko elämä tarpeeksi kiinnostavaa? Käänteinen versio edellisestä on: haluan vain olla
onnellinen. Valitettavasti myös onnellisuuden tavoittelu on ongelmallinen lähestymistapa elämään:

YouTube: The 3 Happiness Myths - Russ Harris
Sen sijaan epämukavien tunteiden ja ajatusten käsitteleminen uudella tavalla on elävän ihmisen tavoite.
Kysymys kuuluu: jos oppisit käsittelemään epämukavia tuntemuksia uudella tavalla, niin että ne eivät olisi
tielläsi, mitä sitten tekisit toisin? Jos olisit jo saavuttanut onnellisuuden, vahvan itsetunnon, muiden
suosion, voittanut lotossa, tuhlannut rahat tavaraan ja lomamatkoihin, mitä sitten tekisit toisella tavalla?
Vähentäisikö suoriutumista vai antaisitko enemmän aikaa läheisillesi? Muutokset voivat olla sellaisia, jotka
herättävät koko tunteiden kirjon: pelkoa, surua, ahdistusta, mutta myös iloa, nautintoa ja täyttymystä.
Kirjoita jokaiseen kohtaan (tai post-it lapulle) muutama lause siitä, miten syvällä sisimmissäsi haluat
toimia tällä elämän alueella. Miten haluat kohdella itseäsi ja muita? Minkälainen ihminen haluat olla?
Mitä muutoksia haluat nähdä itsessäsi? Nämä ovat arvoja, jotka kuvaavat sitä, mikä on sinulle tärkeää.

1. Työ ja koulutus: työpaikka, ura, koulutus, kotitehtävät, taitojen kehittäminen, jne.
2. Ihmissuhteet: kumppani, lapset, vanhemmat, sukulaiset, kaverit, koulukaverit, jne.
3. Terveys ja mielen taidot: henkinen kasvu, meditaatio, jooga, liikunta, ravitsemus, jne.
4. Vapaa-aika: harrastukset, rentoutuminen, aktiviteetit, hauskanpito, luovuus, jne.
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2. Elämää juoksuhiekassa
Oletko koskaan uponnut juoksuhiekkaan? Tietenkin olet! Kohtaamme kaiken aikaa vaikeita tilanteita, jotka
herättävät epämukavia tunteita. Parisuhdekriisi, koronavirus, koulustressi, rahaongelmat, univaje,
ilmastonmuutos, ahdistus, pelko, suru, itseinho, ja lista jatkuu. Elämä on yhtä juoksuhiekassa tarpomista.
Ihmisen perusasenne juoksuhiekassa on taistele ja pakene. Yritämme hallita tilannetta. Valitettavasti mitä
enemmän kamppailet, sen syvemmälle uppoat. Mitä voimakkaammin yrität päästä ulos juoksuhiekasta,
sen voimakkaammin juoksuhiekka vetää sinua alas.
Kuvittele seuraavaksi, että vieressäsi on sinulle tärkeitä ihmisiä, harrastuksia, koulu- ja työasioita,
tavoitteita ja velvollisuuksia. Samalla kun kamppailet päästäksesi pinnalle, sinun on vaikeaa olla läsnä,
sitoutua ja keskittyä näihin tärkeisiin asioihin. Elämä alkaa kaventumaan. Mitä enemmän käytät aikaa ja
energiaa kamppailuun, sen vähemmän sitä jää sinulle tärkeisiin asioihin. Kamppailu syö elämän sinusta.
Kun kamppailu on jatkunut viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia, alat olemaan todella stressaantunut,
väsynyt, kuormittunut, uupunut, ahdistunut ja lopulta masentunut. Tässä vaiheessa lääkäri voisi sanoa
”sinulla on mielenterveysongelmia”. Jos tunnistat olevasi tässä tilanteessa, mielesi ei ole sairas, aivosi ei ole
rikki, mutta taidat olla pahemman kerran jumissa. Elämän tarkoituksesta on tullut tunteiden hallintaa.

YouTube: The Struggle Switch - Russ Harris
Kamppailu on inhimillistä. Me kaikki teemme sitä enemmän tai vähemmän. Olet luultavasti käyttänyt
samoja tapoja, joita jokainen käyttää jossain määrin hallitakseen epämukavuutta. Itseasiassa psykologit,
psykiatrit, mielenterveyden asiantuntijat, selfhelp oppaat, personal-couchit, opettajat, äidit, isit, ystävät ja
mainokset jopa kannustavat epämukavien tunteiden ja ajatusten hallintaan. Kulttuurimme mantra on:
vähennä ahdistusta, pelkoa ja muuta negatiivista, ja lisää itsetuntoa, rohkeutta, ja muuta positiivista. Olet
ehkä kokeillut lääkkeitä, liikuntaa, ajatusten siirtämistä muualle, netflixiä, laihduttamista, rentoutumista,
positiivista ajattelua, meditaatiota tai terapiaa. Olet yrittänyt tehdä sitä, mitä sinulle on opetettu. Mutta
epämukavat tunteet ja ikävät ajatukset eivät lähde mihinkään. Ne ovat saattaneet jopa kasvaa.
Jos olet juoksuhiekassa, voit asettua selällesi ja levittää kädet ja jalat mahdollisimman pitkäksi. Kun teet
niin, alat kellua ja nouset hiljalleen pinnalle. Huomaa, että olet edelleen juoksuhiekassa. Mutta et ainakaan
uppoa syvemmälle. Kun aikasi ja energiasi ei kulu kamppailuun, voit tehdä jotain muuta. Pian voit jo
vapautua juoksuhiekasta ja jatkaa matkaa. Mutta kuten alussa sanoin, elämä on yhtä juoksuhiekassa
tarpomista. Seuraavan nurkan takana odottaa jo uusi upotus, et vain tiedä sitä vielä. Se on elämää. Onneksi
nyt sinulla on uusia taitoja, etkä uppoa enää yhtä syvälle kuin aiemmin.
Oletko halukas lopettamaan kamppailun? Tehdään yksi harjoitus. Tutki ympärilläsi olevia asioita minuutin
ajan, ja sano kaikelle mitä näet, ”ei, en halua tuota”, ”vihaan tuota”, ”tuosta haluan eroon”. Jatka
lukemista vasta kun olet tehnyt tämän minuutin mittaisen tuomitsemisen. Kun olet valmis, tee sama
uudestaan, mutta tällä kertaa sano kaikelle mitä näet ”kyllä, tuosta minä pidän”, ”tuo riittää”, ”tuo on
hyvä juuri tuollaisena”. Tuntuiko hyväksyntä erilaiselta? Huomaa, että asiat ympärilläsi eivät muuttuneet
mihinkään, mutta suhtautumistapasi muuttui. Se on tarkoitus.
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3. Käyttäytyminen autopilotilla
B.F. Skinner oli 1900-luvulla maailman vaikutusvaltaisimpia psykologeja. Skinner oli vankka behavioristi. Se
on lähestymistapa, jonka mukaan eläinten (ja ihmisten) käyttäytymistä selittävät erilaiset ulkopuoliset
tapahtumat. Skinner meni niin pitkälle, että hänen mielestään ihmiset kulkevat läpi elämän autopilotilla.
Hän uskoi, että ihmisen käyttäytymistä ohjaa käyttäytymisen seuraukset. Kun seuraukset ovat huonot,
käyttäytyminen vähenee. Kun seuraukset ovat myönteiset, käyttäytyminen vahvistuu. Tämähän käy
järkeen. Kun juomme lasin viiniä ja meillä on hauskaa, juomme lisää viiniä. Mutta kun seuraavana aamuna
heräämme krapulaan, teemme perisuomalaisen lupauksen ”en juo enää koskaan”. Valitettavan usein
lyhyen aikavälin seuraukset vaikuttavat käyttäytymiseen enemmän kuin pitkän aikavälin seuraukset.
Tarkastellaan Skinnerin ajastusta hieman tarkemmin. Käytetään teoriasta nimitystä ABCD-analyysi. Voit
ottaa oman käyttäytymisesi suurennuslasin alle ja tutkia, miten Skinnerin teoria istuu elämääsi. Tämä on
vain koe, se ei välttämättä istu. Vastaa kysymyksiin kirjoittaen joko tälle tai erilliselle paperille.

A

Analyysin ensimmäinen vaihe on lähtötilanne: epämukavat tunteet, ajatukset ja tilanteet.

–> Mitkä tunteet/ajatukset/muistot/kehon tuntemukset ovat häirinneet sinua viime aikoina? (Esim. ”miten
läheiseni selviävät”, ”koulunkäynti kärsii”, ahdistus, epätietoisuus, riittämättömyys, paine rintakehässä, päänsärky…)

–> Entä mitä tärkeitä asioita olet välttänyt viime aikoina? Mitä sinulle tärkeitä ja elämää rikastuttavia
aktiviteetteja, tehtäviä, haasteita tai ihmisiä olet vältellyt tai paennut? (Esim. läheisille soittaminen, ajanvietto
perheen kanssa, huolista puhuminen, koulunkäynti, ulkoilu, terveyden vaaliminen, kuntoilu, työnhaku...)

B

Seuraava vaihe kuvaa epämukavien tunteiden ja ajatusten ohjaamaa käyttäytymistä.

–> Mitä teet laittaaksesi tunteet ja ajatusten syrjään? Mitä teet silloin kun välttelet tärkeitä asioita? Mitä
teet vähentääksesi ikäviä tunteita ja ajatuksia? Mitä haitallista tunteet ja ajatukset saavat sinut tekemään?
(Esim. netflix, telkkari, whatsapp, instagram, pelaaminen, ylisuoriutuminen, kuntoilu, shoppaaminen, sänkyyn

jääminen, rageeminen, roskaruoka, ahmiminen, oksentaminen, laihduttaminen, aikuisviihde, viiltely, tupakka...)

Kolmas vaihe kuvaa käyttäytymisen lyhyen aikavälin seurauksia (humala). Käy seuraavaksi
B. . jokainen B-kohdan vastauksista läpi, ja vastaa jokaisen kohdalla kysymykseen:

C

–> Mitä sinussa tapahtuu sillä hetkellä, kun laitat tunteet ja ajatukset syrjään? Pääsetkö hetkellisesti eroon
ikävistä tunteista ja ajatuksista? Saatko hetkeksi hallinnan tunteen? Koetko miellyttäviä tunteita?
Analyysin viimeinen vaihe kuvaa käyttäytymisen pitkän aikavälin seurauksia (krapula). Pitkän

D
……..- aikavälin seurauksiin emme aina ole yhteydessä, vaikka tämä saattaa olla se tärkein vaihe.

–> Oletko reagointi- ja hallintatavoistasi johtuen joutunut luopumaan, vähentämään tai muulla tavoin
maksanut hintaa seuraavista sinulle tärkeistä asioista (ympyröi, jos olet): läsnäolo, ihmissuhteet, terveys,
harrastukset, aktiviteetit, opiskelu, työ, raha, uni, aika, energia?
–> Onko sinulle käynyt niin, että (ympyröi) huolet, pelot, murehtiminen, syyttely, analysointi,
turhautuminen, suuttumus, väsymys, masennus tai ahdistus on kasvanut ajan myötä?
Valitettavasti monet niistä reagointi- ja hallintatavoista, jotka antavat lyhyen helpotuksen, tekevät pitkällä
aikavälillä elämästä vieläkin ikävämmän. Kun ajan myötä tilanne, tunteet ja ajatukset vaikeutuvat,
tarvitsemme lisää aikaa ja energiaa epämukavuuden hallintaan. Lasi viiniä vaihtuu pulloon. Jos tunnistat
olevasi tässä tilanteessa, muista: et ole rikki etkä viallinen, mutta saatat olla autopilotilla. Onneksi voit
vapautua Skinnerin painajaisesta ja muuttaa suuntaasi. Ensimmäisen askeleen voit ottaa jo tänään.
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4. Pudota ankkuri (Harris, R. 2019. Act Made Simple)
Kuvittele että olet laivan kapteeni. Laivasi on satamassa, ja olet viettämässä aurinkoista päivää laivan
kannella. Katsot horisonttiin ja huomaat, että myrsky on tulossa. Nyt et voi paeta, mutta onneksi voit
pudottaa ankkurin kannen yli. Kun pudotat ankkurin, mitä tapahtuu myrskylle? Ei mitään, se tulee. Mutta
ankkuri pitää laivan paikallaan, etkä ole myrskyn vietävissä. Opetellaan seuraavaksi pudottamaan mielen
sisäinen ankkuri. Se ei poista tunne- eikä ajatusmyrskyä, mutta pitää sinut paikallaan. Huomaa, että tämä
on mielen taito, jota voi harjoitella. Voit kokeilla ensin rauhallisesti ja ajan kanssa, ja sen jälkeen
huomaamattomasti erilaisissa arjen tilanteissa, esimerkiksi bussipysäkillä. Kun ankkurointi alkaa sujumaan,
osaat tehdä sen myös myrskyn tullen. Harjoitus voi tuntua yksinkertaiselta. Tämä on kuitenkin tutkitusti
pätevä lähestymistapa esimerkiksi paniikin kohtaamiseksi. Saat täältä auki meta-analyysin.
1. Huomaa ja nimeä tunne. Huomaa myös ajatukset, joita sinulla on tällä hetkellä. Huomaa myös kehon
tuntemukset. Eli näin: ”Tässä on ahdistus, ajattelen etten selviä tästä, ja rintakehässä on paineen tunne”.
2. Laajenna huomiota kehoosi. Paina jalat maahan ja huomaa jalkapohjat maata vasten. Kohota ryhtiä ja
liikuta kehoasi. Venyttele niin että rintakehä aukeaa. Voit myös viedä huomion hengitykseen.
3. Laajenna huomiota ympäristöön. Huomaa erilaisia aistimuksia: mitä voit nähdä, kuulla ja haistaa? Jos
myrsky on suuri: huomaa ja nimeä viisi erilaista aistimusta. Huomaa muut ihmiset sinun ympärilläsi.
4. Toista alusta, kunnes jalkasi ovat tukevasti maassa, niin ettei myrsky vie sinua mukanaan. Sen jälkeen
kysy itseltäsi: mitä tärkeää ja arvojen mukaista voisit seuraavaksi tehdä? Samalla tavalla, kun veit huomiosi
tunteisiin, kehoon ja ympäristöön, kokeile viedä huomiosi tähän tekemiseen.

Ankkurointia hullun tiedemiehen sähkötuolissa
Seuraavaksi hullu tiedemies istuttaa sinut sähkötuoliin. Hän laittaa käsiisi sydämen sykettä mittaavat
anturit. Tiedemies antaa sinulle ohjeen: ”Pysy rauhallisena, niin sinulle ei käy mitenkään. Mutta jos
sykkeesi nousee, sähkötuoli tekee sinusta lopun.” Mitä luulet, että tässä tilanteessa tapahtuisi? Pystyisitkö
hallitsemaan tunteesi? Tekisit varmaan ankkurointia kuin viimeistä päivää, koska opit sen juuri, mutta
ahdistuisit silti. Valitettavasti ankkurointi ei toimi ahdistuksen poistamisessa. Jos yrität käyttää sitä tunteen
hallintaan, ankkuroinnista tuleekin kamppailun väline. Niin kauan, kun arvostat elämääsi, et voi välttää
ahdistusta sähkötuolissa. Edes Dalai-laman syke ei pysyisi rauhallisena. Dalai-Laman käyttäytyminen tosin
saattaisi pysyä rauhallisena, koska Dalai-lama on maailman paras tekemään ankkurointia.

Anna tilaa vaikeille tuntemuksille
Kamppailun lopettaminen epämukavien tunteiden ja ajatusten kanssa tarkoittaa hyväksymistä, sallimista,
tilan antamista. Mitä tapahtuu, kun annat tilaa epämukaville tuntemuksille? Se voi kasvaa, se voi pysyä
samana tai se voi vähentyä. Pääasia on, että et käytä enää aikaa ja energiaa kamppailuun.
Tunteiden sallimista on vaikea selittää. Voit lukea tuhansia kirjoja asiasta, mutta et pääsisi kovin pitkälle.
Tunteiden hyväksyminen on kuin polkupyörällä ajo. Kun opettelit pyöräilemään, hyppäsit vain pyörän
kyytiin, kaaduit kymmeniä kertoja, ja lopulta se alkoi sujumaan. Samalla tavalla voi harjoitella tilan
antamista tunteille. Se ei ehkä suju ensimmäisellä kerralla. Toinen kerta voi mennä jo vähän paremmin.
Harjoittelun myötä se alkaa sujumaan, ja voit pian keskittyä ajamisen sijaan maisemiin. Se on tarkoitus.
Kun aika ja energia ei mene kamppailuun tunteiden ja ajatusten kanssa, voit keskittyä muihin asioihin.
Ankkurin pudottamisessa tarkoitus oli laajentaa huomiokenttää. Seuraavassa harjoituksessa teemme jotain
päinvastaista, viemme kaiken huomion tunteen tarkkailuun. Harjoituksessa opetellaan istumaan tunteen
kanssa, annetaan sille tilaa ja myötätuntoa. Tämä on sopiva lähestymistapa, jos käyt läpi surua,
menetyksiä, tai muita raskaita tuntemuksia. Voit tehdä tämän harjoituksen, kun kaikki on hyvin, tai silloin,
kun epämukavat tunteet/muistot/ajatukset/mielihalut riivaavat sinua. Jos olet kokenut kovia, kannattaa
aloittaa vähemmän kivuliaista tuntemuksista.

YouTube: Istu hetki tunteesi kanssa – Arto Pietikäinen
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Elämän upeimmat asiat tapahtuvat epämukavuusalueella
Ajattele sinulle tärkeää ihmissuhdetta. Kun suhteessa menee hyvin, se tuo mukanaan
upeita tunteita. Mutta enemmin tai myöhemmin kaikki suhteet tuovat mukanansa
epävarmuutta ja menetyksiä. Mitä enemmän välität suhteestasi,
sitä enemmän sattuu, kun suhde vaarantuu.
Tunteet ja arvot ovat yhteydessä toisiinsa. Asiat, joista välitämme eniten, synnyttävät
koko tunteiden kirjon. Elämän upeimmat asiat tapahtuvat epämukavuusalueella. Jos et ole
halukas kohtaamaan vaikeita tunteita, sinun voi olla vaikea saada, mitä todella haluat.
Kun lopetat kamppailut, voit kuunnella tunteitasi. Saatat huomata, että epämukava tunne
sinussa kertoo jotain. Se on luonnollinen tunne, joka herää, kun elämä ei ole tasapainossa.
Ehkä sen välillä, mitä haluat ja missä olet, on kuilu?
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5. Valintapisteessä (Harris, R. 2019. Act Made Simple / choice point)
Joskus elämä on solmussa ja on vaikea hahmottaa missä mennään. Silloin kannattaa jäsentää ja pilkkoa.
Tämä on usein ensimmäinen askel terapiatyössä. Yksi terapiakäynti maksaa arviolta sata euroa. Tämä
maksaa kynän ja paperin verran. Kun aloitat tämän, ajattele että olet juuri laittanut rahaa pankkiin.
Alla olevassa jäsennyksessä elämä on valintoja, jotka koostuvat kohti ja pois -teoista. Kun täytät kaaviota
(voit piirtää oman version), ajattele että pois-teot ovat sellaisia, joita haluaisit vähentää elämässäsi, ja
kohti-teot ovat sellaisia, joita haluat lisätä elämääsi. Kohti-teot eivät välttämättä ole helppoja tai mukavia,
mutta pitkällä aikavälillä ne palkitsevat. Pois-teot taas saattavat olla lyhyellä aikavälillä oikein mukavia,
mutta saattavat lisätä kärsimystä pitkällä aikavälillä.
Tässä on yksi näkökulma elämään, ota tai jätä: hyvin- ja pahoinvointi on yhteydessä siihen, kuinka paljon
kohti ja pois –tekoja kertyy päivän, viikon, kuukauden ja vuosien aikana. Voit aloittaa tekemään pieniä
kohti-tekoja jo tänään, suunnan muutoksen kohti hyvää elämää, vaikka elämäsi olisi pahasti solmussa.
Voit täyttää kuvion liittyen johonkin erityiseen elämäntilanteeseen (esim. opiskelu pandemian aikana), tai
liittyen kokonaisvaltaisesti tämänhetkiseen elämäntilanteeseesi (esim. koko elämä). Kysymykset 3 ja 5
kuvaavat sellaisia asioita, joita muut ihmiset voisivat sinun nähdä tekevän. Kysymykset 2 ja 4 kuvaavat
mielen sisäisiä asioita, kuten ajatuksia/tunteita/muistoja/mielitekoja. Etene numerojärjestyksessä.

YouTube: The Choice Point: A Map for a Meaningful – Russ Harris
3. Mitä teet päästäksesi pois siitä,

5. Mitä teet, kun liikut kohti sitä,

mitä et halua ajatella tai tuntea? Entä
mitä ajatukset ja tunteet saattavat saada
sinut tekemään? (sivu 6, 13)

mikä on sinulle tärkeää? (sivu 4, 11)

2. Mitä et haluaisi ajatella tai tuntea? Millä

4. Mikä ja kuka on sinulle tärkeää? (sivu 4, 11)

ajatuksilla ja tunteilla on eniten vaikutusvaltaa
käyttäytymiseesi? (sivu 6, 13)
Pudota
ankkuri

1. Haastava tilanne?
(esim. koko elämä, pandemia, koulunkäynti, parisuhde, terveys)
Kotitehtävä: Huomaa arjessasi valintatilanteita. Huomaa mitkä ajatukset/tunteet/muistot/mieliteot ja
muut mielen sisäiset asiat vaikuttavat sinuun. Huomaa pois-tekojen seuraukset: pääset ehkä eroon näistä
tuntemuksista. Huomaa myös arvot ja pitkän aikavälin seuraukset kohti-teoissa. Jos tilanne on vaikea,
voisitko pysyä hetken paikallaan? Älä reagoi autopilotilla. Sinun ei tarvitse väitellä mielesi sisällä kohti ja
pois tekojen välillä, se on vain lisää kamppailua. Ainoastaan huomaa, mitä asioita tapahtuu mielesi sisällä ja
ympärilläsi. Heitä ankkuri ja istu hetki tunteen kanssa. Käy myrsky läpi.
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6. Näin sinusta tulee huippujääkiekkoilija
Ihminen on tyytymätön eläin. Odotamme viikonloppua, kesää, joulua, lomamatkaa, opiskeluelämää,
valmistautumista, työelämää, autoa, asuntoa, häitä, koiria, lapsia, toista työtä, eroa, uutta puolisoa, lisää
lapsia, eläkettä, lapsenlapsia ja koronan jälkeistä aikaa. Sitten kaikki on hyvin. Penkkiurheilijat
ymmärtävät, ettei tässä ole mitään järkeä. Jos jääkiekon loppuottelussa tulos olisi oikeasti tärkeä, katsojat
jättäisivät ottelun katsomatta ja tarkistaisivat tuloksen seuraavan päivän lehdestä. Penkkiurheilijat
ymmärtävät, että matka on tärkeämpi kuin päämäärä. Myös jääkiekkoilijat ymmärtävät tämän. Esimerkiksi
tässä tutkimuksessa huomattiin, että arvojen mukaan käyttäytyminen ja mielen taidot olivat yhteydessä
ammattijääkiekkoilijoiden pelisuoriutumiseen. Mitä vahvempi yhteys arvoihin ja mitä paremmat mielen
taidot, sitä enemmän maaleja ja syöttöjä pelaajat tekivät kauden aikana.
Tämän harjoituksen tarkoituksena on selkeyttä, millä tavalla sinä haluat pelata jääkiekkoa. Miten haluat
käyttäytyä suhteessa muihin ja itseesi tässä ja nyt. Et välttämättä mahda ympärilläsi vallitseville
olosuhteille mitään, mutta voit aina vaikuttaa miten toimit, myös silloin, kun tilanne on haastava.
Listaa eri elämänalueille valitsemiasi arvoja, joiden toivot ohjaavan käyttäytymistäsi ja valintojasi. On
tärkeää, että kirjoitat nämä asiat ylös (esimerkiksi post-it lapulle). Voit jättää lapun näkyvälle paikalle tai
esimerkiksi lompakkoon, niin muistutat itseäsi pitkin päivää siitä, miten haluat käyttäytyä eri tilanteissa.
Miten halua kohdella itseäni, etenkin silloin kun
kohtaan vaikeuksia?
1.
2.
3.

Miten haluan käyttäytyä suhteessa tärkeisiin
ihmisiin?
1.
2.
3.
Miten haluan käyttäytyä hyvinvoinnin ja
mielen taitojen vaalimisessa?

Miten haluan toimia työssäni/opiskelussani?
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Ahkerasti – Toimin ahkerasti niiden asioiden suhteen, jotka koen tärkeiksi. Aidosti – Olen oma itseni
esittämättä mitään, olen rehellinen itselleni. Anteeksiantavasi – Annan virheet anteeksi niin itselleni kuin
muille. Avoimesti – Olen läheinen psyykkisesti ja fyysisesti, paljastan sisintäni läheisessä ihmissuhteessa.
Huumorintajuisesti – Hauskuuttelen, pyrin löytämään myös itsestäni ja käyttäytymisestäni huumoria.
Hyväksyvästi – Toimin hyväksyvästi itseäni, muita ja elämänkokemuksiani kohtaan. Joustavasti – Toimin
joustavasti tilanteen huomioiden, muutan käyttäytymistäni tarvittaessa. Jämäkästi – Kunnioitan ja
puolustan omia oikeuksiani, kieltäydyn tarvittaessa ja esitän pyyntöjä. Järjestelmällisesti – Pidän yllä
järjestystä ja selkeyttä. Kannustavasti – Rohkaisen ja kannustan niin itseäni kuin muita ihmisiä.
Kunnioittavasti Kohtelen itseäni ja muita kunnioittavasti, kohteliaasti ja osoitan arvostavaa huomiota.
Kärsivällisesti – Pyrin toimimaan kärsivällisesti ja etenemään kohti tavoitteitani, vaikka se olisi hidasta.
Luotettavasti – Toimin luotettavasti, lojaalisti ja uskolliseesti suhteessa itseeni ja muihin. Luovasti – Vaalin
luovuutta tai kekseliäisyyttä eri tilanteissa. Läsnäolevasti – Toimin tietoisesti, huomaan omat tässä ja nyt kokemukseni avoimesti ja läsnäolevasti. Myötätuntoisesti – Toimin myötätuntoisesti muita ja myös itseäni
kohtaan. Oikeudenmukaisesti – Kohtelen itseäni ja muita reilusti ja oikeudenmukaisesti. Omistautuvasti –
Toimin sitoutuneesti tavoitteideni suuntaan. Kun kompastun, jatkan samaan suuntaan. Rakastavasti –
Kohtelen itseäni ja muita rakastavasti ja lempeästi. Rehellisesti – Käyttäydyn rehellisesti ja luotettavasti
niin itseäni kuin muita kohtaan. Itsenäisesti – Elän vapaasti ja valitsen itse, mitä teen, ja kannustan
muitakin tekemään niin. Rohkeasti – Toteutan peloista ja vaikeuksista huolimatta itselleni tärkeitä asioita.
Suojelevasti – Varmistan, suojelen ja turvaan omaa ja muiden turvallisuutta ja hyvinvointia. Taidokkaasti –
pyrin kehittämään ja ylläpitämään taitojani ja käyttämään niitä. Tavoitteellisesti – Haluan asettaa
tavoitteita, jotka palvelevat arvojani ja sitoutua niihin. Uteliaasti – Olen utelias, avoin uudelle ja
kiinnostunut uusista asioista. Vastuullisesti – Kannan vastuun omista tekemisistäni. Ystävällisesti – Olen
utelias, avoin uudelle ja kiinnostun uusista asioista. (Pietikäinen, A. 2014. Kohti Arvoistasi).
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7. Tee mitä haluat
Kuvittele että löytäisit kotioveltasi leijonanpennun. Annat sille purtavaa ja leijona kiintyy sinuun. Ajan
myötä leijona kuitenkin kasvaa. Se vaatii aina vain enemmän ruokaa. Sinun tulee tehdä uhrauksia, jotta
leijona pysyisi tyytyväisenä. Vuosien karttuessa pienestä leijonanpennusta on kasvanut suuri ja pelottava.
Se karjuu sinulle kaiken aikaa. Pian koko elämäsi pyörii leijonan ympärillä. Tämä on asia, mikä tapahtuu,
kun juoksemme hyväksynnän, suosion, menestyksen, näkyvyyden ja muun suoriutumisen perässä.
Suoriutuminen on ymmärrettävää, koska riittämättömyys on normaalia. Valitettavasti suoritusten perässä
juokseminen ei täytä riittämättömyyden tunnetta. Asia on usein päinvastoin. Kun riittämättömyys ajan
myötä kasvaa, sen täyttäminen vaatii aina vain suurempia panoksia. Lopulta leijonanpennusta kasvaa
hirviö, se pukeutuu burnoutin kaapuun ja ahmaisee ylisuoriutujan.
Voit kääntyä sitten kun -elämästä ja suoriutumisesta kohti arvojen mukaista käyttäytymistä. Arvot kuvaavat
sitä, mitä sinä haluat elämältä. Ne eivät ole sitä, mitä muut haluavat sinun tekevän. Arvojen mukainen
elämä kasvattaa merkityksellisyyden tunnetta. Se on tunne siitä, että on elossa. Tavoite voi olla kaukana,
mutta arvot ovat tässä ja nyt. Ne ovat kuin kompassi ja auttavat pysymään oikealla kurssilla.
Seuraavassa harjoituksessa kirjoita ylös muutamia käyttäytymistavoitteita, joiden toteuttaminen edustaa
valitsemiasi arvoja. (Esimerkiksi: opiskelen neljä tuntia päivässä, käyn ulkona kumppanin kanssa iltaisin).
Kun mietit näitä tekoja, kannattaa pyrkiä enemmin kohti jotain kuin jostain pois. Lisäksi kannattaa valita
tekoja, joita voit toteuttaa tänään tai lähipäivien aikana. Kirjoita kohtaan TÄ, kuinka tärkeänä pidät tätä
osa-aluetta (0–10), (0 = ei tärkeä, 10 = todella tärkeä). Kirjoita kohtaan TY, kuinka tyytyväinen olet omaan
aktiivisuuteen arvojen mukaisten tekojen toteutumisessa (0–10). Laske lopuksi tärkeyden ja tyytyväisyyden
erotus. Mitkä osa-alueet ovat epätasapainossa? Tee tämä harjoitus vasta kun sinulla on aikaa kirjoittaa.
Kirk D. Strosahl, 2017, The Mindfulness and Acceptance Workbook for Depression

TÄ=

TY =

Parisuhde

Terveys ja keho

Työ ja opiskelu

Erotus=

TÄ=

TY =

Erotus=

TÄ=

TY =

TÄ=

Erotus=

Mielen taidot ja henkinen kasvu

Erotus=

Perhesuhteet

Harrastukset, huvittelu, vapaa-aika

TÄ=

TY =

TY =

Erotus=

Ystäväsuhteet

Luonto, ympäristö, yhteiskunta

TÄ
TY

Erotus

TÄ=

TY =

Erotus=

TÄ=

TY =

Erotus=

TÄ=

TY =

Erotus=

11

8. Luolamies instagramissa
Meidän varhaiset esi-isämme, eli metsästäjäkeräilijät, elivät maailmassa, jossa oli riskejä joka puolella.
Ihmisen tuli jatkuvasti etsiä vaaran merkkejä ja huomata niitä hyvissä ajoin. Puskan takana saattoi olla jänis
tai leijona. Jos metsästysretki epäonnistui, koko lauma saattoi jäädä ilman ruokaa ja menehtyä. Jos olisit
ollut luolamies tai -nainen, ja mielesi ei olisi tehnyt tätä työtä hyvin, et olisi selviytynyt pitkään. Tästä
johtuen ihmisen mieleen on ohjelmoitu älä joudu vaikeuksiin – koodi. Se yrittää jatkuvasti varoittaa sinua
kaikesta, mikä saattaa aiheuttaa sinulle harmia. Ero on siinä, että leijonien sijaan olemme huolestuneita
nykypäivän asioista, kuten esiintymisestä, opettajan hyväksynnästä, arvosanoista, irtisanomisista, asuntolainasta tai koronaviruksesta. Se on täysin normaalia ja monet näistä huolista ovat aiheellisia.
Ongelma on siinä, että reagoimme näihin asioihin samalla voimakkuudella kuin leijonaan puskan takana.
Ongelma leijonan kanssa ratkesi varsin nopeasti, mutta asuntolaina kestää kymmeniä vuosia, pandemia
saattaa jyllätä koko vuoden, ongelmia puolison kanssa ei voi juosta karkuun ja ylisuoriutuminen koulussa
polttaa loppuun. Elämme maailmassa, jossa pitkäaikainen stressi on vaarallisempi kuin stressin kohde.
Mietitäänpä toista esimerkkiä - itsekritiikkiä. Metsästäjäkeräilijät elivät maailmassa, jossa oli erityisen
tärkeää kuulua laumaan. Jos lauma potkaisi ulos, leijonat kävivät syömässä. Ihmiseläimelle kehittyi muiden
hyväksynnästä heroiiniriippuvuuteen verrattavissa oleva tarve. Kehomme hormonit palkitsevat muiden
suosiosta niin, että jopa peukutus sosiaalisessa mediassa saa dopamiinin virtaamaan veressämme.
Valitettavasti maksamme hintaa hyväksynnän tarpeesta. Mieli vertaa jatkuvasti itseään muihin lauman
jäseniin. Olenko riittävä? Olenko sopivan painoinen? Mitähän muut ajattelevat? Olenko epäsosiaalinen?
Taidan olla typerä. Olen ruma. Kukaan ei tykkää minusta! Jokaisella ihmisellä on ”en ole riittävän hyvä”
tarina mielessään. Se on yksi maailman suurimpia salaisuuksia kulttuurissa, joka arvostaa vahvaa
itsetuntoa. Vertaileva mieli käy nykyään ylikierroksilla, koska pienen lauman sijaan vertaamme itseämme
jokaiseen ihmiseen maan päällä. Muutamassa sekunnissa kaivamme taskustamme sosiaalisen vertailun
sovelluksen ja löydämme jonkun, joka on jollain tavalla ”parempi” kuin itse olemme. Olemme rumempia,
köyhempiä ja saamattomampia kuin esimerkiksi Beyoncé. Onneksi parisuhteessa voi mennä paremmin.

YouTube: Evolution of the Human Mind – Russ Harris
Kun mieli kääntyy itseään vastaan, se vain tekee sen tehtävää: yrittää suojella sinua, mutta se menee liian
pitkälle. Kun huolestut, mieli suojelee sinua valmistamalla uhkiin. Kun murehdit, mieli muistuttaa sinua
pieleen menneistä asioista, jotta voisit jatkossa toimia paremmin. Kun piiskaat itseäsi, mieli yrittää
skarpata sinua. Kun analysoit itseäsi, mieli yrittää ratkaista ongelman. Kun syyttelet muita, mieli yrittää
löytää ongelman. Koska aivot ovat tehnyt työnsä hyvin, ihmisistä on tullut maailman valloittajia.
Aivoissamme on myös eräs ikävä ominaisuus: siellä ei ole delete-nappulaa. Et pääse eroon ajatuksesta,
joka on kerran tullut mieleen. Itseasiassa ajatuksen vastustaminen vain vahvistaa sitä. Voit kuitenkin
muuttaa suhtautumistasi ajatuksiin, jolloin niiden vaikutusvalta vähenee. Diktaattorista tulee puudeli.

12

9. Matkustajat bussissa (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999)
Matkustajat bussissa on yksi eniten käytetyistä HOT-harjoituksista ja vertauskuvista. Tähän harjoitukseen
kannattaa paneutua ajan kanssa. On tärkeää, että piirrät ja kirjoitat. Jos sinulla ei nyt ole aikaa, niin palaa
harjoitukseen myöhemmin. Ennen kun aloitat, kannattaa katsoa alla oleva Youtube-video.
Kuvittele että olet linja-auton kuljettaja. Kun päätät valita tien, joka on sinulle tärkeä, matkustajat alkavat
huutelemaan: ”et pysty siihen”, ”olet surkea”. Tunnet ahdistusta ja pelkoa. Huomaat paineen tunteen
rintakehässä ja sydän hakkaa. Käännät rattia toiseen suuntaan ja matkustat hiljenevät. Ahdistus laskee ja
keho rentoutuu. Hienoa, olosi on parempi! Mutta nyt olet väärällä tiellä.

YouTube: Matkustajat bussissa 2018 – Arto Pietikäinen
Piirrä alla olevaan linja-autoon (tai piirrä parempi) mielesi matkustajia. Kirjoita puhekupliin repliikit, joita
matkustajat huutelevat eniten. Kirjoita linja-auton kylkeen arvojasi ja tavoitteitasi, ja piirrä kuskin paikalle
itsesi. Kun olet saanut matkustajat kyytiin, vastaa alla oleviin kysymyksiin.
Kun tarkastelet näitä matkustajia, niin kirjoita tai pohdi seuraavia kysymyksiä:
Kuinka vanha tämä matkustaja on? Milloin se on tullut kyytiin?
Onko matkustajan ääni sinun oma vai jonkun toisen?
Mitä se yrittää saada aikaan? Mitä tavalla se yrittää olla avuksi?
Mitä tunteita ja kehon tuntemuksia nämä matkustajat herättävät sinussa?
Mitä käyttäytymistä nämä matkustajat yleensä saavat sinussa aikaan?

minä
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10. Diktaattori talutushihnassa (Hayes, S. 2019. A Liberated Mind)
Seuraavien harjoitusten tarkoituksena on ottaa ajatuksiin etäisyyttä. Ajatukset ovat vain mielesi tuotoksia.
Ei yritetä päästä niistä eroon, koska se on liian vaikeaa. Itseasiassa yritykset päästä eroon ajatuksista vain
vahvistavat niiden toistuvuutta ja voimakkuutta. Mieti esimerkiksi seuraavaa asiaa: keltaista banaania. Et
ehkä miettinyt sitä äsken, mutta nyt se tuli mieleesi. Mieti myös, miltä se maistuu. Kun olet saanut hyvän
mielikuvan banaanista, älä mieti sitä seuraavan kahden minuutin aikana kertaakaan. Jos kokeilet tätä
harjoitusta, huomaat, kuinka hankalaa on päästä ajatuksesta eroon. Jos onnistuit tehtävässä, jouduit
luultavasti näkemään vaivaa banaanin mielessä pois pitämiseksi. Kuvittele mitä tapahtuisi, jos yrittäisit
pitää banaanin pois mielestä viikkoja, kuukausia tai vuosia? Ehkä silloin olisi helpompaa antaa banaanin
olla ihan rauhassa. Et pääsisi ajatuksesta eroon, mutta sinun ei tarvitsisi käyttää aikaasi eikä energiaasi
kamppailuun ajatuksen kanssa. Voisit tehdä ajallasi jotain muuta.

1. Kirjoita ajatuksia ylös. Mieli tuottaa ajatuksia jatkuvana virtana. Se ei hiljene edes unessa.
Suurimman osan ajasta elämme kuin kalat vedessä, uppoudumme ajatuksiimme, emmekä huomaa
ajatusten virtaa. Seuraavan harjoituksen tarkoitus ei ole selkiyttää ajatuksiasi. Tarkoituksena on
päinvastoin huomata, että ajatukset ovat suurimman osan ajasta sekaisin.
Huomaa apina-mieli. Ajasta puhelimeesi 2-5 minuuttia ja kirjoita kaikki ajatukset ylös. Jos et keksi mitä
kirjoittaa, luultavasti ajattelet ”mitähän ajattelen juuri nyt”, ”vielä 4 minuuttia jäljellä”. Ne ovat ajatuksia,
kirjoita ne ylös. Kun teet harjoitusta, suhtaudu ajatuksiisi kuin pienten lasten jutusteluun. Älä turhaan
takerru yksittäisiin ajatuksiin tai mieti mistä ne ovat tulleet, anna virran viedä mukanaan.
Kirjoita huolista. Monet terapiaan hakeutuvat kuvittelevat, että heillä on haitallisia ajatuksia, joita tulisi
korjata paremmiksi. Tämä on ymmärrettävä pyrkimys, koska myös suuri osa terapeuteista suhtautuu
samalla tavalla ikäviin ajatuksiin. Itsensä piiskaaminen, murehtiminen ja kritisointi on kuitenkin normaalia.
Näitä ajatuksia ei tarvitse muuttaa. Se riittää, jos opit huomaamaan näitä ajatuksia ja antamaan tilaa.
Pelkästään ajatusten kirjoittaminen vähentää esimerkiksi traumaoireita (tässä linkissä tutkimusta). Jos
haluat kokeilla, kirjoita 15 minuuttia vaikeista ajatuksistasi tai kokemuksestasi kerran päivässä viikon ajan.

2. Riko mielen toimintaohjeita. Tämä voi tuntua hölmöltä, mutta kokeile edes kerran. Nouse
seisomaan ja kävele hitaasti ympäri huonetta. Samalla kun kävelet, lue ääneen tai mielesi sisällä eräs lause.
Toista lausetta hitaasti ja harkiten ainakin viisi kertaa.
Oletko valmis? Nouse ylös. Ja tässä on lause: ”en pysty kävelemään tätä huonetta ympäri”.
Sitten voit istuutua, mutta samalla kun istuudut, sano itsellesi ”en pysty istumaan”. Miltä se tuntui? Päätit
itse mitä teet jaloillasi diktaattorin sijaan. Onneksi olkoon! Jos haluat viedä harjoituksen seuraavalle tasolle,
toista en pysty kävelemään -harjoitus, ja ota sen jälkeen kylmä suihku. Kun kylmä vesi virtaa päällesi,
diktaattori on äänessä ”poistu heti suihkusta” – mutta nyt olet oppinut, ettei sitä ääntä tarvitse seurata.

3. Kuuntele ajatuksiasi. Kun kuuntelemme ystäviämme, me yleensä päätämme olemmeko samaa vai
eri mieltä heidän kanssaan. Mutta mielen sisäisen äänen kanssa meillä ei usein tunnu olevan vaihtoehtoja,
me uskomme kaiken. Seuraavaksi otetaan ajatuksiin samanlainen suhtautuminen kuin muiden puheisiin.
Anna ensin mielellesi nimi. Voit antaa sille ihmisen nimen (kuten Seppo) tai voit kutsua sitä Mieleksi tai
Aivoiksi. Sen jälkeen ajasta puhelimeen 5 minuuttia ja pidä huomio ainoastaan hengityksessäsi. Joka kerta
kun uppoudut ajatuksiisi, huomaa että Mieli on taas äänessä. Kuuntele rauhassa mitä Mielelläsi on
sanottavaa. Kun olet selvillä, mitä Mielesi yrittää sanoa sinulle, vastaa ”Kiitos vain tästä ajatuksesta,
Mieli”, ja jatka hengityksen seuraamista. Saatat huomata, kuinka vaikeaa tämän on, mutta ajan myötä
sinusta tulee parempi. Jos haluat edetä harjoituksen kanssa, voit kokeilla puhelimen Headpace -sovellusta.
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11. Elä kuin ensimmäistä päivää
Kuvittele että tarkkaavuutesi on kuin taskulampun valokeila. Kun osoitat sitä pimeässä huoneessa kaapin
alla lymyävään mörköön, näet sen kirkkaana, ja kaikki muu huoneessa pysyy pimennossa. Aivan kuten
taskulampun valokeilan, voit osoittaa tarkkaavuutesi itseesi: kuten ajatuksiin, tunteisiin ja kehon
tuntemuksiin. Voit osoittaa sen myös ympäristöön eli aistimuksiisi: voit nähdä, kuulla, haistaa, maistaa ja
tuntea. Kuvittele seuraavaksi, että olet viettämässä aikaa sinulle tärkeän ihmisen kanssa. Yhtäkkiä ikävä
muisto juolahtaa mieleesi ja taskulampun valokeila siirtyy kirkkaasti tähän muistoon. Saatat jatkaa
jutustelua, mutta todellisuudessa huomiosi on aivan muualla. Et ole enää läsnä. Valokeila on tässä
muistossa ja muut asiat ovat pimennossa. Näin meille tapahtuu kaiken aikaan – olemme ajatuksissamme.
Ongelma ei kuitenkaan ole ajatuksissa, tunteissa, muistoissa eikä muissa mielen sisäisissä tapahtumissa,
vaan siinä, että kaikki huomio on näissä asioissa. Kun laajennat valokeilaa, voit palauttaa huomion takaisin
keskusteluun. Huomaa ajatukset, huomaa tunteet, huomaa keho, huomaa aistimukset, huomaa toinen
ihminen (ankkurointi sivu 7). Muisto ei ole lähtenyt mihinkään, saatat olla edelleen ahdistunut, tunnet
paineen rintakehässä, mutta olet samaan aikaan läsnä ystävällesi. Avaat valot huoneessasi, ja kaapin alla
lymyävä mörkö ei ole enää niin pelottava. Saatat huomata, että se olikin vain ajatus mielesi sisällä.

Juo lasi vettä kuin utelias lapsi. Olet juonut vettä miljoonia kertoja elämäsi aikana. Niin paljon, että se
sujuu automatiikalla. Viimeisen harjoituksen tarkoituksena on vähentää automatiikkaa ja lisätä elämää
elämään. Harjoitus voi tuntua tylsältä. ”En jaksa, en hyödy tästä”. Kiitos vain mieli näistä ajatuksista.
Suhtaudu tähän harjoitukseen kuin utelias lapsi, joka ei ole koskaan elämässään juonut vettä. Lue ohjeistus
ja seuraa perässä hidastettuna. Sopiva kesto harjoitukselle on 5 minuuttia. Kaada ensin kylmää vettä lasiin.
Ota lasi käteen ja tutki veden pintaa. Miltä pinta näyttää ylhäältä, sivusta ja alhaalta katsottuna? Mitä
vedelle tapahtuu, kun heilutat lasia? Entä miltä lasi tuntuu kädessäsi? Kallista seuraavaksi lasia huulillesi.
Miltä lasi tuntuu? Huomaatko että suussa alkaa janottamaan? Kallista hieman lisää, niin että vesi virtaa
suuhun. Älä niele vielä. Huomaa, jos tekee mieli niellä. Tunnustele ensin, miltä vesi maistuu suussasi. Mikä
sen lämpötila on? Muuttuuko lämpötila? Missä sen ääriviivat ovat? Kun olet valmis, voit niellä veden.
Huomaa, miltä nieleminen kuulostaa. Siitä tulee aika iso ääni. Huomaa kuinka vesi virtaa kurkusta alas.
Milloin et enää tunne sitä? Miltä suussasi tuntuu nyt? Huomaa myös itsesi tekemässä tätä kaikkea.
Haluaisitko seuraavaksi kokeilla samanlaista hyväksyvää ja läsnäolevaa suhtautumista itseesi ja muihin?
Uteliaan lapsen suhtautumistavan tiedetään olevan yhteydessä yleiseen hyvinvointiin, kuten esimerkiksi
työssäjaksamiseen (tässä linkki). Voit kokeilla tätä harjoitusta silloin olet lenkillä, katsot televisiota, käytät
päihteitä, kun sinulla on mukavaa ja kun sinulla on hankalaa. Kokeile myös miltä tuntuu suhtautua
hyväksyvästi ja läsnäolevasti kumppaniasi, perheenjäseniäsi, opiskelu- ja työkavereitasi ja tuntemattomia
ihmisiä kohtaan, erityisesti silloin, kun he tuntutuvat sinusta hankalilta. Ainoastaan astu taaksepäin ja
huomaa reagoimatta, mitä sinussa ja heissä tapahtuu. Elä kuin ensimmäistä päivääsi.
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Harjoittelemalla tässä kirjassa käsiteltyjä joustavan mielen taitoja voit oppia vapautumaan mielen
sisäisestä karanteenista ja elää täydempää elämää. Jos tunnet olevasi autopilotilla, kannattaa tutustua
Skinneriin (sivu 6). Jos tunne- ja ajatusmyrsky valtaa sinut, voit pudottaa ankkurin (sivu 7). Jos tunne
pyytää huomiotasi, voit istua hetken tunteen kanssa (sivu7). Jos elämäsi on solmussa, saat selkoa
tilanteestasi valintapisteen avulla (sivu 9). Jos et tiedä mitä haluat elämältä, aloita tunnistamalla sinulle
tärkeitä arvoja (sivu 10). Jos elämä taas on yhtä oravanpyörää, voit kääntyä kohti arvojen mukaista
käyttäytymistä (sivu 11). Jos ajatukset ja tunteet ovat matkasi tielläsi, voit kirjoittaa ajatuksiasi ylös tai
kesyttää diktaattorin (sivu 14). Jos haluat lisää elämää elämään, juo lasi vettä kuin utelias lapsi (sivu 15).

Oli vaikeaa ymmärtää,
että tätä kamppailua ei tarvitse voittaa.
Elämä ei pyytänyt sitä minulta.
Elämä pyysi lopettamaan kamppailun.
Kun tein sen, pystyin käyttämään
käsiäni ja jalkojani
mielenkiintoisempiin asioihin.
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