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Tunteiden hallinta, tehtävä 5 – Tietoinen hengitys 

Tehtävän tyyppi: Mindfulness 

Oppimistavoite: 

On luonnollista hengittää pitkään ja syvästi, kun on rentona. Kuitenkin, kun henkilö kohtaa 
negatiivisia tunteita, erityisesti vihaa ja ahdistusta, hänen kehonsa käy läpi useita muutoksia ja 
siirtyy erityiseen tilaan, jota kutsutaan taistele tai pakene -reaktioksi. Keho valmistautuu joko 
taistelemaan havaittua vaaraa vastaan tai pakenemaan sitä. Taistele tai pakene -reaktion aikana on 
tavallista kokea "tyhjä" mieli, lisääntynyt syke, hikoilua, lihasten jännitystä ja hengityksestä tulee 
nopeaa ja pinnallista. Syvä hengitys kääntää sen ja lähettää viestejä aivoille, jotka alkavat rauhoittaa 
kehoa. Harjoittelu saa kehon reagoimaan tehokkaammin syvään hengitykseen tulevaisuudessa ja 
auttaa osallistujia rauhoittumaan, jos he kohtaavat voimakkaita tunteita. 

Erityispiirteet: Toiminta voidaan toteuttaa joko yksin tai ryhmässä. Molemmissa tapauksissa 
mindfulness-harjoituksen jälkeen osallistujat keskustelevat ryhmässä kokemuksistaan. 

Kesto: 30 minuuttia 

Materiaalit: Syvähengitys-äänitiedosto 
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Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

Ensin on selitettävä oppijoille mindfulnessin hyöty. Voit käyttää seuraavia tietoja: 

”Mindfulness tarkoittaa sitä, että olemme tietoisia siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, arvioimatta 
sitä ajatuksissamme. Tietoisuus auttaa meitä pysymään rentoutuneina ja keskittyneinä. 
Mindfulness auttaa meitä epämiellyttävien tunteiden ja tilanteiden kanssa ja auttaa meitä 
tekemään harkittuja päätöksiä ennen kuin toimimme. Aivomme on ohjelmoitu reagoimaan 
stressaavissa tilanteissa. Tätä kutsutaan "taistele tai pakene" -tilaksi. Silloin, kun ihminen asui 
luonnossa, oli toimittava nopeasti, kun esimerkiksi karhu uhkasi lähellä. Kun harjoittelemme 
mindfulnessia, saamme ottaa pienen askeleen taaksepäin ajatuksistamme ja tunteistamme. Meillä 
on edelleen ajatuksia ja tunteita, mutta voimme tulla tietoisiksi niistä toimimatta välittömästi 
niiden mukaan. Mindfulness vaatii harjoittelua. Se toimii parhaiten, jos harjoittelet sitä muutaman 
minuutin kotona joka päivä. 

Perimmäisin tapa tietoiseen hengitykseen on keskittää huomiosi siihen, sisään- ja 
uloshengitykseen. Voit tehdä tämän seisten, mutta ihannetapauksessa istut tai jopa makaat 
mukavassa asennossa. Silmäsi voivat olla auki tai kiinni, tai voit säilyttää pehmeän katseen, kun 
silmäsi ovat osittain kiinni, mutta et keskity mihinkään erityiseen. Voi olla hyvä varata tälle 
harjoitukselle tietty aika, mutta voi myös hyödyllistä harjoittaa sitä, kun tunnet olosi erityisen 
stressaantuneeksi tai ahdistuneeksi. 

Joskus, varsinkin kun yrität rauhoittaa itseäsi stressaavana hetkenä, voi olla hyvä aloittaa liioiteltu 
hengitys: syvä sisäänhengitys sieraimien kautta (3 sekuntia), hengityksen pidättäminen (2 
sekuntia) ja pitkä uloshengitys suun kautta (4 sekuntia). Muutoin tarkkaile jokaista hengitystä 
yrittämättä säätää sitä; se voi auttaa keskittymään rintakehän nousuun ja laskuun tai sieraimien 
kautta tapahtuvaan tunteeseen. Kun teet niin, saatat huomata, että mielesi vaeltelee ajatusten tai 
kehon tunteiden häiritsemänä. Se on OK. Voit huomata tämän tapahtuvan ja yrittää saada 
huomiosi varovasti takaisin hengitykseesi.” 

Selitettyäsi, miten mindfulness toimii, voit joko lukea heille harjoituksen käsikirjoituksen tai antaa 
heidän tehdä sen kuuntelemalla alustalla olevan äänitiedoston. 

Tietoinen hengitys -tehtävän jälkeen, kerää oppijat takaisin ryhmään pohtimaan kokemusta. 

 

Ohjeet: Kuuntele äänitiedosto ja yritä noudattaa annettuja ohjeita ja hengittää syvään. 

Äänitiedoston käsikirjoitus: 

 
Istu mukavasti ja rennosti jalat samansuuntaisesti ja jalkapohjat tukevasti lattialla. (tauko 2 sekuntia) 

Pidä selkäsi suorana, mutta älä jäykkänä ja laita kätesi varovasti eteen, syliisi. (tauko 2 sekuntia) 
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Sulje silmäsi varovasti ja keskity hengitykseesi (tauko 3 sekuntia) 

Huomaa, kuinka hengität sisään ja ulos yrittämättä muuttaa mitään. Katso vain kuinka ilma tulee 

kehoosi ja poistuu siitä. (tauko 4 sekuntia) 

Kiinnitä täysi huomiosi huomaamaan jokainen sisäänhengitys, kun se menee sieraimiin, kulkee alas 

keuhkoihin ja saa vatsasi laajentumaan. Ja huomaa jokainen uloshengitys, kun vatsasi supistuu ja 

ilma liikkuu ylös keuhkojen kautta takaisin ylös suun kautta. 

Seuraa tarkkaavaisesti hengityksesi kulkua. Tunne hienovarainen viileä tunne sieraimissasi 

hengittäessäsi. (tauko 3 sekuntia) ja tarkkaile suussasi olevan lämpimämmän ilman tunnetta 

hengittäessäsi. (tauko 3 sekuntia) 

Anna hengityksesi löytää oma luonnollinen rytminsä. Älä ajattele. Älä tuomitse. Jatka hengittämistä 

muutaman sekunnin ajan kuten muutenkin... ja tarkkaile. (tauko 15 sekuntia) 

Hengitä nyt ulos, jolloin kuuluu huminaa. (tauko 4 sekuntia) Sulje suusi ja hengitä hiljaa sisään 

laskemalla mielessäsi neljään. ...1, 2, 3, 4 Pidätä hengitystäsi laskeaksesi seitsemään... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 ja hengitä kokonaan ulos suun kautta antaen humisevan äänen laskemalla kahdeksaan 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8. Tämä on yksi hengitys. Tehdään vielä kolme sykliä. 

Hengitä sisään nenän kautta 1, 2, 3, 4. Pidä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hengitä ulos ja anna humisevan äänen 

tulla suun kautta 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Hengitä vielä kerran sisään nenäsi kautta 1, 2, 3, 4. Pidä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hengitä ulos ja anna 

humisevan äänen tulla suun kautta 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Ja viimeinen kerta: Hengitä sisään nenäsi kautta 1, 2, 3, 4. Pidä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hengitä ulos ja anna 

humisevan äänen tulla suun kautta 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

Kun olet valmis, avaa silmäsi hitaasti (tauko 2 sekuntia) ja jatka päivääsi tavalliseen tapaan.  

 

Reflektiokysymykset: 

• Millainen kokemus oli? 
• Oliko se helppoa vai vaikeaa / miksi? 
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• Huomasitko ajatuksia tai tunteita nousevan esille harjoituksen aikana? Mitä teit kun ne tulivat 
esiin? 

• Mitä opit tästä tehtävästä? 


